








สวนที่  1 
 

บทนํา 
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 

แผนพัฒนาสามป  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  
ครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป 
  แผนพัฒนาสามป  เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักคิด
ท่ีวา  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง  และภายใตแนว
ทางการพัฒนาหนึ่ง  จะมีโครงการ / กิจกรรม ไดมากกวาหนึ่งโครงการ / กิจกรรมท่ีจะตองนํามาดําเนินการ
เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนาซ่ึงจะมีผลตอวัตถุประสงค  
เปาหมาย  จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน  และวิสัยทัศนในท่ีสุด 
  นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามป  ยังเปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจาย
ประจําป  ท้ังนี้เนื่องจากการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนเครื่องมือในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป  โดยนําโครงการ / กิจกรรม  จากแผนพัฒนาสามป  ในปท่ีจะจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป  ไปจัดทํางบประมาณ  เพ่ือใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ  และ
ผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
 

1.2 วัตถุประสงคของแผนพัฒนาสามป 
1. เพ่ือใชเปนเอกสารท่ีแสดงถึงโครงการ / กิจกรรมพัฒนาท่ีจะดําเนินการในหวงระยะเวลาสามป 
2. เพ่ือใชเปนเอกสารท่ีแสดงถึงทิศทางการพัฒนาเทศบาลในระยะเวลาสามปขางหนา 
3. เพ่ือใชเปนเอกสารท่ีแสดงถึงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณ 

รายจายประจําป 
4. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปใหเปนไปดวยความรอบคอบ 

 

1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
แบงข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปออกเปน  7  ข้ันตอน  ดังนี้ 
1. ข้ันตอนการเตรียมการจัดทําแผน 
2. ข้ันตอนการคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
3. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
4. ข้ันตอนการกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
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5. ข้ันตอนการจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 
6. ข้ันตอนการจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
7. ข้ันตอนการอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
 

1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
  การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เปนเครื่องมือชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดพิจารณา
อยางรอบคอบถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ  ท่ีอาจมีผลกระทบท้ังในเชิงสนับสนุน  
และเปนอุปสรรคตอกัน  เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและ
ใชทรัพยากรของทองถ่ินอันไดแก  ทรัพยากรทางดานงบประมาณ  ทรัพยากรทางดานบุคลากร  ทรัพยากร
ทางดานวัสดุอุปกรณ  และทรัพยากรดานการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสาธารณะ
สูงสุด 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ส่วนที่  2 
 

สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 
 

2.1  การสรุปสถานการณการพัฒนา 
  เทศบาลตําบลแวง  เปนพ้ืนท่ีราบลุมเหมาะแกการคาขาย  และสรางท่ีอยูอาศัย  ราษฎรสวน
ใหญประกอบอาชีพคาขาย  และประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ไดแก  การปลูกยางพารา  ซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจ
หลักของราษฎร สวนอาชีพรองลงมา  ไดแก  รับจางท่ัวไป  งานบริการ  เปนตน  มีถนนเชื่อมตอกับอําเภอ 
สุไหงโก –ลก  ซ่ีงเปนถนนสายหลักท่ีราษฎรติดตอคาขาย  นอกจากนี้สามารถเดินทางไปอําเภอสุคิริน  และ
อําเภอสุไหงปาดี  ไดอีก 
  จุดแข็ง   

1. เปนเทศบาลท่ีมีความพรอมทางดานการบริการ  โครงสรางพ้ืนฐาน  และมีขีด 
ความสามารถในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน 

2. ภายในเขตเทศบาลตําบลแวง  เปนชุมชนเมือง ซ่ึงสงผลใหอัตราความเจริญเติบโตทาง 
เศรษฐกิจอยูในระดับท่ีดีข้ึน 

3. ภายในชุมชนมีวัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิต  และภูมิปญญาทองถ่ินเปนเอกลักษณของ 
ตนเอง 

4. ประชาชนและองคกรเอกชนใหการสนับสนุน สงเสริม  ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงาน 
ของเทศบาล 

5. เทศบาลตําบลแวงเปนแหลงวัตถุดิบพืชผลทางการเกษตร 
 

  จุดออน   
1.  เทศบาลตําบลแวงขาดการสนับสนุนงบประมาณและขาดพ้ืนท่ีในการดําเนินโครงการท่ี 

เปนประโยชนในการบริการสาธารณะตาง ๆ  ของประชาชนในพ้ืนท่ี 
2. เทศบาลตําบลแวงบางหนวยงานยังขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู  ความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ดานมาปฏิบัติงานในหนวยงานและเทคโนโลยีบางอยางไมเพียงพอทําใหทีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
นอยลง 

3. ประชาชนในบางชุมชนยังขาดความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมและการดําเนินงานดาน 
ตาง ๆ  ภายในเทศบาล 
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  โอกาส 
1.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน  

ทองถ่ิน พ.ศ.  2542  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน  โดยท่ีหนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการ
ถายโอนภารกิจใหแกเทศบาลตําบลแวง 

2. รัฐบาลมีนโยบายและใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาตางๆ  มากข้ึน 
3. รัฐบาลสนับสนุนใหแตละทองถ่ินมีบทบาทในการอนุรักษ  ฟนฟู  เผยแพร  และ 

ถายทอด  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ินมากข้ึน 
 

  ปญหา อุปสรรคหรือขอจํากัด  
1. สภาวการณทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ  ในระดับภูมิภาคสงผลการพัฒนาทองถ่ิน 
2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  และการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรภายในเขตเทศบาล 

อยางรวดเร็วสงผลใหประชาชนมีระดับความตองการในการบริการสาธารณสุขสูงข้ึน  ทําใหไมสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางครอบคลุมและท่ัวถึง  

3. มีปญหาสุขภาพ  ปญหายาเสพติด  ปญหาอาชญากรรม  ปญหาแรงงานตางดาว 
4. การแสวงหาผลประโยชนจากการใชทรัพยากรเพ่ือหวังผลตอบแทนในระยะสั้น   

 
 

2.2   การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  เทศบาลตําบลแวง  ไดบรรจุโครงการพัฒนาดานตาง ๆ  ไวในแผนพัฒนาเทศบาล  ประจําป 
2557  จํานวน  94 โครงการ  และไดนําโครงการไปดําเนินการจํานวน  55  โครงการ   คิดเปนรอยละ  58.51   
ดังแสดงในตาราง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวนโครงการ
ท่ีบรรจุในแผน 

จํานวนโครงการท่ี
นําไปดําเนินการ 

รอยละ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 9 5 55.55 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 31 18 58.06 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  
   และการรักษาความสงบเรียบรอย 

9 2 22.22 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการ 
   ลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

7 1 14.28 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการ 
   อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6 - - 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
   ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   

19 16 84.21 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 13 13 100 
รวม 94 55 58.51 

 
2.3   การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
       การดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  มีการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน  2  สาย  และบุกเบิกถนนโดยลงหินคลุก
จํานวน  1  สาย  เพ่ือใหประชาชนไดสัญจรไป-มา สะดวก  และมีการปรับปรุงคูระบายน้ําเพ่ือใหเหมาะสมกับ
สภาพของพ้ืนท่ี  มีการปรับปรุงสนามเทนนิส เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ีออกกําลังกายเพ่ิมข้ึน 
 
  การดําเนินงานดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  มีการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส  โดยการจายเบี้ยยังชีพ  มี
การนําคณะกรรมการชุมชนไปทัศนศึกษาดูงาน  จัดโครงการมอบวุฒิบัตรใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล  
สงเสริมการจัดกิจกรรมภาคฤดูรอน  จัดซ้ืออาหารเสริมนมใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบานแวง  
อุดหนุนอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนโรงเรียนบานแวง  อุดหนุนอําเภอแวงโครงการผนึกใจ  สรางภูมิคุมกัน
ตานยาเสพติด  โครงการจัดการแขงขันกีฬาของเทศบาล ฯลฯ 
 

 การดําเนินงานดานการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
  มีการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  และอุดหนุนใหแกอําเภอแวงตามโครงการ
ความม่ันคงและรักษาความสงบเรียบรอย   
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 การดําเนินงานดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกราม  และการทองเท่ียว 
  มีการสงเสริมกิจกรรมของกลุมแมบานหรือกลุมอาชีพ  
 

 การดําเนินงานดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  มีการจัดโครงการสงเสริม  ปรับปรุง  แกไขอนุรักษ  ฟนฟูสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
และแหลงทองเท่ียว  โครงการรณรงคลดใชพลังงานตานภัยโลกรอน 
 

 การดําเนินงานดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
  มีการดําเนินงานดานการสงเสริมอนุรักษ  ฟนฟู  สืบทอดจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  
จํานวน  8  โครงการ  อุดหนุนใหอําเภอแวง  จํานวน  3  โครงการ  อุดหนุนใหสันนิบาตเทศบาลจังหวัด
นราธิวาส  จํานวน  1  โครงการ   ดานเสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา  จํานวน  6  โครงการ  อุดหนุนใหแกมัสยิด  
จํานวน  1  โครงการ   
 

 การดําเนินงานดานการบริหารจัดการท่ีดี 
  มีการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  
ลูกจาง  และพนักงานจาง  เพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหแกบุคลากรของเทศบาล   มีการจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน  
ครุภัณฑคอมพิวเตอร   ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ   ครุภัณฑงานบานงานครัว  ฯลฯ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



สวนที่  3 

 

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
 

3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลแวง   

  เทศบาลตําบลแวง  ไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาไววา  “เทศบาลตําบลแวงเมืองสงบ  
สะอาด  เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและการศึกษาท่ีดี  ชีวิตปลอดภัย”   
 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
 1.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
               แนวทางการพัฒนา 

1.1 บุกเบิก  สราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาทางคมนาคม  สะพาน  เข่ือน  ระบบระบายน้ํา 
1.2 จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด  ผังเมืองและผังตําบล 

  1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร  
  1.4 จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางท่ัวถึง  
 2.  ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต    
               แนวทางการพัฒนา 
  2.1 สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถ่ิน  
  2.2 สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม  
  2.3 สงเสริมการศึกษาท้ังใน นอกระบบและตามอัธยาศัย  โดยสนับสนุนใหประชาชนมี  
                          สวนรวมในการจัดการศึกษา 
  2.4 สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด  
  2.5 สงเสริมดานการออกกําลังกาย  การกีฬา  และนันทนาการ  
  2.6 สงเสริมการปองกัน  รักษา  ควบคุมโรค  ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข 
 3.  ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย    
               แนวทางการพัฒนา 
  3.1 พัฒนาศักยภาพของทองถ่ินในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษา  
                           ความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน 

3.2 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน 
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4.  ยุทธศาสตรดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการทองเท่ียว    
     แนวทางการพัฒนา 

4.1 สงเสริมการตลาด  การคา  การลงทุนในทองถ่ิน  และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

4.2 สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4.3 สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 

5.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     
     แนวทางการพัฒนา 
 5.1  อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 5.2  สงเสริม  สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษ  
                 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   5.3  ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง  
 5.4  จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย  
6.  ยุทธศาสตรดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน   
    แนวทางการพัฒนา 
 6.1 สงเสริมการอนุรักษ  ฟนฟู  สืบทอดจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
 6.2 เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา  ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 6.3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 
7.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 

7.1 พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 
7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดถึงสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามธรรมาภิบาล 
7.4 พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร เพ่ือ

รองรับประชาคมอาเซียน 
 

3.2  บัญชีโครงการพัฒนา  และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 
   

 
 
 
 
 
 
 

   







1.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

1.2  จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด  ผังเมืองและผังตําบล
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดทํา/อุดหนุนสํานัก เพื่อใหผังเมืองดูเปนระเบียบ ดําเนินการจัดทําผังเมืองในเขต 20,000        20,000        20,000        รอยละของการจัด เทศบาลตําบลแวงมีผัง กองชาง

งานโยธาและผังเมืองจังหวัด เรียบรอย  เทศบาลและสามารถประกาศใช การวางผังเมืองที่มี เมืองรวมบังคับใชอยาง

นราธิวาส ไดตามกฎหมาย ระบบถูกตองตาม ตอเนื่อง

 - อุดหนุนใหสํานักงานโยธาธิการ กฏหมายบังคับ

และผังเมืองนราธิวาส 

งบประมาณและที่ผานมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2559  -  พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแวง  อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.01



1.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

1.3  พัฒนาและปรังปรุงระบบจราจร
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการจราจร  - เพื่อใหมีปายชื่อถนน  - ติดตั้งปายชื่อถนนทุกสาย 500,000 500,000 500,000 รอยละ 70 ของผูใช  - บานเมืองสวยงามเปน กองชาง

 - เพื่อใหมีปายบอกเสนทาง ภายในเขตเทศบาล เสนทางมีความ ระเบียบเรียบรอย

 - เพื่อใหมีปายจราจรและปาย  - ติดตั้งปายบอกเสนทางใน ปลอดภัยและใช  - สรางจิตสํานึกในการ

อื่น ๆ ที่จําเปนในเขตเทศบาล ถนนสายหลักของเทศบาล กฎจราจรไดถูกตอง สรางวินัยและปฏิบัติตาม

 - เพื่อตีเสนจราจร  - ติดตั้งปายจราจรและปายอื่นๆ กฏหมายจราจร

ที่จําเปน

2 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณ  - เพื่อลดอุบัติเหตุ ประชาชนมี  - ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรภายใน 500,000      500,000      500,000      รอยละ 70 ลดอุบัติ  -ประชาชนมีความปลอด กองชาง

ไฟจราจรภายในเขตเทศบาล ความปลอดภัยในการสัญจรไปมา เขตเทศบาล เหตุที่เกิดขึ้น ภัยในการสัญจรไป-มา

งบประมาณและที่ผานมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559   -   พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแวง  อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.01



1.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

1.4  จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตจําหนาย เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ภายในเขตเทศบาลตําบลแวง 1,200,000    1,200,000    1,200,000    ประชาชนในเขต ทุกหลังคาเรือนมีไฟฟาใช กองชาง

ไฟฟา ทั่วถึงทุกพิ้นที่ เทศบาลมีไฟฟาใช อยางทั่วถึง

ครบทุกครัวเรือน

2 โครงการปรับปรุงและติดตั้ง ริมถนนมีไฟฟาแสงสวางและมี ภายในเขตเทศบาลตําบลแวง 500,000      500,000      500,000      รอยละ 70 ปญหา ถนนภายในชุมชนมีแสง กองชาง

ไฟฟาสาธารณะ ความปลอดภัยในการสัญจรไป - อาชญากรรมลดลง สวางอยางทั่วถึง

มา ประชาชนมีความ

ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

 - 13 -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559   -   พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแวง  อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01



ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.  ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.1  สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมอาชีพใหแก  - เพื่อฝกอบรมอาชีพตามความ  ฝกอบรมอาชีพใหแกกลุมแมบาน 100,000      100,000      100,000      รอยละของสมาชิก  ประชาชนไดรับความรู กองการศึกษา

กลุมอาชีพ ตองการของกลุมแมบาน ในเขตเทศบาล จํานวน 5 กลุม กลุมแมบานเทศบาล ความสามารถนําไป

ตําบลแวงมีรายได ประกอบอาชีพเสริมและมี

เพิ่มขึ้น รายไดเพิ่มขึ้น

2 โครงการพัฒนาสตรีและ เพื่อสรางความรัก ความผูกพัน สตรีและครอบครัวในเขตเทศบาล 30,000        30,000        30,000        รอยละ 70  ลด มีความรัก ความผูกพัน กองการศึกษา

ครอบครัว ในครอบครัว (ป 2558 ปญหาทางสังคม ในครอบครัว  ลดปญหา

30,000) สังคม

งบประมาณและที่ผานมา

 - 14 -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป   (พ.ศ. 2559  -  พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแวง  อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.01



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 อุดหนุนกลุมแมบานเทศบาล เพื่อใหกลุมแมบานมีรายไดเสริม จายเงินอุดหนุนใหแกกลุมแมบาน 32,570        รอยละของสมาชิก กลุมแมบานมีเงินทุนใน กองการศึกษา

ตําบลแวง ตามโครงการตอยอด และเวลาวางใหเปนประโยชน เทศบาลตําบลแวง ในการจัดทํา กลุมแมบานเทศบาล ทุนในการตอยอดทําน้ํา

ทําน้ําพริกเผา ประจําป 2559 โครงการตอยอดทําน้ําพริกเผา ตําบลแวงมีรายได พริกเผา

เพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.01







2.  ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.3  สงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอาหารเสริม (นม)  - เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียนมี  - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแก 2,308,800    2,308,800    2,308,800    นักเรียนทุกคนไดรับ  - เด็กนักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา

สุขภาพรางกายที่แข็งแรง เด็กนักเรียนโรงเรียนบานแวงและ (ป 2558 อาหารเสริม (นม) รางกายแข็งแรง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2,093,500) ฟรี  - การศึกษามีคุณภาพ

2 โครงการสนับสนุนคาใชจาย  - เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียนมี  - เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน 744,800      744,800      744,800      นักเรียนทุกคนได  - เด็กนักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา สุขภาพรางการที่แข็งแรง สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ป 2558 รับอาหารกลางวัน รางกายแข็งแรง

744,800) ฟรี  - การศึกษามีคุณภาพ

3 โครงการเสริมสรางแรงจูงใจ เพื่อสรางขวัญกําลังใจและสง มอบวุฒิบัตรแกเด็กศูนยพัฒนา 50,000        50,000        50,000        รอยละ 80 ของ เด็กมีขวัญกําลังใจ และ กองการศึกษา

ใฝสัมฤทธิ์ เสริมความภาคภูมใจแกนักเรียน เด็กเล็กของเทศบาล ทั้ง 2 แหง (ป 2558 นักเรียนที่ไดรับ สรางความภาคภูมิใจแก

50,000) มอบวุฒิบัตร นักเรียน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2559   -   พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแวง  อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01

 



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการสงเสริมกิจกรรมการ  - เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน  - เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 30,000        30,000        30,000        รอยละ 70 ของผูเขา - เด็กและเยาวชนมีความ กองการศึกษา

ศึกษาภาคฤดูรอน ไดมีความรู ความสามารถเพิ่มขึ้น จํานวน  100  คน (ป  2558 รวมโครงการมีความ รูเพิ่มขึ้น 

และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 30,000) รู ความสามารถเพิ่ม

ขึ้น

5 อุดหนุนโรงเรียนบานแวง  - เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียนมี  อุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็ก 4,440,000    4,440,000    4,440,000    นักเรียนทุกคนได   เด็กมีสุขภาพรางกายที่ กองการศึกษา

โครงการอาหารกลางวัน สุขภาพที่แข็งแรง เด็ก - ประถมศึกษาปที่ 6 (ป 2558 รับอาหารกลางวัน แข็งแรง  

โรงเรียนบานแวง 4,028,000) ฟรี

6 โครงการเปดโลกทรรศทางการ เพื่อใหเด็กไดเรียนรูวัตกรรมระดับ เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 100,000      100,000      100,000      รอยละ 80 ของผูเขา เด็กไดเรียนรูจากแหลง กองการศึกษา

ศึกษาแกเด็กนักเรียน ปฐมวัยจากแหงเรียนรูนอกสถาน ของเทศบาลตําบลแวง ทั้ง 2 แหง รวมมีความพึงพอใจ เรียนรูนอกสถานที่จริง

ที่

7 จัดซื้อเครื่องเลนชุดสนาม เพื่อสนับสนุนและเสริมพัฒนาการจัดซื้อเครื่องชุดสนามสําหรับ 100,000      100,000      100,000      รอยละ 90 ของเด็ก ทําใหการจัดการเรียนการ กองการศึกษา

สําหรับเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยคูกับการจัดการเรียน เด็กปฐมวัย ใหแกศูนยพัฒนาเด็ก มีพัฒนาดีขึ้น สอนเปนไปอยางมีประ

การสอน เล็กเทศบาลทั้ง 2 แหง สิทธิภาพ

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.01



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการฝกอบรมครูผูสอน เพื่อใหครูผูสอนมีความรู ความ ครูผูสอนคัมภีรอัล-กุรอาน 70,000        70,000        70,000        รอยละ 70 ของผู ครูผูสอนสามารถถาย กองการศึกษา

คัมภีรอัล-กรุอานระบบกีรออาตี สามารถในการสอนคัมภีรอัล- จํานวน  30  คน เรียนอานคัมภีรอัล- ทอดความรูไดอยาง

กุรอานระบบกีรออาตี แกผูเรียน กุรอานไดอยาง ถูกตองตามหลัก

ไดอยางตองตามหลักศาสนา ถูกตอง ศาสนา

9 อุดหนุนอาหารกลางวันใหแก  - เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียนมี จายเงินอุดหนุนใหกาตาดีกา 100,000      100,000      100,000      นักเรียนทุกคนได  - เด็กมีสุขภาพรางกายที่ กองการศึกษา

ตาดีกาประจํามัสยิดในเขต สุขภาพที่แข็งแรง ประจํามัสยิดในเขตเทศบาลตําบล รับอาหารกลางวัน แข็งแรง  

เทศบาลตําบลแวง แวง จํานวน 3  แหง ฟรี

10 อุดหนุนโรงเรียนบานแวงตาม เพื่อจัดซื้อโตะ - เกาอี้ใหกับ จัดซื้อโตะ - เกาอี้ สําหรับนักเรียน 158,000      นักเรียนมีโตะ - โรงเรียนมีโตะ - เกาอี้ กองการศึกษา

โครงการจัดซื้อโตะ - เกาอี้ นักเรียน จํานวน  100  ชุด เกาอี้ใชอยางเพียง หรับนักเรียนใชอยาง

สําหรับนักเรียน พอ เพียงพอ
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งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01





2.  ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.5  สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา - เพื่อสงเสริมการเลนกีฬาแก  - สนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬาแก 200,000      200,000      200,000      รอยละ 80 ของ  - เยาวชน/ประชาชน กองการศึกษา

เยวชน/ประชาชน ชุมชนตาง ๆ จํานวน 6 ชุมชน ประชาชนที่ไดออก ในชุมชนไดออกกําลังกาย

กําลังกายมีสุขภาพ เพื่อสุขภาพ

ดีขึ้น

2 โครงการสงเสริมสนับสนุน เพื่อเชื่อมความรัก  ความสามัคคี จัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ 200,000      200,000      200,000      รอยละ 80 ของ ประชาชนมีความรัก กองการศึกษา

แขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ ของประชาชนในแตละชุมชน ทั้ง  6  ชุมชนส ประชาชนที่เขารวม ความสามัคคี และสราง

โครงการมีความพึง ความสัมพันธที่ดีระหวาง

พอใจ ชุมชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป   (พ.ศ. 2559  -    พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแวง  อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจัดอบรม/จัดกิจกรรม  - เพื่อใหประชาชนสุขภาพแข็ง  - เพื่อใหประชาชนสุขภาพแข็ง 10,000 10,000 10,000 รอยละ 80 ของผู  ทําใหเยาวชน/ประชาชน กองสาธารณสุข

จักรยานเพื่อสุขภาพ แรง แรง รวมกิจกรรมมี มีสุภาพที่แข็งแรง

สุขภาพดีขึ้น

4 โครงการสงนักกีฬาเขารวม เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา 200,000      200,000      200,000      รอยละ 80  เทศบาล เทศบาลมีความสัมพันธที่ กองการศึกษา

แขงขันกับหนวยงานตาง ๆ หนวยงานตาง ๆ กับหนวยงานตาง ๆ มีความสัมพันธกับ ที่กับหนวยงานตาง ๆ 

หนวยงานตางๆ ดีขึ้น

5 โครงการกอสรางลานกีฬา เพื่อใชเปนสถานที่ใหประชาชน กอสรางลานกีฬาเอนกประสงค 1,203,684 1,203,684 1,203,684 รอยละ 70 ของ ประชาชนมีสถานที่ออก กองการศึกษา

เอนกประสงค ออกกําลังกาย ขนาดความกวาง 27 เมตร ยาว ประชาชนออกกําลัง กําลังกายเพิ่มขึ้น

52 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมี เพิ่มขึ้น

พื้นที่ไมนอยกวา 1,404 ตร.ม.

6 โครงการกอสรางอาคารออก เพื่อใชเปนสถานที่ใหประชาชน กอสรางอาคารออกกําลังกาย 4,870,000    4,870,000    4,870,000    รอยละ 70 ของ ประชาชนมีสถานที่ออก กองการศึกษา

กําลังกาย (ฟตเนต) ออกกําลังกาย (ฟตเนต) ขนาดกวาง 18 เมตร ประชาชนออกกําลัง กําลังกายเพิ่มขึ้น

ยาว 34 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย เพิ่มขึ้น

กวา 568 ตารางเมตร
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งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01

 



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลน เพื่อเด็กไดมีสถานที่ในการเลน ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสนามเด็ก 5,000,000    5,000,000    5,000,000    จํานวนผูมาเลนที่ เด็กมีสถานที่เลน การออก กองสาธารณ

และจัดซื้อเครื่องเลนสนาม การออกกําลังกาย  มีพัฒนาการ เลนและจัดซื้อเครื่องเลนสนาม สนามเด็กเลน กําลังกายเพิ่มขึ้น  และมี สุขฯ

กลางแจง ดี พัฒนาการที่ดีขึ้น

8 อุดหนุนโรงเรียนบานแวงตาม  - เพื่อสรางความสามัคคีภายใน  - อุดหนุนเงินใหกับโรงเรียนาบาน 80,000 โรงเรียนบานแวงได มีความรักความสามัคคี กองการศึกษา

โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑา  สถาบัน แวงตามโครงการแขงขันกีฬา จัดการแขงขันกีฬา รูจักรูแพ  รูชนะ  รูอภัย

ของนักเรียน  - เพื่อปลูกฝงคุณธรรมรูแพ รูชนะ กรีฑาของนักเรียน ตามวัตถุประสงค

รูอภัย ที่ไดวางไว
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งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01



2.  ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.6   สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพดาน  - เพื่อใหประชาชนมีความรู  - จัดประชุม ศึกษาดูงาน และ 160,000      160,000      160,000      รอยละ 70  - ประชาชนของเทศบาล กองสาธารณ

สาธารณสุข ทักษะ  และมีประสิทธิภาพในการสวัสดิการแกประชาชน (ป 2558 ของประชาชนที่ สามารถปฏิบัติงานอยางมี สุขฯ

ดําเนินงานสาธารณสุข 160,000) ปฏิบัติงานดาน ประสิทธิภาพ

สาธารณสุขมี

ประสิทธิภาพ

2 โครงการควบคุมปองกันโรค  - เพื่อใหความรู ปองกัน ควบคุม  -จัดกิจกรรมรณรงค ควบคุม 10,000        10,000        10,000        ในเขตเทศบาลไมมี  - ประชาชนมีความรูและ กองสาธารณ

ติดตอและไมติดตอที่เกิดขึ้นใน โรคติดตอในชุมชน เขน อุจระรวง ปองกัน โรคติดตอในเขตเทศบาล (ป 2558 โรคติดตอเกิดขึ้น ไมเกิดการระบาดของ สุขฯ

ทองถิ่น วัณโรคและอื่นๆ 10,000) โรคติดตอในชุมชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป   (พ.ศ. 2559   -   พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแวง  อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการรณรงค ควบคุม  - เพื่อใหความรู ปองกัน ควบคุม  - จัดการอบรมใหความรูแก 5,000          5,000          5,000          รอยละ 90  - ในเขตเทศบาลไมมีการ กองสาธารณ

ปองกันโรคไขเลือดออก โรคไขเลือดออก ประชาชนจํานวน 1 ครั้ง (ป 2558 สามารถควบคุม ระบาดของโรคไข สุข

5,000) และปองกันโรค เลือดออก

ไขเลือดออก

4 โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรค  - เพื่อควบคุมปริมาณสุนัข/แมว  - ฉีดวัคซินแมว/สุนัข 10,000        10,000        10,000        รอยละ 70 สามารถ  - ภายในเขตเทศบาลไมมี กองสาธารณ

พิษสุนัขบา  การคุมกําเนิดใน  - เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบา  - ควบคุมปริมาณ (ตามที่ปศุสัตว (ป  2558 ความคุมปริมาณ การรบกวนของสุนัขจรจัด สุขฯ

สุนัขและแมว แนะนํา) 10,000) ของสุนัขและแมว  - สามารถปองกันโรคพิษ

ได สุนัขบา

5 โครงการรณรงคใหวัคซีน  - สํารวจกลุมเปาหมายเด็ก 0-5  - จัดรณรงคใหเด็กอายุ 0.5 ป 5,000          5,000          5,000          รอยละ 90 ไดให  - ทําใหเด็ก 0-5 ป ไม กองสาธารณ

ปองกันโรคโปลิโอ ป ใหไดรับวัคซีนครอบคลุมทุกคน ไดรับวัคซีนโรคโปลิโอ ( ป 2558 วัคซีนใหแกเด็ก เปนโรคโปลิโอ สุขฯ

5,000) อายุ 0-5 ป

6 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข  เพื่อสงเสริมการดําเนินงานของ อุดหนุนคาดําเนินงานในการ 90,000 90,000        90,000        รอยละ 70 อาสาสมัครสาธารณสุข กองสาธารณ

หมูบาน อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน (ป 2558 อาสาสมัครสาธารณ มูลฐานมีประสิทธิภาพ สุขฯ

ในพื้นที่เขตชุมชน/หมูบาน) 90,000) สุขมูลฐานปฏิบัติงาน มากขึ้น

มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น
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งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการกอสรางหองน้ํา เพื่อบริการหองน้ําสาธารระแก กอสรางหองน้ําสาธารณะขนาด 338,600      338,600      338,600      จํานวนผูใชบริการ ตลาดสดมีมาตรฐาน กองสาธารณ

สาธารณะบริเวณตลาดสด ผูมาใชบริการตลาดสด กวาง 4 เมตร ยาว 6 เมตร หองน้ําสาธารณะ ถูกตองสุขอนามัย สุขฯ

เทศบาลตําบลแวง หรือมีพี้นที่ไมนอยกวา 24 ตร.ม.
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งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01



ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สัมคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

3.  ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

3.1  พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแกไขปญหาในดาน  - เพื่อใหประชาชนมีความรูใน  - ประชาชนในเขตพื้นที่ 10,000 10,000 10,000 รอยละ 70 ของผู  -ทําใหประชาชนมีบท กองสาธารณสุข

อาชญากรรม โรคเอดส การปองกันตนเองและสิทธิที่ควร เขารับการอบรมมี บาทและมีประสิทธิภาพ

การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ไดรับ ความรูในการปอง ยิ่งขึ้น

กันตนเอง

2 โครงการจัดตั้งจุดตรวจ 7 วัน เพื่อปองกันชีวิตและทรัพยสิน จัดตั้งจุดตรวจในเขตเทศบาล 10,000        10,000        10,000        จํานวนประชาชนที่ ประชาชนไดรับความ สํานักปลัดฯ

อันตราย ของประชาชน ในเขตเทศบาล ในเทศกาลปใหม ไดรับการชวยเหลือ สะดวกและปลอดภัยใน

และเทศกาลสงกรานต จํานวน การสัญจรไป-มา

1 จุด

  - 28 -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป   (พ.ศ. 2559  -   พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแวง  อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01



3.  ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย

3.2  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรม/ทบทวน  - เพื่อเผยแพรความรูดานการ  - จัดฝกอบรม อปพร. 100,000      100,000      100,000      รอยละ 80 ของ  - อปพร. ใหการชวยเหลือ สํานักปลัด ฯ

อาสาสมัครปองกันภัยฝาย ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสู (ป 2558 ผูเขารับการอบรม เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย

พลเรือน (อปพร.) ประชาชนไดอยางถูกวิธี 100,000) สามารถปฏิบัติตน

เมื่อเกิดภัยไดถูกวิธี

2 โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงซอม  - เพื่อเปนการปองกันและรักษา ติดตั้ง ,ปรับปรุงซอมแซม กลอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000    รอยละ 70  - ประชาชนมีความปลอด สํานักปลัด ฯ

แซมกลองวงจรปดภายใน ความสงบเรียบรอยภายในเขต วงจรปดภายในเขตเทศบาล ประชาชนมีความ ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เขตเทศบาล เทศบาล ปลอดภัยมากขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป   (พ.ศ. 2559  -   พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแวง  อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01







4.  ยุทธศาสตรดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการทองเที่ยว

4.2   สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการคิดอยางยั่งยืนตาม  - เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกใหแก  - จัดกิจกรรมรณรงคเผยแพร 5,000          5,000          5,000          รอยละ 70  - ประชาชนมีจิตสํานึกใน สํานักปลัด

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ ประชาชนในการดําเนินชีวิตตาม ประชาสัมพันธวิธีการดําเนินชีวิต ประชาชนมี การดําเนินชีวิตตามแนว

พอเพียง แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง พอเพียง พอเพียง

2 โครงการรณรงคแกไขปญหา เพื่อสนับสนุนใหประชาชนรูจัก ประชาชนในเขตเทศบาล 5,000          5,000          5,000          รอยละ 70 ประชาชนรูจักพอตาม สํานักปลัด

ความยากจนตามแนวเศรษฐกิจ การประหยัดและดํารงชีวิตตาม ประชาชนมี แนวพระราชดําริ

แบบพอเพียง แนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป   (พ.ศ. 2559   -   พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแวง  อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01



4.  ยุทธศาสตรดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการทองเที่ยว

4.3   สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปลูกตนไมตางๆ  - เพื่อสรางจิตสํานึกใหแก  - จัดกิจกรรมปลูกตนไมตางๆ ใน 5,000          5,000          5,000          เขตเทศบาลมีสิ่ง  - ประชาชนมีสวนรวมใน สํานักปลัดฯ

ในเขตเทศบาล ประชาชนในการฟนฟูอนุรักษ พื้นที่เทศบาลตําบลแวง แวดลอมที่ดี การฟนฟูอนุรักษทรัพยากร

ทรัพยากรธรรมชาติและ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559  -   พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแวง  อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ  ผ.01



ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.1  อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริม ปรับปรุง  - เพื่อใหประชาชนอนุรักษสิ่ง ภายในเขตเทศบาลตําบลแวง 20,000        20,000        20,000        ในเขตเทศบาลมี  - ประชาชนมีการอนุรักษ กองสาธารณสุข

แกไข อนุรักษ ฟนฟูสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมและทรัพยากร สิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น ฟนฟูสิ่งแวดลอม

และทรัพยากรธรรมชาติ แหลง ธรรมชาติ  แหลงทองเที่ยว 

ทองเที่ยวและปรับปรุงทัศนีย และปรับปรุงทัศนียภาพ

ภาพในเขตเทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป   (พ.ศ. 2559   -   พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแวง  อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

5.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แบบ ผ.01



5.2  สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงคลดใชพลังงาน  - เพื่อจัดกิจกรรมตางๆ เชนการ  - เพื่อจัดกิจกรรมตางๆ เชนการ 10,000        10,000        10,000        รอยละ 70 ชวยลด  - เพื่อใหประชาชนรูผล กองสาธารณสุขฯ

ตานภัยโลกรอน อบรมการรณรงค การประชา อบรม  การรณรงค โลกรอน กระทบของภัยโลกรอน

สัมพันธ การประชาสัมพันธ

งบประมาณและที่ผานมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป   (พ.ศ. 2559   -   พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลแวง  อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

5.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม





5.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.4  จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย เพื่อใหมีถังรองรับขยะมูลฝอย จัดซื้อถังรอบรับขยะมูลฝอยแบบ 180,000      180,000      180,000      การบริการ  การปฏิบัติงานมีความ กองสาธารณ

อยางเพียงพอ พลาสติด  ขนาดความจุ 120 ลิตร ประชาชนมี สะดวกและมีประสิทธิ สุขฯ

จํานวนไมต่ํากวา 100 ใบ ประสิทธิภาพ ภาพ

งบประมาณและที่ผานมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป   (พ.ศ. 2559   -   พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแวง  อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.01



ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  6  ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

6.  ยุทธศาสตรดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

6.1   สงเสริมการอนุรักษ  ฟนฟู  สืบทอดจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานวันเมาลิด  - เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมสําคัญ  -  จัดกิจกรรมวันเมาลิด 50,000        50,000        50,000        ความพึงพอใจของ  - วัฒนธรรมประเพณี กองการศึกษา

สัมพันธ ทางศาสนาของทองถิ่น จํานวนกิจกรรมละ 1 ครั้ง (ป 2558 ประชาขน ทองถิ่นคงอยูสืบไป

50,000)

2 โครงการจัดงานวันตรุษจีน  - เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมสําคัญ  -  จัดกิจกรรมวันตรุษจีน 30,000        30,000        30,000        ความพึงพอใจของ  - วัฒนธรรมประเพณี กองการศึกษา

ทางศาสนาของทองถิ่น จํานวนกิจกรรมละ 1 ครั้ง (ป 2558 ประชาขน ทองถิ่นคงอยูสืบไป

30,000)

เทศบาลตําบลแวง  อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณและที่ผานมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป   (พ.ศ. 2559   -   พ.ศ. 2561)

แบบ ผ.01



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจัดกิจกรรมประเพณี  - เพื่อรักษาประเพณีวันขึ้นปใหม  - จัดใหมีพิธีทําบุญตักบาตรรวม 20,000        20,000        20,000        ความพึงพอใจของ  ประชาชนมีโอกาสทํา กองการศึกษา

วันขึ้นปใหม ใหคงอยูสืบไป กับประชาชนในเขตเทศบาล (ป 2558 ประชาขน บุญเพื่อเปนสิริมงคลแก

20,000) ตนเอง

4 โครงการจัดงานประเพณีวัน  - เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณี  - จัดพิธีสรงน้ําพระพุทธรูป 40,000        40,000        40,000        ความพึงพอใจของ  วัฒนธรรมประเพณี กองการศึกษา

สงกรานต ของไทยใหคงอยูสืบไป  - รดน้ําผูสูงอายุเพื่อขอพร (ป 2558 ประชาขน ทองถิ่นคงอยูสืบไป

 - ถวายภัตตาหารเพลแกพระภักษุ 40,000)

สงฆ

5 โครงการจัดงานประเพณี  - เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณี  - จัดการแสดงตาง ๆ บนเวทีและ 100,000      100,000      100,000      ความพึงพอใจของ  เพื่อใหประชาชนไดรวม กองการศึกษา

วันลอยกระทง ของไทย วัฒนธรรมทองถิ่นใหคง จัดประกวดหนูนอยนพมาศ (ป 2558 ประชาขน กิจกรรม

สืบไป 100,000)  - เพื่อรักษาประเพณี

ทองถิ่นคงอยูสืบไป

6 โครงการสืบสานประเพณี  - เพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรมประ  - จัดงานประเพณีศิลปวัฒนธรรม 100,000      100,000      100,000      ความพึงพอใจของ  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี กองการศึกษา

ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน เพณีของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป ประจําถิ่น (ป 2558 ประชาขน ของทองถิ่นคงอยูสืบไป

100,000)
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งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการจัดงานรัฐพิธีและวัน เพื่อใหประชาชนรวมกิจกรรมวัน  จัดโครงการงานรัฐพิธีและวัน 100,000      100,000      100,000      รอยละ 80 ของ  ไดแสดงความจงรักภัคดี กองการศึกษา

สําคัญตางๆ สําคัญตาง ๆ  สําคัญตาง ๆ ประจําป เชน วันแม (ป 2558 ประชาชนในเขต

วันปยมหาราช, วันเฉลิมพระชนม 100,000) เทศบาลไดแสดง

พรรษา 5 ธันวา ฯลฯ ความจงรักภักดี

8 อุดหนุนอําเภอแวง โครงการจัด  - เพื่ออุดหนุนใหกับที่วาการ  - อุดหนุนโครงการจัดทําริ้วขบวน 40,000        40,000        40,000        สามารถรักษา  ประชาชนในพื้นที่ได กองการศึกษา

ทําริ้วขบวนแหงานของดีเมือง อําเภอแวง ตามโครงการจัดทําริ้ว แหงานของดีเมืองนรา (ป 2558 ประเพณีวัฒนธรรม มีสวนรวมในกิจกรรม

นรา  ประจําป  2559 ขบวนแหของดีเมืองนรา ประจํา 25,000) ทองถิ่นไวได สืบสานวัฒนธรรมประ

ป  2559 เพณีในทองถิ่น

9 อุดหนุนอําเภอแวง โครงการ  - เพื่ออุดหนุนใหกับที่วาการ  - อุดหนุนโครงการแขงขันเรือ 35,000        35,000        35,000        สามารถรักษา  - อุดหนุนใหกับที่วาการ กองการศึกษา

แขงขันเรือกอและชิงถวยพระ อําเภอแวง  ตามโครงการแขงขัน หนาพระที่นั่ง (ป 2558 ประเพณีวัฒนธรรม อําเภอแวง

ราชทานหนาพระที่นั่ง เรือกอและชิงถวยพระราชทาน 30,000) ทองถิ่นไวได

ประจําป  2559 หนาพระที่นั่ง ประจําป 2559

10 อุดหนุนสันนิบาตเทศบาล  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแก อุดหนุนสันนิบาตเทศบาลจังหวัด 7,000          7000 7000 สามารถรักษา อุดหนุนสันนิบาตเทศบาล กองการศึกษา

จังหวัดนราธิวาสตามโครงการ สันนิบาตเทศบาลจังหวัด นราธิวาสตามโครงการจัดทําเรือ (ป 2558 ประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดนราธิวาส

จัดทําเรือแหบุปผชาติ นราธิวาส แหบุปผชาติ ประจําป 2559 7,000) ทองถิ่นไวได

ประจําป  2559
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งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01



6.  ยุทธศาสตรดานศิลปะ   วัฒนธรรม   จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

6.2  เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา  ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดกิจกรรมรอมอฎอน  - เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมสําคัญ  -  จัดกิจกรรมเดือนรอมฏอน 30,000        30,000        30,000        รอยละ 80 ของผูเขา  - วัฒนธรรมประเพณี กองการศึกษา

สัมพันธ ทางศาสนาของทองถิ่น (ป 2558 รวมเขาใจประเพณี ทองถิ่นคงอยูสืบไป

30,000) ของชาวไทยมุสลิม

2 โครงการวันฮารีรายออิดิฟตรี/  - เพื่อรักษาประเพณีชาวไทย  - จัดงานในวันที่ 2 ของวันฮารี 60,000        60,000        60,000        รอยละ 80 ของ  - วัฒนธรรมประเพณี กองการศึกษา

อิดิลอัฏฮา มุสลิมและวัฒนธรรมทองถิ่นให รารออิดิลฟตรี / อิดิลอัฏฮา (ป 2558 ประชาชนมีความ ทองถิ่นคงอยูสืบไป

คงอยูสิบไป 60,000) พึงพอใจ

3 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ  เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมสําคัญ  - จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญ 50,000        50,000        50,000        รอยละ 80 ของผู  - วัฒนธรรมประเพณี กองการศึกษา

ตาง ๆ ทางศาสนา ทางศาสนาของทองถิ่น ทางศาสนา เขารวมกิจกรรมมี ทองถิ่นคงอยูสืบไป

ความพึงพอใจ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป   (พ.ศ. 2559  -   พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแวง  อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการกวนอาซูรอ เพื่อสงเสริมประเพณี และ  จัดกิจกรรมโครงการกวนอาซูรอ 50,000        50,000        50,000        รอยละ 80 ของผู  - วัฒนธรรมประเพณี กองการศึกษา

วัฒนธรรมของทองถิ่น เขารวมกิจกรรมมี ทองถิ่นคงอยูสืบไป

ความพึงพอใจ

งบประมาณและที่ผานมา

 -42-
แบบ ผ.01



6.  ยุทธศาสตรดานศิลปะ   วัฒนธรรม   จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

6.3  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมจริยธรรม  - เพื่อจัดอบรมจริยธรรมใหความ   จัดอบรมจริยธรรมใหแกเยาวชน 30,000        30,000        30,000        รอยละ 80 ของผู ประชาชนมีความรูและ กองการศึกษา

รูแกเยาวชนในเขตเทศบาล (ป 2558 เขารวมกิจกรรมมี มีจิตใจที่ดีงาม

50,000) ความพึงพอใจ

2 โครงการสงเสริมคุณธรรม เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกเยาวชน เยาวชนในเขตเทศบาล 20,000        20,000        20,000        รอยละ 80 ของผู เยาวชนมีคุณภาพ  มี กองการศึกษา

จริยธรรมเอี๊ยตีกาฟ และเสริมสรางคุณธรรมแก (ป 2558 เขารวมกิจกรรมมี จริยธรรมและหางไกล

เยาวชน 20,000) ความพึงพอใจ ยาเสพติด

3 โครงการอบรมจริยธรรมสัญจร เพื่อกระตุนใหเขาใจหลักการ ประชาชนทั่นับถือศาสนาอิสลาม 50,000        50,000        50,000        รอยละ 80 ของผูเขา ผูเขารวมโครงการมี กองการศึกษา

ดําเนินชีวิตตามหลักศาสนา ในเขตเทศบาล จํานวน 50 คน รวมโครงการเขาใจ คุณธรรม จริยธรรมอันดี

ชีวิตตามหลักของ อิสลาม

ศาสนาอิสลาม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป   (พ.ศ. 2559  -   พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแวง  อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01



ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  7  ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7.1  พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมสัมมนาและ  เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิก  ฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา 300,000      300,000      300,000      รอยละ 80 ของผูเขา คณะผูบริหาร สมาชิก สํานักปลัด

ทัศนศึกษาดูงานของคณะ พนักงานและลูกจางของเทศบาล ดูงานภายในประเทศ (ป 2558 รวมโครงการมี พนักงานและลูกจางของ

ผูบริหาร สมาชิก พนักงาน และไดมีความรูและประสบการณ 268,000) ความรูและ เทศบาลมีความรูและ

ลูกจางของเทศบาล ประสบการเพิ่มขึ้น ประสบการณจริง

งบประมาณและที่ผานมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป   (พ.ศ. 2559   -   พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแวง  อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.01



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการฝกอบรมสัมมนาและ เพื่อใหบุคลากรของชุมชนไดมี  อบรมสัมมนาและทัศนศึกษา 150,000      150,000      150,000      รอยละ 80 ของผู  - บุคลากรของชุมชนมี กองการศึกษา

ทัศนศึกษาดูงานของคณะ ความรูและประสบการณในการ ดูงานภายในประเทศใหแก (ป 2558 เขารวมโครงการมี ความรูและประสบการณ

กรรมการชุมชน ผูนําชุมชน บริหารงานภายในชุมชน บุคลากรของชุมชน 150,000) ความพึงพอใจ ตรง

กรรมการมัสยิดและ

กลุมผูนําเยาวชน

งบประมาณและที่ผานมา

 -45-
แบบ ผ.01



7.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7.2  พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสราง/ตอเติม  เพื่อใหมีสถานที่จอดรถใหบริการ โรงจอดรถความกวาง 10.00 เมตร 2,400,000    2,400,000    2,400,000    รอยละ 80 ของผู   มีสถานที่จอดรถยนต สํานักปลัด

โรงจอดรถ ประชาชนที่มาติดตอราชการ ยาว  30  เมตร มาใชบริการมีความ และรถจักรยานยนต

พึงพอใจ ใหบริการผูมาติดตอ

ราชการ

2 โครงการกอสรางหองน้ํา เพื่อใชสําหรับใหบริการผูพิการ กอสรางหองน้ําสําหรับผูพิการ 94,900        94,900        94,900        รอยละ 80 ของผู เทศบาลมีหองน้ําผูพิการ สํานักปลัด

สําหรับผูพิการ ที่มาติดตอราชการ บริเวณสํานักงานเทศบาล มาใชบริการมีความ ไวใหบริการผูพิการที่มา

ขนาดกวาง 2  ม. ยาว 2 ม. พึงพอใจ ติดตอราชการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป   (พ.ศ. 2559   -   พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแวง  อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภาย เพื่อความสวยงามของสํานักงาน บริเวณหนาอาคารสํานักงาน 89,900        89,900        89,900        รอยละ 80  ของผู สํานักงานมีความสวยงาม สํานักปลัด

ในบริเวณอาคารสํานักงาน เทศบาลและรอบสนามฟุตซอล มาใชบริการมีความ ดีเปนระเบียบเรียบรอย

เทศบาลตําบลแวงบริเวณหนา พื้นที่รวมไมนอยกวา 884 ตร.ม. พึงพอใจ

อาคารและรอบสนามฟุตซอล

4 จัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง เพื่อทดแทนสายสงน้ําดับเพลิง จัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 200,000      200,000      200,000      การบริการ ทําใหการปฏิบัติงานเปน สํานักปลัดฯ

เสนที่ชํารุดไมสามารถใชงานได 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร หัวทอง ประชาชนมี ไปอยางมีประสิทธิภาพ

และมีสายสงน้ําดับเพลิงเพียงพอ เหลือง จํานวน 10 เสน ประสิทธิภาพ

ในการใชงาน

5 จัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง เพื่อทดแทนสายสงน้ําดับเพลิง จัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 250,000      250,000      250,000      การบริการ ทําใหการปฏิบัติงานเปน สํานักปลัดฯ

เสนที่ชํารุดไมสามารถใชงานได 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร หัวทอง ประชาชนมี ไปอยางมีประสิทธิภาพ

และมีสายสงน้ําดับเพลิงเพียงพอ เหลือง จํานวน 10 เสน ประสิทธิภาพ

ในการใชงาน
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งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 จัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิงชนิด เพื่อทดแทนสายสงน้ําดับเพลิง จัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิงชนิด 20,000        20,000        20,000        การบริการ ทําใหการปฏิบัติงานเปน สํานักปลัดฯ

ดามปน เสนที่ชํารุดไมสามารถใชงานได ดามปน  จํานวน  1  อัน ประชาชนมี ไปอยางมีประสิทธิภาพ

และมีสายสงน้ําดับเพลิงเพียงพอ ประสิทธิภาพ

ในการใชงาน

7 จัดซื้อไฟไซเรน /ไฟฉุกเฉิน เพื่อใชในการปฏิบัติงานและสราง จัดซื้อไฟไซเรน /ไฟฉุกเฉิน 40,000        40,000        40,000        การบริการ  การปฏิบัติงานมีความ สํานักปลัดฯ

สําหรับติดตั้งรถดับเพลิงและ ความพรอมในการทํางาน สําหรับติดตั้งรถดับเพลิงและ ประชาชนมี สะดวกและมีประสิทธิ

รถบรรทุกน้ํา รถบรรทุกน้ําทรงแคปซูล ประสิทธิภาพ ภาพ

จํานวน  2  ชุด

8 โครงการตอเติมโรงจอดรถ เพื่อใชในการปฏิบัติงานและสราง ตอเติมโรงจอดรถดับเพลิงขนาด 370,000      370,000      370,000      ความพึงพอใจของ  การปฏิบัติงานมีความ สํานักปลัดฯ

ดับเพลิงเทศบาลตําบลแวง ความพรอมในการทํางาน กวาง 10 เมตร ยาว 9 เมตร สูง ผูปฏิบัติงาน สะดวกและมีประสิทธิ

3.50 เมตร ภาพ

9 จัดซื้อเครื่องขยายเสียง เพื่อใชในการปฏิบัติงานและสราง จัดซื้อเครื่องขยายเสียงสําหรับ 35,000        35,000        35,000        การบริการ  การปฏิบัติงานมีความ กองสาธารณ

รถโฆษณา ความพรอมในการทํางาน การ ติดตั้งกับรถยนต  จํานวน 1  ชุด ประชาชนมี สะดวกและมีประสิทธิ สุขฯ

เผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ ประสิทธิภาพ ภาพ
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งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 จัดซื้อเครื่องพนสารเคมีแบบ เพื่อใชพนในการกําจัดยุงและ จัดซื้อเครื่องพนสารเคมีแบบ 90,000        90,000        90,000        รอยละ 90 ของ ลดการเกิดยุงและลดการ กองสาธารณ

ฝอยละออง ULV  ขนาดเล็ก ลดการแพรระบาดของพาหะ ฝอยละออง ULV  ขนาดเล็ก ประชาชนในเขต แพรระบาดของโรค สุขฯ

ชนิดสะพายหลัง เครื่องยนต ที่ทําใหเกิดโรค ชนิดสะพายหลัง เครื่องยนต เทศบาลไมเปนโรค

เบนซิน  2  จังหวะ เบนซิน  2  จังหวะ ที่มียุงเปนพาหะ

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและ เพื่อใหสํานักงานเทศบาลตําบล ปรับปรุงภูมิทัศนและไฟฟา พื้นที่ 847,000      847,000      847,000      ความพึงพอใจ เทศบาลมีภูมิทัศนที่สวย สํานักปลัดฯ

ไฟฟา พื้นที่ปลูกหญา 1,500 แวงมีภูมิทัศนที่สวยงาม ปลูกหญา 1,500 ตร.ม. ตนไม ของประชาชนใน งาม

ตร.ม. ตนไม 48 ตน ไมประดับ 48 ตน ไมประดับ 550 ตน ไฟฟา พื้นที่

550 ตน  ไฟฟาสวยงามจํานวน สวยงามจํานวน 10 ตน ดินถม

10 ตน  ดินถม 250 ลบ.ม. 250 ลบ.ม.  บริเวณอาคารสํานัก

งานเทศบาลตําบลแวง
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งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01



7.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามธรรมาภิบาล
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานวันเทศบาล  เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ  จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 10,000        10,000        10,000        รอยละ 80 ของผูเขา  - คณะผูบริหาร สมาชิก สํานักปลัด

ระหวางคณะผูบริหาร สมาชิก ในวันที่ 24 เมษายน (ป 2558 โครงการมีความ พนักงาน ลูกจางและ

พนักงาน ลูกจาง และประชาชน 10,000) พึงพอใจ ประชาชนไดทํากิจกรรม

ไดจัดกิจกรรมรวมกัน รวมกัน

2 โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน เพื่อสํารวจขอมูลความจําเปนขั้น นําขอมูลที่ไดไปเปนขอมูลในการ 30,000        30,000        30,000        รอยละ 70 ของ  ประชาชนอยูดีกินดี ได กองการศึกษา

ในเขตเทศบาล พื้นฐานของแตละครัวเรือน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (ป 2558 ประชาชนมี รับการแกไขปญหาที่มีอยู

30,000) คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในแตละครัวเรือน/ชุมชน

3 โครงการจัดเวทีประชาคมตางๆ เพื่อรับฟงความคิดเห็นของ จัดทําการเวทีประชาคมภาย 10,000        10,000        10,000        รอยละ 80 สามารถ  - ประชาชนในแตละ สํานักปลัดฯ

ของเทศบาล ประชาชน ในเขตเทศบาล (ป 2558 ทราบความตองการ ชุมชนมีสวนรวมในการ

10,000) ของประชาชน พัฒนาเทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป   (พ.ศ. 2559   -   พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแวง  อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.01



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการเทศบาลพบประชาชน  - เพื่อรับทราบปญหาและความ  - จัดโครงการเดือนละ 1 ครั้ง 50,000        50,000        50,000        รอยละ 80 ไดทราบ  - ประชาชนรับรูขอมูล สํานักปลัดฯ

ตองการของประชาชน ปญหา  ความตอง ขาวสารและมีสวนรวม

 - เพื่อเสริมสรางความเขาใจที่ดี การของประชาชน กับการดําเนินงานของ

ระหวางเทศบาลกับประชาชน เทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.01



7.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7.4  พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดทําวารสาร  เพื่อจัดทําเอกสารเผยแพรผล  จัดทําเอกสารเผยแพรผลการ 100,000      100,000      100,000      รอยละ 90 สามารถ ประชาชนและหนวย สํานักปลัด

"เทศบาลแวงสัมพันธ" การดําเนินงานของเทศบาลให ดําเนินงาน "เทศบาลแวงสัมพันธ" เผยแพรขอมูลขาว งานตาง ๆ ไดรับรูผลการ

ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ จํานวน   1  ฉบับตอป ใหประชาชนทราบ ดําเนินงานของเทศบาล

2 โครงการจัดทําปายประชา  เพื่อใหประชาชนไดรับรูขาวสาร  ติดตั้งปายประชาสัมพันธการ 100,000      100,000      100,000      รอยละ 90 สามารถ  สภาพแวดลอมภายใน สํานักปลัด

สัมพันธ ตางๆ ตาง ๆ ไดทั่วถึง ดําเนินงานของแตละสํานัก/กอง เผยแพรขอมูลขาว ชุมชนนาอยูขึ้นและเพิ่ม

  ใหประชาชนทราบ ประสิทธิภาพ ความรูให

ชุมชน 

3 จางทําเว็บไซดของเทศบาล  - เทศบาลมีเว็บไซด สามารถประ  - สรางเว็บไซดของเทศบาล 30,000 30,000        30,000        เทศบาลสามารถ เทศบาลมีชองทางในการ สํานักปลัด

สัมพันธขาวสารของเทศบาล เผยแพรขอมูลขาว ประชาสัมพันธขอมูล

สารแกประชาชน ขาวสารเพิ่มขึ้น

ไดรอยละ 80
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งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป   (พ.ศ. 2559   -    พ.ศ. 2561)

เทศบาลตําบลแวง   อําเภอแวง   จังหวัดนราธิวาส

แบบ ผ.01



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 อุดหนุน อบต.เอราวัณ  ตาม  - เพื่ออุดหนุนใหกับองคกร  - อุดหนุนใหกับองคการบริหาร 15,000        รอยละของการ  - องคกรปกครองสวน สํานักปลัด

โครงการสงเสริมการดําเนิน ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเพิ่ม สวนตําบลเอราวัณ ดําเนินงานการจัด ทองถิ่นในพื้นที่มีศูนยรวม

งานศูนยขัอมูลขาวสารการซื้อ ประสิทธิภาพศูนยรวมขอมูล ซื้อหรือการจาง ขอมูลจัดซื้อจัดจางที่มี

หรือการจางขององคการบริหารขาวสาร ขององคการบริหาร ประสิทธิภาพและ

สวนตําบลระดับอําเภอ อําเภอ สวนตําบล ประสิทธิผล

แวง จังหวัดนราธิวาส ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.01



หนวยงานที่

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม ขอประสาน

1 ขยายสะพานบูเกะยารง  ถนนแวง - สุไหงโก-ลก  หมูที่  1 5,000,000             -  - 5,000,000            กองชาง

ตําบลแวง  อําเภอแวง  จังหวัดนราธิวาส  จํานวน  2  จุด อบจ.นราธิวาส

2 ปรับปรุงคูระบายน้ําถนนแวง - สุไหงโก-ลก  จากวงเวียนนกเงือก - 3,000,000             -  - 3,000,000            กองชาง

หนาชุมสายโทรศัพท หมูที่ 1  ตําบลแวง  อําเภอแวง อบจ.นราธิวาส

8,000,000            -  - 8,000,000           

 -54-

รวมทั้งสิ้น  จํานวน  2  โครงการ

งบประมาณ

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดยเทศบาลตําบลแวง

ตามกรอบการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. 2559 - 2561)

ลําดับที่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม

แบบ ผ. 02









สวนที่  4 

 

แนวทางการติดตามประเมินผล 
 
4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลองและ  
ความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการติดตามและประเมินผล  
โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการตามแผนดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายการ
พัฒนาท่ี สอดคลองกับพันธกิจ ซ่ึงสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด
หรือไม และ โครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมีข้ันตอนดังนี้  
ข้ันตอนท่ี   1   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน กําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ 

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
และประเมินผลโครงการพัฒนาตามท่ีไดดําเนินการ ดังนี้  
1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผน กําหนดแนวทางการ  

ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้   
1)  ความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนและกลยุทธท่ีกําหนด  
2)  ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน  
3)  ความกาวหนาของกิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผนโดยมีการติดตามผล  
4)  ประสิทธิภาพ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรท่ีใชใน   
     การประเมิน ประสิทธิภาพ  
5)  ประสิทธิผล เปนการศึกษาผลท่ีไดรับ  
6)  ผลลัพธและผลผลิต เปนการประเมินผลประโยชนท่ีเกิดจากการทํากิจกรรมท่ีมี 

ตอ กลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม 
7)  การประเมินผลกระทบ เปนการศึกษาผลท่ีไดรับรวมยอด  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจนําแนวทางท้ังหมดท่ีกําหนดมาใช หรือ  
อาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน  
ทองถ่ินได โดยอยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลองและความสามารถวัดความสําเร็จหรื อ
ความกาวหนา ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับคณะกรรมการ
ฯ จะพิจารณา  

1.2  การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม   
      แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจกําหนดแนวทาง ดังนี้   

1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
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2)  การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล  
3)  การประเมินผลกระทบ  

ข้ันตอนท่ี   2   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการการติดตามและ 
ประเมินผล แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามกรอบแนวทางและ 
วิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ข้ันตอนท่ี  3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการการติดตามและ 
ประเมินผลโครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและ 
ประเมินผลได ตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ  

ข้ันตอนท่ี   4  รายงานและเสนอความเห็นชอบซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการ 
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตอ  
ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินนําเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา 
ทองถ่ิน พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน  
อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

ข้ันตอนท่ี   5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจใหความเห็นชอบหรือ  
ขอเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน และ โครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอ
ตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินได  

 

4.2 ระเบียบ วิธีในการและเคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 

หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28, ขอ 29, ขอ 30 และขอ 31  
ขอ 28 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  

ประกอบดวย  
(1)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  
(2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
(3)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
(4)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  
(5)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

 โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการ  อีกหนึ่ง 
คนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และ
อาจไดรับการคัดเลือกอีกได  
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ขอ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้   
(1)  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตอ 
      ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา 
      ทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน 
      ทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของทุกป  ท้ังนี้ใหปด 
      ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  

ขอ 30  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ หรือรวม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้  

(1)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขาย 
และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือ  
เสนอผูบริหารทองถ่ิน  

(2)  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน  
(3)  หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล  
(4)  ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล  
      รายงานผลการดําเนินการซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตาม 
      และประเมินผล เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน  
(5)  ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ  
     พัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน 
     ทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยาง นอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ท้ังนี้ให 
     ปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  

ขอ 31   เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม  

วิธีในการติดตามและประเมินผล มีข้ันตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้  
1. กําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
2. สรางและพัฒนาเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผล  
3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือพิจารณาให

ความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผล  
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4. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล รวมกับคณะผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของเพ่ือ
จัดเตรียมขอมูลสําหรับรองรับการประเมินกอนลงพ้ืนท่ีจริง  

5. ลงพ้ืนท่ีสําหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
กรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด  

6. ประชุมสําหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของตามกรอบ แนวทาง
และวิธีการท่ีกําหนด  

กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล   ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามประเมินผล ดังนี้  

1.  การใชแบบสอบถาม  
2.  การสัมภาษณมีแบบสอบถาม  
3.  การสังเกตหรือการสนทนากลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ภาคผนวก 



 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลแวง 

(พ.ศ.  2559 – 2561) 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 
2.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 25 
3.  ยุทธศาสตร  ประกอบดวย 65 

     3.1  วิสัยทัศน (5) 
     3.2  พันธกิจ (5) 
     3.3  ประเด็นยุทธศาสตร (10) 
     3.4  เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร (5) 
     3.5  ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร (15) 
     3.6  กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร (15) 
     3.7  บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร (10) 

รวม 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปของ
อปท. 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
- ขอมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสรางพ้ืนฐาน 
สถานท่ีทองเท่ียว เปนตน และขอมูลเชิงสถิติท่ีสําคัญ 
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะคลายกัน 
- การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ
การใชขอมูล จปฐ. 
- มีขอมูลสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา (เพ่ือดูการดําเนินงานใน
แตละปท่ีผานมาวามีการดําเนินการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร
ของแผนพัฒนามากนอยเพียงใด) 

10 
(3) 
 

(3) 
(2) 
 

(2) 

 

2. การวิเคราะห 
สภาวการณและศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห ขอมูลท่ีสําคัญ ดานเศรษฐกิจ สังคม
และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และมีการวิเคราะห
เปรียบเทียบขอมูลท่ีสําคัญ เพ่ือช้ีใหเห็นศักยภาพ ปญหาและ
ความตองการ 
* การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. 
-  ภาพรวมรายไดครัวเรือน การสรางอาชีพ 
-  มีการวิเคราะห หรือเปรียบเทียบขอมูลท่ีสําคัญของจังหวัด และ
แสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปญหา 
*  การวิเคราะหขอมูลสังคม 
-  ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญดานสังคม เชน กําลัง
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข  ความยากจน อาชญากรรม 
ปญหายาเสพติ เปนตน 
-  มีการวิเคราะห หรือเปรียบเทียบขอมูลท่ีสําคัญของ อปท.และ
แสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปญหา 
* การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรฯและส่ิงแวดลอม 
-  ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญ ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  
-  มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก
ของ อปท. 
* SWOT  ตองสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
-  การวิเคราะหสอดคลองกับการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน 
-  มีการจําแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอกอยางถูกตอง 
 

25 
 
 
 
4 
(2) 
(2) 
 
5 
(3) 
 
 

(2) 
 
5 
(2) 
 

(3) 
 
5 
(3) 
(2) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
2. การวิเคราะห 
สภาวการณและศักยภาพ 
(ตอ) 

* สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี 
-  มีการประมวลปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี
โดยชี้ใหเห็นขนาดและความรุนแรงของปญหาและความตองการ 
-  มีการระบุปญหาหรือความตองการในเชิงพ้ืนท่ีหรือ
กลุมเปาหมายท่ีชัดเจน 
-  การใชแผนชุมชน/แผนหมูบานเปนสวนประกอบในการจัดทํา
แผนพัฒนา 

6 
(2) 
 

(2) 
 

(2) 

 

3. ยุทธศาสตร 
3.1 วิสัยทัศน 

*  มีลักษณะแสดงสถานท่ีภาพท่ี อปท. ตองการจะเปนหรือ
บรรลุถึงในอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะของ อปท. 
-  จุดเนนและสิ่งท่ีตองการเปนสอดคลองกับขอมูลท่ีนําเสนอ 
-  มีความเปนไปได  ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี 

65 
5 
 

(3) 
(2) 
 

 

 

3.2  พันธกิจ  
-  แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปน เพ่ือนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน 
-  มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 
 

5 
(3) 
(2) 

 

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร *  มีความชัดเจน  สอดคลองกับวิสัยทัศนและเง่ือนไขเฉพาะ
ของพ้ืนท่ี 
 -  ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
 -  ยุทธศาสตรเชื่อมโยงสอดคลองกันและตอบสนองปญหา 
ศักยภาพของ  อปท. 
 -  มีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด  และกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. 

10 
 

(4) 
(4) 
 

(2) 

 

3.4  เปาประสงค *  สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 
-  มีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
-  มีความชัดเจนเปนรูปธรรมแสดงใหเห็นวามีความตองการท่ีจะ
บรรลุอะไรในชวง  4  ป  
 
 

5 
(3) 
(2) 

 

 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
3.5  ตัวช้ีวัดและคา
เปาหมายของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
*  ตัวช้ีวัด 
-  มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาประสงค  และสะทอนผลลัพธ
ตามเปาประสงค 
-  สามารถวัดไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

15 
9 
(5) 
 

(4) 

 

 *  คาเปาหมาย 
-  แสดงถึงความกาวหนาในแตละป 
-  มีความเปนไปไดอยูในขีดความสามารถท่ีทําไดท้ังดาน 
ปริมาณงาน  งบประมาณ  เทคนิค 

6 
(3) 
(3) 

 

3.6  กลยุทธของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร 

*  มีการกําหนดกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีสอดรับ
และสนับสนุนการบรรลุผลตามเปาประสงคของแตละประเด็น
ยุทธศาสตรและสอดคลองกับลักษณะของพ้ืนท่ี 
-  กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคลองกันและมี
การบูรณาการกันในแตละยุทธศาสตรและนําไปสูการบรรลุ
เปาประสงคและยุทธศาสตร 
- มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการท่ีชัดเจนเพ่ือนําไปสู
การกําหนดแผนงานโครงการ 

12 
 
 

(6) 
 
 

(6) 

 

3.7 บัญชีรายการ/ 
ชุดโครงการ 

*  บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบดวย 
*  โครงการ/กิจกรรม 
-  มีการวิเคราะหความคุมคาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของ
โครงการฯ กอนบรรจุไวในแผน 
-  ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ / กิจกรรม 
-  จัดลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม 
*  โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจนและ
นําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค 
-  โครงการฯ มีสาระสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจน
และนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค 
-  มีโครงการฯ ครบถวนท้ัง  3  ป  (ในภาพรวมของแผน) 

13 
(8) 
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 รวมคะแนนท่ีได 100  
หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถาม และสัมภาษณ   
                  ผูเก่ียวของ 
    2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนําประเด็นการพิจารณาและรายละเอียด หลักเกณฑไปเปน  
                  กรอบในการจัดทําแนวทาง  วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประจําปได 
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