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1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้เทศบาลตำบลศรีวิชัย สามารถกำกับดูแล 
ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศรีวิชัย จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1.ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัยหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการ
ดำเนินงาน 
  2.ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัยตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3.ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4.ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) 
โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) โครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนภายในเขตเทศบาล
ตำบลศรีวิชัย 

  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่ อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหา
และอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาส
และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลศรีวิชัยให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการ
ขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความ
ยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

ส่วนที ่ ๑ 
บทนำ 
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  1.เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศรีวิชัยซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจ
ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3.เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
  4.เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
  5.เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน 
โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประชาชนในภายในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัยหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6.เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคม
ของทกุป”ี(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  1.การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 
จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  1.ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
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  2.การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้กำหนดการแบ่ง
ขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผล
อย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขต
ในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก        
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน
ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญท่ีต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการ
ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิ
แกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่ง
ประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีวิชัยต่อผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบล  
ศรีวิชัยเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีวิชัยเสนอต่อสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีวิชัยและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี  หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีวิชัยหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง 
ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำ โดยตรงหรือ
เสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
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  3.การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีวิชัยมีอำนาจหน้าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีวิชัยเสนอต่อสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีวิชัยและคณะกรรมการพัฒนาของ
เทศบาลตำบลศรีวิชัยโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้     

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

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

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

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล
แม่ตืน 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

เทศบาลตำบล
ศรีวิชัย 

ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

เทศบาลตำบล
ศรีวิชัย 

สภาท้องถิ่น 
เทศบาลตำบล

ศรีวิชัย 

รายงาน
ผล 

เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

ผู้บริหารท้องถิ่น
เทศบาลตำบล  

ศรีวิชัย 
 

ป ระก าศ ผ ล การติ ด ต าม แ ละป ระ เมิ น ผ ล
แผนพัฒนาให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบล
ศรีวิชัย ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

เสนอ 
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➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙ เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 

➢  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 

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

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่และเป็นห้วง

เวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  

ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  
รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓) ความพอเพียง (adequacy)   
  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของ
ท้องถิ่น   

(๔) ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา 

๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการ

อุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำใน
การเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับการส่งเสริมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับ

การดูแลอย่างทั่วถึง กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง มีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น ประชาชนได้รับการดูแลด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังก่อให้เกิดการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน
และบุคลากรขององค์กรในท้องถิ่นอีกด้วย 

๓)  ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว 
ประชาชนได้รับการพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง พัฒนาด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึน     
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๔) ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำราย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะใน

ชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเลียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น     
๕) ด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

เด็ก นักเรียน เยาวชน รวมถึงบุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านการศึกษา และมีการส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการอย่างทั่วถึง 

๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์

สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็น
ไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

7) ด้านการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
ประชาชนได้รับการเสริมสร้างสุขภาพ มีพลานมัยที่เข็งแรงสมบูรณ์ สามารถป้องกันและควบคุมโรคท่ี

จะเกิดขึ้นได้อย่างทั่วถึง  
8) ด้านการเมือง-การบริหาร  

มีการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีท่ีสามารถโปร่งใส ตรวจสอบได้  

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
 ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่          

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
 ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่        

มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

 ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  
ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
  เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้น
อย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น       

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น      
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้  
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(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก     

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ (integration) 
ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการ    
ระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด

แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้       
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น  
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึง
จุดแข็งและจุดอ่อน   

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1–๒๕๖5) ไตรมาส 1-4 รอบเดือน ตุลาคม 

2561 ถึง กันยายน 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
➢ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม ่

➢ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
➢ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ (แต่ละส่วนงาน) 
➢ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีท่ีผ่านมาละปีปัจจุบัน 
➢ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้อง

กำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ          
๒ ประการ ดังนี้ 

✓ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้ 
 (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา 
สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่นผู้รับผิดชอบ
โครงการ   
 (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อข้างต้น) 
 (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้ จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
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โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาส
และรายหกเดือนได้ ดังนี้ 

รายไตรมาส 
  (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม 2562 – มีนาคม 2562) 
  (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน 2562 – มิถุนายน 2562)  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม 2562 – กันยายน 2562) 
หรือระยะ  ๖  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม 2561 –  มีนาคม 2562       
  (๒)  เดือน  เมษายน 2562 – กันยายน 2562  
  (๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูล
แผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิง
คุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม  
แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการ

ตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น      
โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่ แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของ
ทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าดำเนินการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ 

เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ
โครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินการ     

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
     สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   
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การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑ แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

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

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม (ให้
หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีวิชัย    
ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล 
ตำบลศรีวิชัย (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 

การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ 
รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
   3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ        
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

http://www.dla.go.th/
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  5.กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ    
มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6.การวินิจฉัย สั่งการ ของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบล    
ศรีวิชัยสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7.ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลศรีวิชัยแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ         
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลศรีวิชัย           
เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8.สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเทศบาลตำบลศรีวิชัย  

9.ทำให้ทราบผลการดำเนินงานตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรมอย่างชัดเจน อะไร ประสบ 
ผลสำเร็จแล้วสิ่งใดยังต้องทำต่อไป จำนวนเท่าไร  อะไรจะต้องดำเนินการต่อ อะไรจะต้องยุติหรืออะไรอันจะต้อง
พัฒนาระยะยาว เป็นต้น ซึ่งจะนำไปสู่การเก็บข้อมูลเพื่อนำตัดสินหรือพิจารณาต่อไป 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น ถ้ามีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ ย่อมทำให้ทราบปัญหา และความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง การวางแผน/โครงการ/กิจกรรม สามารถทำได้ตรงตามเป้าหมายหรือสามารถ
ปรับปรุงแก้ไขแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้เหมาะสมมากขึ้น สามารถทราบผลการดำเนินงานตามแผนงาน /
โครงการ/กิจกรรม เมื่อเริ่มวางแผนพัฒนาท้องถิ่นใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจน เที่ยงตรงและเป็น
ปัจจุบันสามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในที่สุด 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 1.นายนิชสัน  เดชะอุป   สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
 2.นางบุญม ี มณีขัติย์   สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
 3.นายเมืองคำ กาวิตา   สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
 4.นายวิสันต์ หล้าแก้ว   ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
 5.นายหนิ้ว ปินตา   ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
 6.หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
 7.ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาง ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
 8.นายประเวศน์ พรมยืน   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 9.นายเอกชัย คำแสน   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 10.ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย      กรรมการ 
 11.หัวหน้าสำนักปลัด       กรรมการ 
 12.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      กรรมการ 

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 1.นายนิชสัน เดชะอุป            รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประธานกรรมการ 
 2.นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง  ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย   เลขานุการ 
 3.นางสาวพริ้มเพรา  วรรณภิละ หัวหน้าสำนักปลัด    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 4.นางสาวรัชณีย ์    กองแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
ว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา         
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
แผนยุทธศาสตร์ 
๑.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

➢  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง

ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจำเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้  

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

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

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วน

ร่วมของประชาชน เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้ง
จะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริต ในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการ
ประชาชน ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งนโยบาย
การบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑   นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒   นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓   เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔   นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
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๑๒ 
 

 นโยบายที่  ๕   ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
นโยบายที่  ๖   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  

 นโยบายที่  ๗   การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     
นโยบายที่  ๘   การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

๓.ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทำขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวง

หรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการทำงานร่วมกันในปีงบ ๒๕๕๖ และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณปี ๒๕๕๗  
ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทำงานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ 
ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดำเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ทำเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country 
Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดำเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”    

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

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

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

๒๐ แนวทางการดำเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่   ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (Green Growth) ประกอบด้วย ๕ 

ประเด็นหลัก ๑๑  แนวทางการดำเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดำเนินการ 

๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
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๑๓ 
 

๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความ
พร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

๕.  นโยบายของรัฐบาล   
๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

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

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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๑๔ 
 

๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยดำเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้นำเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

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

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา
โดยทันท ีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ดำเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ดำเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด 
ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยา
เสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

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

๒.๑) ทำการสำรวจ ศึกษารูปแบบการกระทำผิดในอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิด
หรือน่าจะเกิดสม่ำเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ตำแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและวิธีการ
กระทำผิด 

๒.๒) กำหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง 

๒.๓) กำหนดวิธีดำเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระทำ
ผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการใดๆ เพราะรับ
ผลประโยชน์ 

๒.๔) สำรวจและจัดทำข้อมูลการกระทำผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงาน
พร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕) จัดทำข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ๕ ปี 
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๑๕ 
 

๒.๖) จัดทำข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด
ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดทำยุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
➢ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

วิสัยทัศน์  : “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน สู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ที่ 
ทุกถิ่นที่” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  :  ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพ่ือสร้างสรรค์บรรยากาศที่สวยงาม    
มีเสน่ห์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพ หัตถสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการ
จัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

➢ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดลำพูน 

วิสัยทัศน์  : “เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” 
 เมืองแห่งความสุข หมายถึง ประชาชนในจังหวัดลำพูนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 4 ด้าน ประกอบด้วย 
 1.ด้านร่างกาย คือ การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของบุคคล 
 2.ด้านจิตใจ คือ การรับรู้สภาพจิตใจของตนเอง 
 3.ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การรับรู้เรื่องความสัมพันธ์ของตนเองกับบุคคลอ่ืน 
 4.ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต 
พันธกิจ 
1. ด้านสังคมและความม่ังคง : พัฒนาจังหวัดลำพูนให้เป็นสังคมแห่งดุลยภาพ สุข สงบ เข้มแข็ง เชื่อมโยงฐานความรู้ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาในทุกมิติของสังคม 
2. ด้านเศรษฐกิจ : ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด สู่เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า และบริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเน้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อวิถี
ชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคง สมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของจังหวัดด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยใช้ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทางการจัดการแบบ
ชุมชนเป็นฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 
4. ด้านบริหารจัดการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการ สมรรถนะบุคลากรของจังหวัดให้มีคุณภาพ      มีประสิทธิภาพ 
เน้นการบริหารงานแบบบูรณาการ ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง เพ่ือเกิดความ
เชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง 
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๑๖ 
 

เป้าประสงค์  
“พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานในการพัฒนาเชื่อมโยงใน
ทุกมิติ เพ่ือนำไปสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและความสุข” 
ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์การขับเคลื่อน  
กลยุทธ์ที่ 1  : พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถรองรับการพัฒนาบนพื้นฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม SME 
และผู้ประกอบการชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 3 : เพ่ิมประสิทธิภาพและส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ฐานการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศและพัฒนาระบบเครือข่ายการขนส่ง (Logistic) เพ่ือเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย 
กลยุทธ์การขับเคลื่อน  
กลยุทธ์ที่ 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตของสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในทุกระดับ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแบบสมดุลและ
ยั่งยืน 
กลยุทธ์การขับเคลื่อน 
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมกระบวนการทำนุบำรุง และการธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 2 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการจัดการความรู้แหล่งมรดกวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ผลักดันมรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จัก 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 4 : การสร้างความเชื่อมั่น และพัฒนาการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์บนพื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความม่ันคง 
กลยุทธ์การขับเคลื่อน 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม 
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3 : เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพ่ือให้เกิดสังคมคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  :  อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ำแบบ
บูรณาการ  
กลยุทธ์การขับเคลื่อน 
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างกลยุทธ์อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 : ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพ่ือสนับสนุนการเกษตรลดปัญหาน้ำท่วมและภัย
แล้ง 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและชุมชนให้เข้มแข็งในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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จุดเน้นทางยุทธศาสตร์หรือ ตำแหน่งในการพัฒนา (Strategic Positioning) 
 1.ฐานการลงทุนภาคอุตสาหกรรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2.เมืองเกษตร (เมืองลำไย) 
 3.แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
➢ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 “ลำพูน : นครแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชน”(Lumpoon: The City of Community Capital, LCC) 
พันธกิจ 
 พันธกิจด้านการเตรียมเมือง 
 พันธกิจที่ 1 ด้านการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน : 
การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานวัฒนธรรมชุมชน ความเชื่อ ศรัทธาและความรู้ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาสมรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ ให้เป็นสังคมแห่งดุลยภาพ สุข สงบ 
เข้มแข็ง เชื่อมโยงฐานความรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาในทุกมิติของสังคม 
พันธกิจด้านการแต่งเมือง 
 พันธกิจที่ 2 ด้านการพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์ : การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมชุมชน
บนฐานอารยธรรม “หริภุญชัย” (ความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบนที่ทุก
คนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยต้องรักษารากและคุณค่าวัฒนธรรมไว้ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงสมดุล
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทาง
การจัดการแบบชุมชนเป็นฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 
 พันธกิจด้านการเปิดเมือง  
 พันธกิจที่ 3 ด้านการพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ : การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
และผู้นำเรื่องการจัดทุนวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือความยั่งยืน ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ สู่เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเป็นฐานในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ เน้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อวิถีชีวิต 
และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 
เป้าประสงค์ 
 สร้างคุณค่าให้ชุมชนเห็นประโยชน์ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพ่ิมมูลค่า นำทุนทางวัฒนธรรมชุมชนไปใช้สร้าง
ความมั่นคั่งและแบ่งปันผลประโยชน์แก่คนในชุมชน และการจัดการตนเองแล้วส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน  
 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท./ชุมชน และประชาชนในท้องถิ่นในการจัดการตนเอง 
2. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประชาชน 
3. เสริมพลังและสร้างโอกาสความเท่าเทียมในสังคม 
4. ท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์ 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับภูมิสถาปัตย์ 
2. พัฒนาภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ บนพื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม 
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3. พัฒนาให้เป็นเมืองสีเขียว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาผังเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ 
แนวทางการพัฒนา 

1. สร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน 
2. สร้างแบรนด์วัฒนธรรม ทำการตลาด สร้างภาพลักษณ์สู่สากล 
3. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้า และระบบฐานข้อมูล 
4. ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม 

➢ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอลี้ 
วิสัยทัศน์อำเภอลี้  : “ลี้มุ่งสู่เมืองน่าอยู่ แหล่งน้ำสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจก้าวหน้า วิถีประชาพอเพียง” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ คือ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการสร้างสรรค์สังคม คุณภาพชีวิตส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิน่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการบริหารจัดการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และประชาชนอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  ด้านการพัฒนาการบริหารงานอำเภอบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

➢ การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
1.นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1) ปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในเขตเทศบาลเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้

ประโยชน์สาธารณะร่วมกัน รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมของส่วนรวม 
2) ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนา ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ำ 

ภายในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัยเพ่ือสามารถให้บริการประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็วและท่ัวถึง 
3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีแสงสว่างในจุดสำคัญตามถนน/ซอยสาธารณะต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนา

ระบบการประปา ให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปา ที่สะอาด ถูกหลักอนามัย สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

4) ปรับปรุงพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคและการเกษตรอย่าทั่วถึงและ
เพียงพอ 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและวางระบบผังเมืองให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่
ของเทศบาลเพื่อการพัฒนาในอนาคต 

2.นโยบายด้านเศรษฐกิจ และการเกษตร 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข็มแข็ง ในเรื่องการประกอบอาชีพ และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและการเกษตรให้มีองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาในเรื่องกา ร
ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค 
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2) ส่งเสริมและพัฒนา ปัจจัยเกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้
ประชาชนมีรายได้ท่ีเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพในชีวิตประจำวัน 

3) ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพฝีมือแรงงานแก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเยาวชนโดยการ
แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน 
สถาบันการศึกษาเพ่ือการวิจัยพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น 

4) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร ทั้งการจัดหา และพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร รวมทั้งการจำหน่าย
สินค้าทางการเกษตรในราคาที่เป็นธรรมคุ้มกับต้นทุนในการผลิต รวมทั้งสนับสนุนเครื่องจักรกลในการพัฒนา        
การประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

3. นโยบายด้านสังคม การศาสนา และวัฒนธรรม 
1) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา องค์กรทางสังคมและชุมชนให้มีความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน ทั้งในเรื่องของ

การศึกษา การประกอบอาชีพ การดูแลรักษาสุขภาพ การมีส่วนร่วมทางสังคม เพ่ือนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ 

2) สนับสนุนและจัดให้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อหรือผู้มีภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง ให้ได้รับการช่วยเหลือสวัสดิการอย่างท่ัวถึง เสมอภาค และเป็นธรรม 

3) สนับสนุนและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อหรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่องและผู้
ยากจนด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข 

4) ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านการศาสนาและการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บูรณะสถานที่สำคัญทางศาสนารวมทั้ง
สนับสนุนในเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังให้ประชาชนเข้าใจ นำหลักธรรม
ของศาสนามาใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม 

5) สืบสาน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีคุณค่าและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่ เป็นวิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาอันเป็นองค์ความรู้ เพ่ือ
การศึกษาเรียนรู้และสืบสานอนุรักษ์ของคนในชุมชน 

6) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน เยาวชน และบุคลากรขององค์กร ให้เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นและสังคมโดยส่วนรวม 

4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) สร้างองค์ความรู้และพัฒนาจิตสำนึกแก่ประชาชนและเยาวชนในเรื่องของการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
2) สร้างเครือข่ายดูแล เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำและป่าไม้โดย

สนับสนุนการลดการใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตรส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ การปลูกต้นไม้ทดแทน 
การจัดการป่าชุมชนและการปลูกไม้เศรษฐกิจให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของชุมชนในการบริหาร
จัดการน้ำและการใช้น้ำอย่างเหมาะสม 

4) ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เร่งรัดจัดหาแหล่งรองรับเพ่ือกำจัดขยะมูล
ฝอย และกลิ่นที่เกิดจากการผลิตและบริโภค รวมทั้งจัดทำระบบกำจัดขยะโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 

5) ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะรกร้างว่างเปล่า ให้มีความสะอาด สวยงาม และประชาชน
หรือหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรม การใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย 
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น 
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นโยบายด้านการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ 
1) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ของประชาชนอย่างมีบูรณาการ และสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงอุดมศึกษา ทั้งในและนอกระบบการศึกษา 
สร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลกร  ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในเขตเทศบาลให้มีความเหมาะสม 
สามารถบริหารจัดการด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็กให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพ 

3) ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการให้กับประชาชนและเยาวชน ได้มีโอกาสออกกำลังกายและ
เล่นกีฬาเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี สร้างนิสัยรักการกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพ่ือหลีกเลี่ยง
การหมกมุ่นและม่ัวสุมกับอบายมุกและยาเสพติด 

4) ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้อย่างถูกต้องจัดให้มีการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงอย่างกว้างขวาง 

นโยบายด้านการสาธารณสุข 
1)  เสริมสร้างหลักประกันสุขภาพและความมั่นคงแก่ประชาชน โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถิ่นและพ้ืนที่ เพิ่มคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้อถิ่นและพ้ืนที่ที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
ได้ง่ายขึ้น รวมถึงการดูแลระวังในเรื่องการป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ 

2)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข เพ่ือให้ประชาชนสามารถได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและท่ัวถึง รวมทั้งสนับสนุนการบริการรับ-ส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล 

3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการสาธารณสุข ให้มีขีดความสามารถในการตอบสนองและ
ให้บริการประชาชน รวมทั้งสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้มารับบริการ 

4)  ส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรท้องถิ่น สร้างระบบการบริการทางการแพทย์ 2 
ระบบ คือ แพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนไทย เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้เข้ารับบริการในการจัดการดูแลสุขภาพ 

5)  สร้างเสริมระบบป้องกันและควบคุม โรคติดต่อและโรคระบาด สนับสนุนส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการที่นำไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตและ
อุบัติเหตุจากการจราจร โดยกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคลให้ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ร่วมกับ
หน่วยงานสาธารณสุข เป็นต้น 

นโยบายด้านการเมือง-การบริหาร 
1) พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เสริมสร้าง

มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร ภายใต้หลักธรรมาภิบาล อันมีประชาชนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนา 

2) พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในองค์กร ให้มีขีดความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติราชการเพ่ือ
ประชาชน รวมทั้งวางมาตรการสำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามผลงานเพ่ือให้
เกิดขวัญและกำลังใจและแรงจูงใจ ในการพัฒนาผลงาน ตามศักยภาพและความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์แห่งการ
พัฒนาองค์กรในปัจจุบันและอนาคต 

3) ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ปฏิบัติงาน ปรับปรุงการให้บริการ
ประชาชน ด้วยการสร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการให้บริการรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือลดภาระและ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างถูกต้องและ
เป็นธรรมและรวดเร็ว 
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4) ปรับปรุงและพัฒนารายได้ ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยการพัฒนาระบบภาษีและการจัดเก็บภาษีให้มี
ความเป็นธรรมมีความเสมอภาค มีประสิทธิภาพ เพ่ิมรายได้และเพียงพอกับรายจ่าย 

5) ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล รวมทั้งโครงการพัฒนาที่สำคัญโดยการประชาคม ก่อนนำนโยบายที่สำคัญไปสู่
การปฏิบัติ 

6) ส่งเสริมให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการ
ประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครของ
เทศบาลตำบลศรีวิชัย ในการตรวจตราดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

7) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับองค์กรและงานรัฐพิธีสำคัญ เช่น งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันปิยมหาราช งานเฉลิมฉลองในโอกาสวันมหามงคลต่าง ๆ เป็นต้น 

8) สนับสนุนการดำเนินงานและอุดหนุนงบประมาณ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการกลุ่มสตรี
แม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย เพ่ือให้สามารถใช้ดำเนินการพัฒนา
กิจกรรมของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
• ขอบข่ายและปริมาณของปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
เทศบาลตำบลศรีวิชัย ยังคงประสพกับปัญหาด้านนี้ อาทิ เช่น ถนนเชื่อมระหว่างชุมชน สะพาน ท่อและ

ระบายน้ำ เป็นต้น มีความไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับความต้อการของชุมชน โดยที่เส้นทางคมนาคมภายในชุมชน 
และตรอกซอยต่าง ๆ มีความคับแคบทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก อีกทั้งไม่สามารถขยายผิวการจราจรได้เรื่องจาก
ชุมชนตั้งบ้านเรือนอยู่กันอย่างหนาแน่น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลในปัจจุบันและ
อนาคต นอกจากนี้ด้านไฟฟ้าแสงสว่างตามตรอกซอย และจุดเชื่อมต่อสายสำคัญต่าง ๆ ยังมีไม่เพียงพอต่อความจำเป็น
ซึ่งสามารถสรุปปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปการของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ในภาพรวมได้ดังนี้ 

1.1  ปัญหาถนนเชื่อมระหว่างชุมชนและภายในหมู่บ้านชำรุด ถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อไม่สะดวกต่อการ
สัญจรของประชาชน 

1.2  ปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอไม่มีมาตรฐาน 
1.3  ปัญหาเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานมีไม่เพียงพอ 
1.4  ปัญหาด้านไฟฟ้าไม่เพียงพอ 
1.5  ปัญหาการใช้ที่ดินโดยเฉพาะการตั้งชุมชนและการขยายตัวของชุมชนไร้ทิศทางและขาดการวางผังเมือง

ที่ถูกต้องได้มาตรฐาน 
 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประมาณร้อยละ 80 ของจำนวนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ด้านเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำสวน โดยมีโครงสร้างการผลิตที่ขึ้นอยู่กับพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว 
กระเทียม หอมแดง และลำไย เป็นหลัก อย่างไรก็ตามรายได้ของเกษตรไม่มีความแน่นอนเนื่องจากราคาพืชผลทาง
การเกษตรมีความผันผวนไปตามปริมาณและราคาท้องตลาด รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลกทำให้
ภาคการเกษตรยังคงประสบกับปัญหาภาวะหนี้สินอยู่เป็นจำนวนมาก ในด้านสวัสดิการสังคมต้องการส่งเสริมพัฒนา
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีคุณภาพชีวิต สุขอนามัยให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
และปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วตามแนวทางการพัฒนาประเทศโดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหล่งชาติเป็นแบบแผน รวมทั้งกระแสโลกาภิวัฒน์จากภายนอกเข้าสู่ประเทศมีผลทำให้สังคมเกิดการ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตยที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนการสร้างเครือข่าย
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เพ่ือการพัฒนาชุมชนความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพที่แท้จริง และจากการพัฒนาผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ สาธารภัยใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยจากภัยแล้ง และที่สำคัญวิถีการดำเนินชีวิตของ
ชุมชนเปลี่ยนไปเป็นชุมชนเมืองซึมซับค่านิยมใหม่ ๆ ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่แนบแน่นลดน้อยลงนำไปสู่
ปัญหาทางสังคมเพ่ิมมากข้ึน อาทิเช่น ปัญหายาเสพติดที่ก่อผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของชุมชนในอนาคต เป็น
ต้น โดยในภาพรวมของปัญหาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 2.1  ประชาชนในชุมชนบางส่วนยังมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการยังชีพในขณะที่ค่าครองชีพขยับขึ้น
ตลอดเวลาตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
 2.2  ประชาชนไม่มีอาชีพรองรับนอกจากประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก 
 2.3  ขาดการดูแลเอาใจใส่และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน 
 2.4  ขาดการสนับสนุนที่อยู่อาศัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากจน 
 2.5  ขาดการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรทางสังคมในการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายการพัฒนาความเสมอภาค 
สิทธิเสรีภาพ 
 2.6  ขาดการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนและบุคลากรขององค์กรในท้องถิ่น 
 2.7  ขาดการส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.8  ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครอง และกฎหมาย 
 2.9  ปัญหาสาธารณภัยในท้องถิ่น เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยจากภัยแล้ง 
 2.10  ขาดการส่งเสริมและรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 3. ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว 
 อาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่ราคาสินค้าที่ผลิต
ราคาตกต่ำ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ จึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาปัจจัยที่เกื้อหนุนด้าน
เศรษฐกิจในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการส่งเสริมการลงทุนและที่สำคัญต้องส่งเสริมกา ร
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ หากสรุปปัญหาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยวโดยภาพรวมของเทศบาลตำบลศรีวิชัย สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 3.1 ขาดการส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3.2 ขาดการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการเกษตร เช่น ระบบท่อส่งน้ำเพ่ือใช้ในการเกษตรกรรมยังไม่
เพียงพอต่อพ้ืนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 3.3  ขาดการจัดตั้งตลาดกลางในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรเพ่ือให้การเกษตรจำหน่ายสินค้าในราคาท่ี
เป็นธรรมสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 3.4  ขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือสวนสาธารณเพ่ือเป็นแหล่งนันทนาการท่องเที่ยว 
 4. ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้แก่ เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล ซึ่งปัจจุบันไม่มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอยที่ได้มาตรฐาน และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณของขยะมูลฝอย อาทิเช่น จำนวนรถยนต์ในการจัดเก็บขยะและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการให้บริการจัดเก็บ
ขยะในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีไม่เพียงพอทำให้การให้บริการจัดเก็บขยะไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรนอกจากนี้จากการปลูก
พืชทางการเกษตรของเกษตรมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่เป็นอันตรายเพ่ิมมากขึ้นและมีแนวโน้มที่อาจ
ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ และผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
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4.1 ปัญหาการจัดการระบบการจำกัดขยะมูลฝอยที่ได้มาตรฐาน 
4.2 ปัญหาการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย เนื่องจากเครื่องมืออุปกรณ์และอัตรากำลังเจ้าหน้าที่มีไม่

เพียงพอ 
4.3 ปัญหามลภาวะทางน้ำและน้ำเสียที่เกิดจากการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก และการมีระบบ (ท่อ) ส่งน้ำ

ไม่เพียงพอแก่ภาคเกษตรกรรม เป็นต้น 
4.4 ปัญหาการขาดความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือให้ชุมชนรักษาความสะอาด 
4.5 ปัญหาการขาดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นระบบมาตรฐาน 
4.6 ปัญหามลพิษ เช่น ปัญหาที่เกิดจากการใช้สารเคมี ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละออง ควันรถ 
5. ด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
งานด้านการศึกษา มีการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเสริมสร้าง

สังคมแห่งการเรียนรู้สร้างคนที่มีคุณภาพ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ดังนั้นมาตรฐานและคุณภาพขอการจัด
การศึกษา ภายใต้สาระแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สังคมและชุมชนท้องถิ่นต่างก็คาดหวังและ
เชื่อมั่นว่าโรงเรียน / สถานศึกษายุคใหม่จะเป็นองค์กรหลักสำคัญของการสร้างความมั่นใจด้านมาตรฐานและคุณภาพ
ของการจัดการศึกษาในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประชาชนหรือผู้ปกครองยังขาดความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาท่ีได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ และยังมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานไปเรียนยังสถานศึกษา/โรงเรียนประจำอำเภอ/จังหวัดที่มี
ชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในอำเภอหรือจังหวัด โดยเฉพาะส่วนด้านการกีฬานั้นยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์
ในการเล่นกีฬา รวมถึงงบประมาณในการส่งเสริมสนับสนุนในด้านนี้ ตลอดจนขาดการให้ความสำคัญกับการให้
การศึกษาและการกีฬาของชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลตำบลศรีวิชัย จึงสรุปปัญหาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตใน
ภาพรวม ได้ดังนี้ 

5.1 ปัญหาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา/โรงเรียนในเขตเทศบาลที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของชุมชน 

5.2 ปัญหาการขาดแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เช่น ห้องสมุดประชาชน เป็นต้น 
5.3 ปัญหาขาดวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาท่ีทันสมัย เมื่อเทียบกับโรงเรียนที่อยู่ในท้องที่มีความเจริญ 
5.4 ปัญหาขาดบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการด้านการศึกษา 
5.5 ปัญหาเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ตลอดจนงบประมาณในการดำเนินการด้านกีฬาของชุมชน 
5.6 ปัญหาความต้องการสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬารวมถึงสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ

และเป็นแหล่งนันทนาการ 
6. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตามที่ประเทศพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจโลกโดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก่อให้ เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ได้สร้างปัญหาให้เกิดข้ึนคือ 
ศิลปวัฒนธรรมของไทย จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เลื่อนหายขาดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู โดยภาพรวมสามารถ
สรุปปัญหาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ดังนี้ 

6.1 ขาดการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศาสนา บูรณะสถานที่สำคัญทางศาสนา 
6.2 ขาดการสืบสาน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.3 วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นไม่ได้รับการฟ้ืนฟู 
6.4 ปัญหาการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
7. ด้านการสาธารณสุข 
ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย มีสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล 

จำนวน  2 แห่ง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน ไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เป็นต้น 
ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพพากันใช้บริการจากโรงพยาบาลลี้ และโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ซึ่งทำให้การ
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เดินทางเป็นไปด้วยความล่าช้าเนื่องจากมีระยะทางไกล เป็นต้น ส่วนระบบแพทย์แผนไทยยังไม่ได้รับการส่งเสริมและ
ให้ความสำคัญเท่าท่ีควรโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

7.1 ปัญหาการขาดสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานและมีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย 
7.2 ปัญหาความต้องการบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญ 
7.3 ปัญหาสุขภาพอนามัยและการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
7.4 ปัญหาการระบาดของโรคติดต่อจากยุงและสัตว์อ่ืน 
7.5 ปัญหาการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรได้รับการสนับสนุน อาทิเช่น แพทย์แผนไทยและสมุนไพร

ท้องถิ่นเป็นต้น 
7.6 ปัญหาประชาชนไม่มีความรู้ในการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ 
7.7 ปัญหาเด็ก เยาวชนขาดความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว 
8. ด้านการเมืองการบริหาร 
เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลศรีวิชัย และขณะเดียวกันบทบาท

ภารกิจอำนาจหน้าที่ก็เพ่ิมขึ้นเช่นกัน ให้จำนวนบุคลากร งบประมาณและวัสดุอ ุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ สำหรับใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่มีไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสามารถสรุปปัญหาด้านการเมืองการ
บริหารของเทศบาลตำบลศรีวิชัยในภาพรวม ดังนี้ 

8.1 ปัญหาเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่เพ่ิมมาก
ขึ้น 

8.2 ปัญหางบประมาณที่เกิดขึ้นจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนของเทศบาล มีไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
เทศบาล 

8.3 ปัญหาบุคลากรมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เมื่อเทียบกับบทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ที่
เพ่ิมข้ึน 

8.4 การจัดเก็บรายได้ไม่ได้เต็มที่ ประชาชนไม่เข้าใจในการเสียภาษี และระบบแผนที่ภาษีประมวลผลและ
จัดเก็บข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล 
 จากผลการวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นประกอบกับศักยภาพเพ่ือการประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตำบล ศรีวิชัย  ด้วยเทคนิค              
(Swot Analysis) และที่สำคัญเพ่ือนำนโยบายผู้บริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งระดับชาติ กลุ่มจังหวัดและ
จังหวัดไปสู่การปฏิบัติ เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดแนวทางของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ในช่วงระยะเวลาภายในปี พ.ศ.2562 ทั้งนี้ ได้นำมา
เป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เมืองเกษตรกรรม คุณธรรมเด่น เน้นคณุภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจการพัฒนา 
พันธกิจที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชน และให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 พันธกิจที่ 2  การเสริมและสร้างพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 
ให้มีคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยที่ดี สนับสนุนพัฒนาประชาธิปไตย มีศักยภาพผู้นำมีความสงบเรียบร้อยประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
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 พันธกิจที่ 3  การส่งเสริมและพัฒนาการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพ่ิมผลผลิต การยกระดับ
คุณภาพผลผลิต การลงทุน การจัดจำหน่าย และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 5  การสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้และยกระดับการจัดการศึกษาทุกระบบและการเล่นกีฬาของ
ประชาชนในเขตเทศบาลให้สูงขึ้น และท่ัวถึงอย่างมีคุณภาพ 
 พันธกิจที่ 6  ส่งเสริทางด้านศาสนา การพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 พันธกิจที่ 7  การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพ้ืนฐานและการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 
 พันธกิจที่ 8 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริการจัดการท้องถิ่น มีธรรมาภิบาล จัดโครงสร้าง
องค์กรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
1. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชน 
2. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตสุขอนามัยและจัดสถานที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและเพ่ือ

ส่งเสริม/สนับสนุนและพัฒนาประชาธิปไตย รวมกลุ่มสร้างเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่
เกิดข้ึนในท้องถิ่นรวมทั้งการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยและเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน 

3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาประชาชนให้มีการประกอบอาชีพและมีรายได้ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพซึ่ง
สามารถผลิตและเพ่ิมผลผลิตที่มีคุณภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตร สร้างและ
พัฒนาระบบเครือข่ายการตลาดจัดตั้งตลาดกลาง และศูนย์จำหน่ายสินค้ารวมทั้งการพัฒนาพ้ืนที่ในเขต
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

4. เพ่ืออนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ 
6. เพ่ือทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและการธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมของพ้ืนที่ 
7. เพ่ือให้การบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 
8. เพ่ือให้เทศบาลตำบลศรีวิชัย มีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล บุคลากรที่มีคุณภาพ และให้บริการ

ตรงตามความต้องการของประชาชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 เป้าประสงค์ที่ 1 :  ประชาชนสามารถสัญจรไปมาและส่งผลผลิตได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
 เป้าประสงค์ที่ 2 :  ประชาชนมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือการพัฒนาอาชีพอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
 ตัวช้ีวัด 

1. มีการปรับปรุงพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะ 
2. ร้อยละของครัวเรือนที่มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอทั่วถึง 
3. ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่มีระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และระบบจราจร 
4. จำนวนแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรได้รับการพัฒนา 
5. จำนวนชุดข้อมูลผังเมืองได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
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๒๖ 
 

แนวทางการพัฒนา 
 แนวทางการพัฒนา 1.1   ปรับปรุงและพัฒนาการใช้ที่ดินสาธารณะ 

แนวทางการพัฒนา 1.2  ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า ราง
ระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3  ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และระบบการจราจร 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4  ปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5   จัดทำและวางระบบผังเมือง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 เป้าประสงค์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิต (Quality of life) ที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 เป้าประสงค์ที่ 2  เป็นชุมชนที่มีประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความปลอดภัยและสงบเรียบร้อย 
 ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
2. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานแก่กลุ่มอาชีพ 
3. ร้อยละของประชาชนต่อความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 4 ด้าน 
4. ร้อยละของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมและส่งเสริมประชาธิปไตย 
5. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการส่งเสริมองค์กรทางสังคมและชุมชน 
6. ร้อยละของประชาชนและบุคลากรในองค์กรท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
7. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
8. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางการพัฒนา 

 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และอุตสาหกรรมในครัวเรือนแก่ประชาชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานแก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม 

เกษตรกร 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส   
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.5  ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรทางสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน และบุคลากรขององค์กรในท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.7 รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.8  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว 
 เป้าประสงค์ที่ 1  ประชาชนมีอาชีพรายได้เพ่ิมข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

เป้าประสงค์ที่ 2  เพ่ิมศักยภาพและมูลค่าผลผลิตของสินค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตร  ปลอดภัย 
เป้าประสงค์ที่ 3 มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว 

  ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
2. ร้อยละของประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการเกษตร 
3. จัดสร้างตลาดกลางเพื่อจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร จำนวน  1 แห่ง 
4. จำนวนโครงการและสถานที่ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
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แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1  ส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  สร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการตลาด การจัดตั้งตลาดกลางและศูนย์จำหน่าย

สินค้า OTOP ในท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.4  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม 
 ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของประชาชนต่อการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. จำนวนเครือข่าย ที่ดูแล เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 
3. จำนวนกิจกรรมและงบประมาณด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 
4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
5. ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 4.1 สร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 4.2 สร้างเครือข่าย ดูแล เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 4.3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 4.4 บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
แนวทางการพัฒนา 4.5 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ 
 เป้าประสงค์ที่ 1  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีการพัฒนาการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม 
 ตัวช้ีวัด 

1.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการศึกษา 
2. จำนวนครั้งของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
3. จำนวนโครงการที่ให้การส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการส่งเสริมการกีฬา 
แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 5.1  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
แนวทางการพัฒนา 5.2  พัฒนาบุคลากร ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 5.3  ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา 5.4  ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ที่ 1  แหล่งมรดกทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู
อย่างเป็นระบบ 
 ตัวช้ีวัด 

1. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูบูรณสถานที่สำคัญ 
2. จำนวนโครงการที่สืบสานอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญา 
แนวทางการพัฒนา 
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แนวทางการพัฒนา 6.1  ส่งเสริมด้านการศาสนาและการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บูรณะสถานที่สำคัญ ทางศาสนา 
แนวทางการพัฒนา 6.2  สืบสานอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 เป้าประสงค์ที่ 1  ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีระบบสร้างเสริม สุขภาพที่เข้มแข็ง 
ประชาชนห่างไกลจากโรค 
 ตัวชี้วัด 

1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
2. จำนวนโครงการและงบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาสาธารณสุข 
3. จำนวนครั้งของบุคลากรทางการสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนา 
4. ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรท้องถิ่น 
5. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 7.1  สร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 7.2  ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบริการ สาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 7.3  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 7.4  ป้องกันและควบคุมโรคระบาด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 
 เป้าประสงค์ที่ 1  ประชาชนมีส่วนร่วมและเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล 
 ตัวช้ีวัด 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการให้บริการประชาชนเพ่ิมสูงขึ้น 
2. จำนวนครั้งของบุคลากรในองค์กรที่ได้รับการพัฒนา 
3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ปฏิบัติงาน 
4. ระบบแผนที่ภาษีและทรัพย์สินได้รับการพัฒนาให้เป็นปัจจุบัน 
5. จำนวนโครงการที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมเก่ียวกับองค์กรและงานรัฐพิธีสำคัญ 

แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 8.1  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
แนวทางการพัฒนา 8.2  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในองค์กร 
แนวทางการพัฒนา 8.3  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ปฏิบัติงาน 
แนวทางการพัฒนา 8.4  ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 8.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเก่ียวกับองค์กรและงานรัฐพิธีสำคัญ 

 
 



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ท่ีด าเนินการ งบประมาณ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 16 7,998,000 กองช่าง

รวม 16 7,998,000
2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
     2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 32,740 งานป้องกันฯ ส านักปลัด
     2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 115,500 กองสวัสดิการสังคม
     2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 26,000 กองสวัสดิการสังคม
     2.4 แผนงานงบกลาง 3 18,125,600 ส านักปลัด/สวัสดิการ
     2.5 แผนงานการศึกษา 1 28,450 กองการศึกษา

รวม 10 18,328,290
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตรและการท่องเท่ียว
     3.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 185,790 กองการศึกษา
     3.2 แผนงานการเกษตร 1 30,000 ส านักปลัด

รวม 2 215,790
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
     4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 30,000 กองการศึกษา
     4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 44,200 งานป้องกันฯ ส านักปลัด

รวม 3 74,200
5. ยุทะศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
และนันทนาการ
     5.1 แผนงานการศึกษา 13 4,518,290 กองการศึกษา

รวม 13 4,518,290

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลศรีวิชัย ประจ าปี 2562

5.ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ท่ีปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562)



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ท่ีด าเนินการ งบประมาณ

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
     6.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10 387,200 กองการศึกษา

รวม 10 387,200
7.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
     7.1 แผนงานสาธารณสุข 4 158,700 กองสาธารณสุข
     7.2 แผนงานงบกลาง 1 215,000 ส านักปลัด

รวม 5 373,700
8.ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
     8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6 30,239,510 ส านักปลัด
     8.2 แผนงานงบกลาง 1 2,934,130 ส านักปลัด

รวม 7 33,173,640
รวมท้ังหมด 66 65,069,110

(ท่ีปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562)

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลศรีวิชัย ประจ าปี 2562

5.ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.ยุทธศาสการพัฒนาด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนเคหะและชุมชน 100 7,186,000 98 8,098,000 104 19,423,500 87 43,037,000 81 7,958,000 470 85,702,500

รวม 100 7,186,000 98 8,098,000 104 19,423,500 87 43,037,000 81 7,958,000 470 85,702,500

2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8 205,000 5 170,000 12 320,000 6 180,000 5 150,000 36 1,025,000

2.2  แผนงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 8 508,740 2 120,000 12 910,000 5 310,000 5 310,000 32 2,158,740

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 165,960 1 30000 8 220,000 4 210,000 2 80,000 21 705,960

2.4 แผนงานงบกลาง 7 23,800,000 7 23,320,000 8 23,820,000 8 23,820,000 8 23,820,000 38 118,580,000

รวม 29 24,679,700 15 23,640,000 40 25,270,000 23 24,520,000 20 24,360,000 127 122,469,700

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจและการ

เกษตรและการท่องเท่ียว

3.1แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000

3.2 แผนงานเกษตร 3 130,000 2 100,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 8 380,000

รวม 3 130,000 2 100,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 11 680,000

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลศรีวิชัย ประจ าปี 2562
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา รวมทุกแผนพัฒนา (2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการและอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 175,400 3 250,000 2 60,000 2 60,000 2 60000 13 605,400

4.2 แผนงานสาธารณสุข 1 25,000 0 0 4 95,000 2 65,000 0 0 7 185,000

รวม 5 200,400 3 250,000 6 155,000 4 125,000 2 60,000 20 790,400

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

กีฬาและนันทนาการ

5.1 แผนงานการศึกษา 23 2,164,590 14 2,164,590 39 6,365,500 31 6,031,000 26 5,947,500 133 22,673,180

รวม 23 2,164,590 14 2,164,590 39 6,365,500 31 6,031,000 26 5,947,500 133 22,673,180

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 66,000 1 50,000 1 70000 0 0 0 0 3 186,000

6.2 แผนงานศานา วัฒนธรรมและ 13 490,000 15 575,000 18 890,000 16 800,000 14 670,000 76 3,425,000

      นันทนาการ

รวม 14 556,000 16 625,000 19 960,000 16 800,000 14 670,000 79 3,611,000

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลศรีวิชัย ประจ าปี 2562
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

เทศบาลต าบลสรีวิชัย
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา รวมทุกแผนพัฒนา (2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

7.1 แผนงานสาธารณสุข 7 376,000 5 345,000 13 1,045,000 9 975,000 9 975,000 43 3,716,000

รวม 7 376,000 5 345,000 13 1,045,000 9 975,000 9 975,000 43 3,716,000

8.ยุทธศาสตร์ การเมือง - การบริหาร

8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 1,370,000 7 1,430,000 20 3,544,600 12 745,000 10 525,000 54 7,614,600

รวม 5 1,370,000 7 1,430,000 20 3,544,600 12 745,000 10 525,000 54 7,614,600

รวมท้ังส้ิน 186 36,662,690 160 36,652,590 243 56,913,600 184 76,383,000 164 40,645,500 937 247,257,380

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลศรีวิชัย ประจ าปี 2562
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

เทศบาลต าบลสรีวิชัย
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา รวมทุกแผนพัฒนา (2561-2565) เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี



                                         การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1-4 เดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562 

6.สรุปโครงการที่ได้ดำเนินการ/อยู่ระหว่างดำเนินการ ระหว่าง ไตรมาสที่ 1-4 ระหว่างช่วงเดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ใน
แผน 

งบประมาณที่ตั้งไว้
ในเทศบัญญัติ 

จ่ายจริง คงเหลือ หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

✓ แผนงานเคหะชุมชน 1.โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ 80,000.- 60,000.- 55,500.- 4,500 ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.            
บ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 

400,000.- 61,700.- 61,700.- 0 ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่จ๋อง
หมู่ 7 

400,000.- 400,000.- 400,000.- 0 ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.            
บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ 8 

400,000.- 400,000.- 400,000.- 0 ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 5.โครงการก่อสร้างถนน คสล.            
บ้านอุดมพัฒนา หมู่ 12 

400,000.- 400,000.- 400,000.- 0 ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแมอีไฮ 
หมู่ 2 ซอย 3           

400,000 320,100 320,100 0 ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 7.โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติก 
คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านบารมีศรีวิชัย 
หมู่ 13 

400,000 400,000 330,000 70,000 ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

รวม 7 โครงการ 2,480,000 2,041,800 1,967,300 74,500  



                                         การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1-4 เดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ใน
แผน 

งบประมาณที่ตั้ง
ไว้ในเทศบัญญัติ 

จ่ายจริง คงเหลือ หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แผนงานสร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชน 

1.โครงการวันสตรีสากล 50,000.- 26,000.- 25,475.- 525.- ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

แผนงานสังคม สงเคราะห์ 1.โครงการวันผู้สูงอายุ 100,000.- 100,000.- 75,090.- 24,910.- ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 3.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ไฟป่าและหมอกควัน 

50,000.- 19,000.- 5,070.- 13,930.- ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

แผนงานงบกลาง 4.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,000,000.- 13,208,000.- 11,340,100.- 1,867,900.- ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 5.เบี้ยยังชีพผู้พิการ 5,000,000.- 4,665,600.- 4,336,800.- 328,800.- ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 6.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

 

400,000 252,000 150,000 102,000 ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

รวม 6 โครงการ 20,000,000.- 18,270,600.- 15,932,535.- 2,338,065.-  

       

       



                                         การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1-4 เดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562 

       

ยุทธศาสตร์/แผนงาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ใน
แผน 

งบประมาณที่ตั้ง
ไว้ในเทศบัญญัติ 

จ่ายจริง คงเหลือ หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว 

✓ แผนงานการศึกษา 1.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

50,000.- 30,000.-บาท 14,100.- 15,900 ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

รวม 1 โครงการ 50,000.- 30,000.-บาท 14,100.- 15,900  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 1.โครงการลาดตระเวนป้องกันรักษา
ป่าไม้พื้นที่ตำบลศรีวิชัย 

120,000 125,845.- 117,000.- 8,845.- ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

รวม 1 โครงการ 120,000 125,490.- 117,000.- 8,845.-  

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ 

✓  แผนงานการศึกษา 1.โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000.- 26,690.- 25,690 1,000 ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 2.โครงการแม่ครัวตัวน้อย  20,000.- 16,050.- 16,050.- 0 ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 3.โครงการวันเด็กแห่งชาติ 100,000 92,800.- 86,400.- 6,400.- ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 



                                         การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1-4 เดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562 

 

แผนงานการศึกษา 4.โครงการวันวิชาการและจัด
นิทรรศการเด็กปฐมวัย 

20,000 20,000 20,000 0 ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 5.โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กต้นแบบ 

30,000 25,300 25,300 0 ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 6.โครงการหนูน้อยคนเก่ง 12,000 10,450 10,450 0 ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 7.โครงการห้องเรียนพ่อแม่เพ่ือสาน
สัมพันธ์ของลูกรัก 

20,000 19,410 18,960 450 ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

รวม   7 โครงการ 232,000 210,700 202,850 7,850  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

1.โครงการงานประเพณี 141 ปี  

ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านาไทย 

65,000.- 65,000.- 35,500.- 29,500.- ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 2.โครงการงานประเพณีตักบาตรเทโว 30,000 30,000 29,948 52 ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 3.โครงดารรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง   
หมู่ 5 

90,000 90,000 67,700 22,300 ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 



                                         การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1-4 เดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ใน
แผน 

งบประมาณที่ตั้ง
ไว้ในเทศบัญญัติ 

จ่ายจริง 

 

คงเหลือ หมายเหตุ 

แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

4.โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัด
แม่ป้อก หมู่ 5 

25,000 25,000 25,000 0 ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 5.โครงการประเพณีสรงน้ำ
พระพุทธรูปดอยถ้ำบ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 

25,000 25,000 25,000 0 ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 6.โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัด
แม่ป้อกใน หมู่ 4 

25,000 25,000 25,000 0 ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 7.โครงการสรงน้ำรูปเหมือนครูบาเจ้า
ศรีวิชัย ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน 
หมู่ 6 

25,000 25,000 25,000 0 ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 8.โครงการประเพณีสรงน้ำรอยพระ
พุทธบาท บ้านแม่อีไฮ หมู่ 2 

25,000 25,000 25,000 0 ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 9.โครงการสืบสานภูมิปัญญา ผ้าทอ 
กะเหรี่ยง หมู่บ้านแม่ป้อกใน 

20,000 14,650 14,200 450 ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 10.โครงการอนุรักษ์ผ้าทอกี่เอว บ้าน
ห้วยบง 

20,000 14,650 14,650 0 ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

รวม 10 โครงการ 350,000.- 339,300.- 286,998.- 52,302.-  



                                         การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1-4 เดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านสาธารณสุข  

ยุทธศาสตร์/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ใน
แผน 

งบประมาณที่ตั้ง
ไว้ในเทศบัญญัติ 

จ่ายจริง 

 

คงเหลือ หมายเหตุ 

แผนงานสาธารณสุข 1.โตรงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่อุบัติ
ซ้ำตำบลศรีวิชัย 

25,000 25,0000 23,990 10 ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 2.โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
และระบาด (ชุมชนร่วมใจ ป้องกัน
โรคติดต่อและโรคระบาด) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

 10,000 9,525 475 ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 3.โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

35,000 29,000 28,970 30 ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 4.โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

 74,700 74,700 0 ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 5.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคเอดส์แก่เยาวชนและประชาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 12,900 12,900 0 ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร 

✓ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

1.โครงการจัดงานสมโภชดาบเมืองลี้  
สิริเวียงชัย 

20,000.- 48,800.- 48,520.- 280.- ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 2..โครงการลาดตระเวนป้องกันรักษา
ป่าไม้พื้นที่ตำบลศรีวิชัย 

125,845.- 125,845.- 117,000.- 8,845.- ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

รวม 2 โครงการ 10,418,000 174,645 165,520 9,125  

รวมโครงการทั้งหมด 40 โครงการ 24,669,100 23,856,600 10,592,166.40 12,233,333.60  
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7.สรุปโครงการที่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แยกตามแผนงาน) 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ 

จำนวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่
ยังไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก 

จำนวนโครงการที่
มีการเพิ่มเติม 

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

✓ แผนงานเคหะชุมชน 
✓ แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

3 
 

 
 
 
 

2.58 

 
 
 
 

2 
1 

 
 
 
 

1.72 
0.86 

     
 
 
 

5 
1 

 
 
 
 

4.31 
0.86 

รวม 
  

3 2.58 3 2.58 
    

6 5.17 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
✓ แผนงานสร้างความเข็ม

แข็งชุมชน 

 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 
 

1.72 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

4.31 

     
 
 
 
 

7 
 

 
 
 
 
 

6.03 
 



                                         การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1-4 เดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562 

✓ แผนงานงบกลาง 3 2.58 3 2.58 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ 

จำนวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่
ยังไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก 

จำนวนโครงการที่
มีการเพิ่มเติม 

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

✓ แผนงานการศึกษา 
✓ แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
✓ แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป (ผ.02 อุดหนุน) 
✓ แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 

0.86 
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0.86 
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4 

 
3.44 
0.86 

 
0.86 

 
 

3.44 

     
4 
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1 
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3.44 
0.86 

 
0.86 

 
 

5.17 

รวม 3 2.58 4 3.45 15 12.93     22 18.97 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การเกษตร              
และการท่องเที่ยว 
✓ แผนงานสร้างความเข็ม

แข็งชุมชน 
✓ แผนงานการเกษตร 
✓ แผนงานศาสนาและ

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

0.86 
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1 

 
 
 

0.86 
 
 
 

0.86 
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1 
1 

 
 
 

0.86 
 
 

0.86 
0.86 



                                         การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1-4 เดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ 

จำนวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่
ยังไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก 

จำนวนโครงการที่
มีการเพิ่มเติม 

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

รวม 1 0.86   2 1.72     3 2.58 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

✓ แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

1.72 

     
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

1.72 

รวม     2 1.72     2 1.72 

5.ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬา 
และนันทนาการ 
✓ แผนงานการศึกษา  
✓ แผนงานการศึกษา    

(ไม่ใช้งบประมาณ) 
✓ แผนงานศาสนาและ

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

✓ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1.72 

 

3 

 

2.58 

 

6 

13 

2 

 

1 

 

5.17 

11.20 

1.72 

 

0.86 

     

9 

13 

4 

 

1 

 

7.76 

11.20 

3.44 

 

0.86 
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ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ 

จำนวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่
ยังไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก 

จำนวนโครงการที่
มีการเพิ่มเติม 

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

รวม 2 1.72 3 2.58 22 18.96     27 23.27 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

✓ แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

 

 

1 

 

 

 

0.86 

   

 

 

5 

 

 

 

4.31 

 

     

 

 

6 

 

 

 

5.17 

รวม 1 0.86   5 4.31     6 5.17 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การสาธารณสุข 

✓ แผนงานสาธารณสุข 
✓ แผนงานสาธารณสุข 

(อุดหนุนเอกชน) 

 
 
 
 

    
 
 

9 
12 

 
 
 

7.76 
10.34 

     
 
 

9 
12 

 
 
 

7.76 
10.34 

รวม 

 

    21 18.10     21 18.10 
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ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ 

จำนวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่
ยังไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก 

จำนวนโครงการที่
มีการเพิ่มเติม 

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง-การบริหาร 

✓ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

✓ แผนงานงบกลาง 

 

 

7 

 

 

 

6.03 

 

 

1 

 

 

0.86 

 

 

 

16 

5 

 

 

13.68 

4.27 

     

 

24 

5 

 

 

20.51 

4.27 

รวม 7 6.03 1 0.86 21 17.95     29 24.78 

รวมโครงการทั้งหมด 14 11.97 11 9.48 91 78.45     116 100 



                                         การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1-4 เดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562 

8. การเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดตามยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

✓ แผนงานเคหะชุมชน 

 

 

 
 
 

1,967,300.- 

 

 
 
 

17.50 
 
 

  
 
 
 

1,967,300.- 

 

 
 
 

17.50 
 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
✓ แผนงานสร้างความเข็มแข็งชุมชน 
✓ แผนงานงบกลาง 
✓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
✓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 

26,000.- 
15,826,900.- 

75,090.- 
            19,000.- 

 
 
 

2.50 
10.00 
2.50 
2.50 

 
 

   

 

26,000.- 
20,400,000.- 

100,000.- 
19,000.- 

 
 

 
 
 

2.50 
10.00 
2.50 
2.50 

 
 
 



                                         การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1-4 เดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร และการท่องเที่ยว 
✓ แผนงานการศึกษา 

 

 
 
           30,000.- 

                          
         

2.50 

   
              

30,000 

    
               

2.50 
 
 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม    

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

125,940 

 

 

2.50 

 

   

125,940 

 

2.50 

 

 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา         
และนันทนาการ 
✓ แผนงานการศึกษา  

 

 
 

210,700 

 

 
 

17.50 
 

 

   
 

210,700 
 
 

 
 

 

 
 

17.50 
 
 
 

 



                                         การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1-4 เดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

✓ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 
 

 

 

339,300.- 

 

 

 

25.00 

   

 

339,300.- 

 

 

 

25.00 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 

✓ แผนงานสาธารณสุข 
 
 

 

 

 

 

10.00 

 

    

10.00 

 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การ
บริหาร 

✓ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 

 

 

 
174,645 

 

 
5.00 

   

 
174,645 

 

 
5.00 

รวม 23,392,885 92.50   23,392,885 92.50 



                                         การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1-4 เดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562 

 

9.สรุปโครงการที่ได้ดำเนินการ/ไม่ได้ดำเนินการ แยกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ ดำเนินการ ยังไม่ไดด้ำเนินการ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 
✓ แผนงานเคหะชุมชน 

1.โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ  
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ป้อก
ใน หมู่ที่ 4 
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จ๋อง 
หมู่ที่ 7 
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน.ใหม่สุข
สันต์ หมู่ที่ 8 
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุดม
พัฒนา หมู่ที่ 12 
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อีไฮ 
หมู่ที่ 2 
7.โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ภายใน
หมู่บ้าน บ้านบารมีศรีวิชัย 

 
✓ แผนงานเคหะชุมชน 

1.โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านแม่อีไฮ หมู่ 2 
2.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ภายในสำนักงานเทศบาล
ตำบลศรีวิชัย 
3.โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน บ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน บ้านศรีวิชัย หมู่ 10 
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน บ้านห้วยบง หมู่ 3 
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11 
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้านบ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ 8 
 
 
 



                                         การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1-4 เดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

✓ แผนงานสร้างความเข็มแข็งชุมชน 
1.โครงการวันสตรีสากล 
✓ แผนงานงบกลาง 

1.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
2.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
3.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเอดส์ 
✓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

1.โครงการวันผู้สูงอายุ 
✓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
 

✓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
1.โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้พิการในบ้าน 
✓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

2.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเมาสาธารณภัย
(อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม) 
3. โครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการ
ท่องเที่ยว 

 
✓ แผนงานการเกษตร 

1.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 

 
✓ แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

1.โครงการพัฒนาตำบลศรีวิชัยเป็นแล่งท่องเที่ยว 
 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

✓ แผนงานบริหารงานทั่วไป   

1.โครงการตรวจลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าไม้พ้ืนที่ตำบล
ศรีวิชัย                              

✓ แผนงานสาธารณสุข 
1.โครงการหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะในชุมชน 

✓ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.โครงการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ ✓ แผนงานการศึกษา  
1.โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
2.โครงการแม่ครัวตัวน้อย 
3.โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
4.โครงการวันวิชาการและจัดนิทรรศการเด็กประถมวัย 
5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา 
6.โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลศรีวิชัย 
7.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงาน
อ่ืน 

✓ แผนงานการศึกษา  
1.โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 
2.โครงการอบรมทักษะชีวิตตามแนวของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเด็กและเยาวชนตำบลศรีวิชัย 
3.โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
4.โครงการค่ายล้างพิษล้างใจพิชิตปัญหายาเสพติด 
5.โครงการห้องเรียนพ่อแม่เพ่ือสานสัมพันธ์ของลูกรัก 
6.โครงการหนูน้อยคนเก่ง 

 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม      
จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

✓ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1.โครงการงานประเพณี 141 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญ
แห่งล้านนาไทย 
2.โครงการตักบาตรเทโว 
3.โครงการรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง หมู่ 5 
4.โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแม่ป้อก หมู่ 5 
5.โครงการประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูปดอยถ้ำบ้านแม่จ๋อง 
หมู่ 7 
6.โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแม่ป้อกใน หมู่ 4 
7.โครงการสรงน้ำรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ ห้อง
ประชุมประจำหมู่บา้น หมู่ 6 
8.โครงการประเพณีสรงนำ้รอยพระพุทธบาท บา้นแม่อีไฮ 
9.โครงการสืบสานภูมิปัญญาผ้าทอกะเหรี่ยง หมู่บ้านแม่
ป้อกใน 
10.โครงการอนุรักษ์ผ้าทอกี่เอว บ้านห้วยบง 
 

 
 



                                         การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1-4 เดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข ✓ แผนงานสาธารณสุข 

1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรค
อุบัติใหม่อุบัติซ้ำตำบลศรีวิชัย  

2.โครงการควบคุมโรคติดต่อและระบาด (ชุมชนร่วมใจ
ป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาด)ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

3.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

4.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

5.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์แก่เยาวชน
และประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
  

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร ✓ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.โครงการจัดงานสมโภชดาบเมืองลี้สิริเวียงชัย 
2.โครงการตรวจลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าไม้พ้ืนที่ตำบล
ศรีวิชัย 

 

✓ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกเทศบาล 
2.โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก 
3.โครงการทำปุ๋ยหมัก 
4.โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 

รวม 40 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  60.60 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.40 

 



                                         การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1-4 เดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562 

10. ปัญหาและอุปสรรค ข้อคิดเห็น 
 

  1.จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนิน
โครงการ 
  2.ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีวิชัย      
และไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย จะดำเนินการ 
  3.ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ บางครั้งทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า 

4.ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ขององค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
   

ข้อเสนอแนะ 
  1.นำโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการดำเนินการต่อไป 
  2.พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ เทศบาลตำบล 
ศรีวิชัย 
  3.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลศรีวิชยั อย่างต่อเนื่อง  
  4.จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชนอย่าง
สม่ำเสมอ 
 



 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)            

 เทศบาลตำบลศรีวิชัย 
ไตรมาส 1-4 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

ประจำปีงบประมาณ 2562 

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

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 
“(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีวิชัย           
ได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกเทศมนตรี และนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว นั้น   

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลตำบลศรีวิชัย จึงประกาศ
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปี
งบประมาณ 2562 ไตรมาส 1-4 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) ให้ประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบล   
ศรีวิชัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย  หมู่ที่  11  ตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  โทรศัพท์       
๐53–008231  และ www.sriwichailamphun.go.th  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   25   เดอืน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖2 
 

 
 
 

 (นายสมยศ  กันทะวัง) 
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 

 
 

“ยดึม ัน่ธรรมาภิบาล บริการเพือ่ประชาชน” 


