คานา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจาปี
พ.ศ.2555 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548 ข้อ 29 กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและปร ะเมินผล
แผนพัฒนาท้ องถิ่นต้องดาเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาแล้วรายงานผล และเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริหารเทศบาล เพื่อให้ผบู้ ริหารเทศบาล
เสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้
ให้ตดิ ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงได้
จัดทารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ
.ศ.2555 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งรายงานฉบับนีจ้ ะช่วยให้ทุกท่าน
ได้ทราบถึงผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองสะเตงนอกว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสะเตงนอก

สารบัญ
หน้า

ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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ส่วนที่ 1

บทนา

ความเป็นมา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอ งส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 6 กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล่าว
จะดาเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผูบ้ ริหารท้องถิ่ นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
ดาเนินการภายใต้ขอ้ กาหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กาหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการฯ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็น ต่อผูบ้ ริหารท้องถิ่น เพื่อนาเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนีใ้ ห้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ความสาคัญในการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การติดตาม ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดาเนินการอยู่
หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการ
สูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหา
ในการควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (costeffective)
การประเมินผล เป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จาก
การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ของการประเมิน อีกทั้งการติดตามและการประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้
ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถ
นาไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลความสาเร็จของโครงการ
สานักปลัด โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุก
หน่วยงานเป็นภาพรวมของเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการฯ โดยนาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมา
วิเคราะห์และจัดทาเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลประจาปีเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา เพื่อเสนอต่อ
ผูบ้ ริหารเทศบาลฯ สภาเทศบาลฯ และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป
/ 2. การติดตาม…

2. การติดตามประเมินความสาเร็จของตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะดาเนินการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะ
จัดทาแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสาเร็จเป็นไปตาม
จุดมุง่ หมายการพัฒนาที่กาหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทาให้ไม่ประสบความสาเร็จ หรือมียุทธศาสตร์ดา้ นใดที่
ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรื อโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนาเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็น
ข้อมูลในการจัดลาดับความสาคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทาแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป
ถึงแม้วา่ เทศบาลเมืองสะเตงนอกจะได้ดาเนินงานให้เป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ท้องถิ่นเพียงใดก็ตาม การดาเนินการโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ตาม
แผนพัฒนาของเทศบาล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้เทศบาลเมือง สะเตงนอก สามารถ
ดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทั้งในด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการบริหารจัดการใน
ระดับเทศบาล และระดับชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็ง การศึกษา กีฬาและนันทนาการ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ฯ ฯลฯ เหล่านี้ คือ
ภารกิจหน้าที่ของเทศบาลที่เทศบาลได้ดาเนินการไปแล้ว เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง (citizen centered) เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางที่ดีตอ่ การพัฒนาชีวติ ของประชาชนได้
แต่เนื่องจากสภาวะที่เทศบาลมีทรัพยากรจากัด การจะดาเนินงานของเทศบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ได้นนั้
จะต้องอาศัยการติดตามและการประเมินผล
ที่เป็นตัวบ่งชีว้ ่าผลจากการดาเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไรเพื่อนาข้อมูลจากการติดตามและประเมินผล ดังกล่าวมาใช้
ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดาเนินงาน นอกจากนีก้ ารประเมินผลยังถือเป็น
กระบวนการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ขอ้ มูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้
ก็จะทาให้เทศบาลสามารถประเมินผลการทางานและนาไปพิจารณาให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มอี ยู่อย่างจากัดได้
เพื่อดาเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและท้องถิ่น ได้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน้ ตามเจตนารมณ์ของ
คณะผู้บริหาร ต่อไป

/ ส่วนที่ 2 ...

ส่วนที่ 2

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้กาหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผูบ้ ริหาร
เทศบาลเมืองสะเตงนอกที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วง
สามปี (พ.ศ. 2555-2557) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีสาหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ต่าง ๆ เพื่อจัดทาเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสาเร็จในการดาเนินงานตามโครงการ
พัฒนาในยุทธศาสตร์ต่าง ๆที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในส่วนที่ 2 นี้ จึงเป็นการสรุป วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี(พ.ศ. 2555
-2557) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2555 เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทาง
การพัฒนาที่ เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้กาหนดไว้ และนามาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงาน ต่อไป

การกาหนดห้วงเวลาและรูปแบบการติดตามและประเมินผล
ห้วงเวลาการติดตามและประเมินผล
การกาหนดห้วงเวลาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก อาจพิจารณากาหนดห้วงเวลาการติดตามและประเมินผล
ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า1 ครั้งต่อปี โดยอาจกาหนดแนวทางดังนี้
1. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยอ้างอิงจากแผนพัฒนา
สามปี และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
2. ติดตามผลการดาเนินงานตามกิจกรรม / โครงการที่ได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี และ
เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี โดยมีการสรุปผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปีละไม่นอ้ ยกว่า
1 ครั้ง
3. รายงานผลการติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อให้นาเสนอต่อสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอกและประกาศผลการติดตามประเมิ
นผล
ให้ประชาชนได้ทราบ ปีละ 1 ครั้ง

/ รูปแบบการ…

รูปแบบการติดตามและประเมินผล
การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา เป็นหน้าที่สาคัญอย่างหนึ่งในการดาเนินงานพัฒนา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ซึ่งมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองสะเตงนอก
เพื่อทาหน้าที่ตดิ ตามและประเมินผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยมีโครงสร้างดังนี้
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการ1 คน ทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ อีก1 คน
ทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัอกอี
ดเลื กได้
โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น ค ณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามทีเห็่ นสมควร

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
“ตาบลน่าอยู่ เศรษฐกิจยัง่ ยืน ประชาชนมีสุข”

พันธกิจ
เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างทั่วถึง ส่งเสริมอาชีพ กระจาย
โอกาสให้คนทุกกลุ่มมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาบ้านเมือง
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

/ ยุทธศาสตร์ ...

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
เมืองสะเตงนอก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐาน
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและ
การแก้ไขปัญหาความยากจน

3. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและ
การกีฬา

ติดตามแผน ๕๕.doc

แนวทางการพัฒนา
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน ทางเดินเท้า สะพาน คูระบายน้า คูคลอง
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
3. ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้า
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ การรวมกลุ่มการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้ ตลาดและการกระจายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. ส่งเสริม พัฒนาระบบการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้พกิ าร ผู้ติดชื้อเ เอดส์
และผู้ดอ้ ยโอกาส อย่างยั่งยืน
5. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้มีรายได้น้อย
1. พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
2. ส่งเสริมมาตรการป้องกัน ฝเ ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ/ โรคไม่ติดต่อ
3. ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและบาบัดผู้เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด
4. การบริหารจัดระบบการจัดการขยะ/ สิ่งปฏิกูลและระบบบาบัดน้าเสีย
5. สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. ส่งเสริม / พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
3. ก่อสร้าง ปรับปรุงภูมทิ ัศน์ แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่อกอกาลังกาย
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกีฬา/ การออกกาลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง

สานักปลัด
- งานสังคมสงเคราะห์

กองสาธารณสุขฯ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานรักษาความ
สะอาด

กองการศึกษา
- งานการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบ
เรียบร้อย

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันการเกิดเหตุร้าย /
สาธารณภัย
2. ส่งเสริมงานด้านมวลชน พร้อมทั้งสร้างขวัญและกาลังใจ และการใช้ระบบการข่าวโดย
ความร่วมมือจากประชาชน
3. จัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่บุคลากรในการป้องกันและ
บรรเทาเหตุร้าย/ สาธารณภัย

6. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม ศาสนา
วัฒนธรรมและประเพณี

1. ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีศักยภาพ

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบการบริหารและบริการเพื่อประชาชน
2. 2 สนับสนุนระบบการมีส่วนร่วมและการปกครองแบบประชาธิปไตย
3. พัฒนาระบบงบประมาณ การคลังขององค์กร
4. จัดหาและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องใช้ในสานักงาน
5. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัตงิ านให้เอื้ออานวยต่อการบริการประชาชน

ติดตามแผน ๕๕.doc

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
กองการศึกษา
- งานการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ทุกส่วนราชการ

ส่วนที่ 3

แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิน่ โดยตนเอง

คาชีแ้ จง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยจะทาการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชือ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองสะเตงนอก
ประเด็นการประเมิน

มี
ไม่มี
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนือ่ งสม่าเสมอ
4. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ และประชาคมท้องถิน่ พิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

/
/
/
/
/
/

ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิน่ มาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิน่ (SWAT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิน่
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิน่ ทีส่ อดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิน่
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิน่ ทีส่ อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุง่ หมายเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิน่
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุม่ โครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

