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ส่วนท่ี 1 

บทนํา 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548   ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี  18 ตุลาคม  2548  เป็นต้นไป   โดยได้กําหนดให้องค์กรปกครอง
ท้องถ่ิน  มีหน้าท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง   แยกเป็น  2  ประเภท  คือ 

1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นแผนพัฒนาระยะยาว 
2) แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนพัฒนาระบบหมุนเวียน  (Rolling  Plan)  ท่ีต้องมีการ 

ทบทวนและจัดทําทุกปี  และจะนําไปสู่กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์กร
ปกครองท้องถ่ิน 

  1.1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงแสดง
ถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต   โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด  อําเภอ และแผนชุมชน   

  1.2) แผนพัฒนาสามปี   หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปีงบประมาณแต่ละปีซ่ึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําปีทุกปี 
 นอกจากนี้แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนวทางการ
พัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีโครงการ และกิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งรายการ  ซ่ึงต้องนํามาดําเนินการเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในท่ีสุด  อีกท้ังยังเป็นแผนท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือใน
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  โดยนําโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี  ในปีท่ีจะจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  ไปจัดทํางบประมาณเพ่ือให้กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความ
รอบคอบ  และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน   

 การจัดทําแผนพัฒนาสามปี  ประการท่ีสําคัญท่ีสุดอย่างหนึ่งคือต้องเป็นแผนพัฒนาท่ีเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  กรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด  สู่นโยบายการบริหารของผู้บริหารท้องถ่ิน  
แผนแม่บทชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ีเป็นความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล  รวมถึงอํานาจหน้าท่ี  
ภารกิจถ่ายโอนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องรับผิดชอบในการบริหารจัดการ         ดังแผนภูมิท่ี 1  
แสดงความเชื่อมโยงของแผนระดับต่าง ๆ   และแผนภูมิท่ี 2  แสดงความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา กับ แผนพัฒนาสามปี 
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แผนภูมิท่ี  1  :  แสดงความเช่ือมโยงของแผนระดับต่าง ๆ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี  2  :  แสดงความเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับ แผนพัฒนาสามปี 
 

 

 

 

 

 

      

 

 
-  กิจกรรมที่  1 
-  กิจกรรมที่  2 
      ฯลฯ 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

วิสัยทัศน์ท้องถ่ิน 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ 

 
แนวทางการพัฒนา

 
แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

 
แนวทางการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี 

 
โครงการ  

โครงการ  
โครงการ 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

-  กิจกรรมที่  1 
-  กิจกรรมที่  2 
      ฯลฯ 

-  กิจกรรมที่  1 
-  กิจกรรมที่  2 
      ฯลฯ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

นโยบายของรัฐบาล 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี จังหวัด (ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด) 

แผนชุมชน/ปัญหา 
ความต้องการฯ 

อํานาจหน้าท่ี/ภารกิจถ่าย
โอน/ศักยภาพ อปท. 

งบประมาณรายจ่ายประจําปี 

แผนพัฒน
าท้องถิ่น 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.                               
ในจังหวัด 

นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน 
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ดังนั้น  โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  โดยเฉพาะในแผนประจําปีแรกของห้วงระยะเวลา  
สามปีนั้น  ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย  2  ประการ  คือ 

1) มีความแน่นอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ  โดยควรคํานึงถึงความเป็นไปได้ของ 
โครงการ /กิจกรรม  รวมท้ังผลประโยชน์สาธารณะท่ีจะได้รับจากโครงการ / กิจกรรม 

2) กิจกรรมท่ีอยู่ในแผนประจําปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี  ควรมีความพร้อมในเรื่อง 
รูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือให้สามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะนําไปใช้
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ต่อไป 

1.1   ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

(1) เป็นเอกสารแสดงแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(2) เป็นเอกสารแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน 

และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 
(3) เป็นเอกสารแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
(4) เป็นเอกสารแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ 

รายจ่ายประจําปี 
 

1.2   วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

(1) เพ่ือรวบรวมโครงการ และกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์           
ในแต่ละด้านตามแผนของยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(2) เพ่ือเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่กระบวนการจัดทํางบประมาณและนําไปสู่การปฏิบัติ   
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

(3) เพ่ือจัดเตรียมโครงการ และกิจกรรมจัดงบประมาณจากรายได้ของเทศบาลและขอรับ         
การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือจากราชการส่วนกลาง 

(4) เพ่ือจัดสรรการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรขององค์กรอย่างเป็นระบบครอบคลุมพ้ืนท่ี              
ในทุกมิติและยุติธรรม 

(5) เพ่ือวางแผนการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์กร อย่างเป็นระบบมีลําดับข้ันการ
ดําเนินงานตามลําดับความสําคัญและจําเป็นเร่งด่วน 

(6) เพ่ือให้เกิดภาคีความร่วมมือในการพัฒนาท้องถ่ิน  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ 
พัฒนาท้องถ่ินในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 

1.3   ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  

 เทศบาลเมืองมหาสารคาม    มีหน้าท่ีสําคัญหลายด้านการส่งเสริมสนับสนุนและตอบสนองตาม
ความต้องการของประชาชน  เป็นหน้าท่ีสําคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตามความต้องการของ
ประชาชนท่ีแท้จริงในท้องถ่ิน  รวมท้ังกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมจิตสํานึกรักถ่ิน  มาขับเคลื่อนการ
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พัฒนาด้วยตัวของชุมชนเอง  โดยยืนอยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ  และตระหนักถึงศักยภาพ
ของชุมชนและท้องถ่ิน   เป็นสําคัญ 

  การมีส่วนร่วมของประชาชน  เป็นหัวใจสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม   
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ในการท่ีจะเป็น
พลังขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามให้ดียิ่งข้ึน ในการนี้ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้
ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม   ท่ีกําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาใหม่ในแผนยุทธศาสตร์แล้ว  จําเป็นจะต้องมีการจัดทํา
โครงการและกิจกรรมการพัฒนาบรรจุในเอกสารแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือให้มีการดําเนินการให้สอดคล้อง
ตามแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์  บรรลุวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  และวิสัยทัศน์ท่ีได้กําหนดไว้ใน
การจัดทําแผนพัฒนาสามปี  มีข้ันตอนการดําเนินการ  7  ข้ันตอน  ดังนี้ 

• ข้ันตอนท่ี 1  การเตรียมการจัดทําแผน 

  1)  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  ในฐานะหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสําคัญและความ
จําเป็นในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพ่ือให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติการดําเนินการ
ต่อไปและดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปีดังกล่าว   เพ่ือกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนา สาม
ปีและกําหนดปฏิทินการทํางาน 
   2)  แจ้งโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ท่ีได้รับอนุมัติให้ผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ทราบ  ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนา   สํานัก /กอง /ฝ่าย  และประชาคมเมืองมหาสารคาม  เพ่ือปฏิบัติงานและประสาน             
การปฏิบัติงานตามโครงการท่ีเสนอต่อไป 

• ข้ันตอนท่ี  2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา   

  1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมท้ังข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง  ปัญหาความต้องการของท้องถ่ิน รวมท้ังสรุป
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด / อําเภอ  และนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน  เพ่ือนําเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
  2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน  ประชาคมท้องถ่ินและส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือร่วมกันพิจารณา  โดยในการจัดทําแผนพัฒนา
สามปีในครั้งแรกให้ใช้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว   คัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทาง การพัฒนาท่ี
สมควรนํามาใช้เป็นแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ / 
กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป  ส่วนการจัดทําแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป (เม่ือครบรอบหนึ่งปี)  ให้เวที
การประชุมร่วมพิจารณาทบทวนดูว่า  จากยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท่ีได้คัดเลือก  และโครงการ/
กิจกรรมท่ีกําหนดไว้  ยังมีความเหมาะสมหรือไม่  ซ่ึงในข้ันตอนนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีในปีต่อไป
จะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท่ีจะนํามาใช้เป็นกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
ใหม่ก็ได้  รวมท้ังกําหนดโครงการ/ กิจกรรมท่ีจะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได้ 
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 3)  เม่ือได้แนวทางการพัฒนาแล้ว  เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/ กิจกรรม
อะไรบ้างท่ีต้องดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนา    ท่ีคัดเลือกมา
ใช้เป็นกรอบในการพัฒนา 
 4)  โครงการ/กิจกรรมท่ีพิจารณากําหนดอาจมีเป็นจํานวนมาก  ดังนั้นในข้ันตอนนี้จะต้องมี
การดําเนินการดังนี้ 
   4.1)  พิจารณาความเก่ียวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
   4.2)  ให้พิจารณานําโครงการ / กิจกรรม  จากแผนชุมชนท่ีเกินขีดความสามารถในการ
ดําเนินการของชุมชนท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปี 
   4.3)  มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ / กิจกรรม  เพ่ือท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนา
สามปีได้อย่างเหมาะสม  และนอกจากนี้ยังเป็นการจัดลําดับโครงการไว้เพ่ือทําแผนพัฒนาสามปี  ในช่วง
ถัดไปด้วย   

• ข้ันตอนท่ี  3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 1)  การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีจําเป็นต่อการจัดทําแผนพัฒนาสามปี   เก็บรวบรวมข้อมูล
พ้ืนฐานท่ัวไป   วิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 2)  การวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วย  4  กิจกรรมหลัก  คือ 

� การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ่านมา 
� การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
� การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
� การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี   

  โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม  ดังนี้ 
  2.1)   การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ่านมา    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  สรุปผลการพัฒนาท่ีผ่านมา  และนําเสนอท่ีประชุมซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน  ประชาคมท้องถ่ิน  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประเมินผลการพัฒนาท้องถ่ินในรอบปีท่ี
ผ่านมา โดยประเมินท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ   
  2.2)   การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา    หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบ
ปีท่ีผ่านมาแล้ว  ให้คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซ่ึงสอดคล้องกับปัญหา
ความต้องการของประชาคม    
 2.3)  การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา  ภายใต้ยุทธศาสตร์ มีแนวทาง
การพัฒนาท่ีหลากหลาย  ซ่ึงมีความจําเป็นในการดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้ังสิ้น  ด้วยความสําคัญอันจําเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกัน  จึงจะต้องจัดเรียงลําดับความสําคัญ
ของแนวทางการพัฒนา   
 2.4)  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี  หลังจากจัดลําดับ             
แนวทางการพัฒนาแล้วท่ีประชุมจะตัดสินใจว่าจะนําแนวทางการพัฒนาเหล่านั้นมาดําเนินการ  แต่ในการ
ตัดสินใจเลือกนั้น  ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเพราะในการจัดลําดับ 
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ความสําคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก 

• ข้ันตอนท่ี  4  การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 

  หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว  ให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  มาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  โดยนํา
วัตถุประสงค์ดังกล่าว  มาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  บางครั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอาจกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  ต้ังแต่ข้ันการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถ่ินแล้ว  แต่อาจนํามาปรับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงสามปี 
  ในข้ันตอนนี้  มีการกําหนดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะต้องดําเนินการตาม
แนวทางท่ีคัดเลือก  และโดยท่ีกิจกรรมท่ีจะดําเนินการย่อมมีความหลากหลาย  ซ่ึงท่ีประชุมจะต้อง
พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้  คือ 
 (1)  พิจารณากิจกรรมท่ีต้องดําเนินการใน  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการ
พัฒนาท่ีกําหนดอย่างรอบคอบเพ่ือให้ได้โครงการ / กิจกรรมท่ีครบถ้วน  ซ่ึงอาจมีท้ังโครงการ / กิจกรรมท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการเอง  โครงการ / กิจกรรมท่ีร่วมดําเนินการกับหน่วยงานอ่ืน  หรือ
โครงการ / กิจกรรมท่ีหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ดําเนินการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ / กิจกรรม  
ควรพิจารณาท้ังภายใต้แนวทางเดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา 
  (2)  พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมท้ังในด้านกระบวนการดําเนินงานและในด้าน
ผลการดําเนินงาน  เพ่ือบรรจุกิจกรรมลงในปีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
  (3)  พิจารณาคัดเลือกโครงการ / กิจกรรม 
    ก.  จากความจําเป็นเร่งด่วน 
      ข.  ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
      ค.  ความเชื่อมโยงของกิจกรรม  และระยะเวลาท่ีจัดดําเนินการ 

• ข้ันตอนท่ี  5  การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 

  คณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  พิจารณาคัดเลือกโครงการท่ี
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  มาจัดทํารายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย  ผลผลิต  
ผลลัพธ์  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความสําเร็จ  โดยเน้นการศึกษารายละเอียด
ของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือให้สามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีได้ต่อไป 

• ข้ันตอนท่ี  6  การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี 

  1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2559-2561)  ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0810.2/ว 0703  ลงวันท่ี  2  
กุมภาพันธ์  2558   เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วยเค้าโครงประกอบด้วย  4  ส่วน  ดังนี้ 
  ส่วนท่ี  1  บทนํา 
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  ส่วนท่ี  2  สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีท่ีผ่านมา 
  ส่วนท่ี  3  การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
  ส่วนท่ี  4  แนวทางการติดตามประเมินผล 
  ภาคผนวก  ก  รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  ภาคผนวก  ข  การประเมินคุณภาพของแผน 
 

  2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   จัดเวทีประชาคมซ่ึง
ประกอบด้วยคณะกรรมการการพัฒนาท้องถ่ิน  ประชาคมท้องถ่ิน  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเสนอร่าง
แผนพัฒนาสามปีและรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  แล้วนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์
ต่อไป 
  3)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินนําร่างแผนพัฒนาสามปีท่ี
ปรับปรุงแล้ว  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือพิจารณา 

• ข้ันตอนท่ี  7  การอนุมัติการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

  1)   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลสามปีจัดทําร่างแผนพัฒนา
สามปีเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
  2)   คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเ พ่ือเสนอต่อ
นายกเทศมนตรี 
  3)   นายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสาม
ปีและนําไปปฏิบัติรวมท้ังแจ้งสภาท้องถ่ิน  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  อําเภอ  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรวมท้ังประกาศให้ประชาชนในท้องถ่ินโดยท่ัวกัน 

  

1.4  ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

 การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลท่ีดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์  ดังนี้ 
 1)  บรรลุจุดมุ่งหมาย  การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดมุ่งหมายปลายทาง ซ่ึงเป็นงานข้ันแรกของ
การวางแผนเพ่ือให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีกําหนดไว้  ถ้าจุดมุ่งหมายท่ีกําหนดไว้มีความชัดเจน  ช่วยให้
การบริหารมีทิศทางในการดําเนินการได้สะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
 2)  ประหยัด   การวางแผนเก่ียวข้องกับการใช้สติปัญญาเพ่ือคิดหาวิธีการให้องค์กรบรรลุถึง
ประสิทธิภาพ เนื่องจากฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานกัน  กิจกรรมท่ีดําเนินการมีความต่อเนื่องกัน  ก่อให้เกิด
ความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ  ท่ีทํา ซ่ึงเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 3)  ลดความไม่แน่นอน   การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคต เพราะการวางแผน
เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการ
วิเคราะห์พ้ืนฐานของข้อเท็จจริงท่ีปรากฏข้ึนแล้วทําการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต  และได้พิจารณาหา
แนวทางป้องกันเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนไว้ 
 4) เป็นเกณฑ์ในการควบคุม  การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารสามารถควบคุมเพ่ือเป็นมาตรฐาน
ในการปฏิบัติ 
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 5)  ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและสร้างสรรค์  เนื่องจากการวางแผนเป็นการระดมปัญญาของ
คณะผู้ทํางานดําเนินการวางแผน ทําให้เกิดความคิดใหม่ ๆ  และความคิดสร้างสรรค์  นํามาใช้ประโยชน์แก่
องค์กร 
 6)  พัฒนาการแข่งขัน  การวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพทําให้องค์กรมีการแข่งขัน  ท้ังนี้เพราะ
การวางแผนจะเก่ียวข้องกับการขยายขอบข่ายการทํางานการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานปรับปรุงสิ่งต่างๆ  
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 
 7)  พัฒนาการจูงใจ  ระบบการวางแผนท่ีดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นความร่วมแรงร่วมใจ     ใน
การทํางานของผู้บริหารและสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดข้ึนในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน  ท้ังการวางแผนเป็นเครื่องมือฝึก
และพัฒนาแรงจูงใจท่ีดีสําหรับผู้บริหารในอนาคต 
 8)  ทําให้เกิดการประสานงานท่ีดี  การวางแผนสร้างความม่ันใจเรื่องเอกภาพท่ีจะบรรลุ
จุดหมายขององค์กรทําให้กิจกรรมต่าง ๆ มุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน จึงมีการประสานงานฝ่ายต่าง ๆขององค์กร
เพ่ือหลีกเลี่ยงความซํ้าซ้อนของงานในแต่ละฝ่ายขององค์กร 
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ส่วนท่ี 2 

สรุปผลการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามในปีท่ีผ่านมา 
 

 การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม      
เป็นกรอบในการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  โดยเป็นไปตาม
แนวนโยบายท่ีกําหนดข้ึนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของจังหวัดมหาสารคาม  นโยบายของรัฐบาล  และ
นโยบายของผู้บริหารเทศบาล  ซ่ึงสามารถสรุปผลการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ดังนี้ 
 

          2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
               ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  (SWOT  Analysis)   

 

����  จุดแข็ง  (Strength : S) 
(1)  เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดังนี้  

  -  เป็นท่ีตั้งของสถาบันการศึกษาท่ีสําคัญ   
  -  ประชาชนมีโอกาสในการเรียนรู้มากหลากหลายสถาบัน  และสาขาวิชา 
  -  มีนักเรียน  นักศึกษาจํานวนมากจากต่างถ่ินเข้ามาศึกษาในจังหวัด 

   มหาสารคาม 
(2)  มีการขยายตัวเมืองสูงจากการเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษา 

  -  มีการขยายตัวของท่ีพัก นักเรียน นักศึกษา ได้แก่  หอพัก  อาพาร์ทเมนท์  
   บ้านเช่า ฯลฯ 

  -  มีการขยายตัวของตลาด ร้านค้า/อาหาร ร้านขายของชํา ฯลฯ  
(3)  ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของจังหวัด  

-  มีการเดินทางจากอําเภอต่าง ๆ ของจังหวัด และต่างจังหวัดเข้ามาจังหวัด 
 (4)  วิถีชีวิตผู้คนในสังคม เรียบง่าย ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณี มีสภาพแวดล้อม 

และสภาพสังคมท่ีดี 
(5)  มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากธุรกิจเก่ียวเนื่องกับการศึกษา เช่น  หอพัก ร้านอาหาร  เป็นต้น 
(6)  มีบุคลากรเทศบาลเพียงพอในระดับหนึ่งในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าท่ี 
(7)  มีภาคประชาชนท่ีเข้มแข็ง และเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง 

เพ่ิมข้ึน  ทําให้สามารถพัฒนาเมืองได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
 
 

����  จุดอ่อน  (Weaknesses : W) 
 

(1)  ปัญหาเมืองศูนย์กลางการศึกษา   
   -  ปัญหาแหล่งเรียนรู้ มีน้อย ไม่เอ้ือเฟ้ือต่อการค้นคว้าศึกษา 

-  ระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะมีไม่เพียงพอ ( Wifi) 
(2)  ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถ่ิน 
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   -  มีพ้ืนท่ีกว้าง  ไม่สมดุลกับงบประมาณในการบริหารจัดการ 
   -  ปัญหาประชากรแฝง  ประชากรจร  มีจํานวนมาก 
   -  ปัญหาการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ท่ัวถึง ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี                  

   (ถนน ท่อระบายน้ํา ฯลฯ) 
(3)  ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   - ปัญหาน้ําในคลองและลําน้ําสาธารณะเน่าเสีย 
   - ปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะ  

(4)  ปัญหาอ่ืนๆ  
   - ภารกิจเทศบาลท่ีมีเพ่ิมข้ึน (ตาม พ.ร.บ. กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง 

  ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2542) 
   - ปัญหาการถมดินของประชาชน   

- ปัญหาการใช้ท่ีดิน 
   - ปัญหาการจัดระเบียบเมือง การผังเมือง 
 

����  โอกาส  (Opportunities : O) 
 

(1)  การกระจายอํานาจของรัฐให้ท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน   
   - การบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวมากข้ึน   
   - ภารกิจท่ีเก่ียวข้องประชาชนครอบคลุมมากข้ึน 
   - มีงบประมาณเพ่ิมข้ึนในการพัฒนาท้องถ่ิน  

(2)  การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินทําให้ลดความขัดแย้ง   
สร้างจิตสํานึกร่วมรับผิดชอบ 
   - มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาเทศบาล  และการจัดซ้ือ- 

  จัดจ้างของเทศบาล  
   - งานประเพณีต่าง ๆ ประชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึน     

- มีช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน เพ่ิมมากข้ึน  
(3)  การต่ืนตัวของท้องถ่ินรองรับ  AEC  

   -  ด้านการศึกษา  เทศบาลมีศูนย์อาเซียนในโรงเรียนเทศบาล 
   -  การจัดการศึกษาโรงเรียนท้องถ่ิน 
  -  การพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับ AEC  

-  ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการพัฒนาท้องถ่ินรองรับ AEC 
 

����  อุปสรรค / ภัยคุกคาม  (Threats : T)  
 

(1)  ความไม่แน่นอนของเงินอุดหนุนท้องถ่ินจากรัฐบาล 
  - ส่งผลกระทบต่อแผนการพัฒนาเทศบาล 
  - ส่งผลกระทบต่อโครงการใหญ่ ๆ โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม   

  ขยะและน้ําเสีย  
(2)  การถ่ายโอนภารกิจหน้าท่ีให้ท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน  ไม่สอดคล้องกับการถ่ายโอน 
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     บุคลากรและงบประมาณ  
(3)  ปัญหาการเติบโตของเมืองไม่สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายท่ีใช้บังคับ    
     หรือปัญหาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย   

  - การควบคุมอาคาร   
- การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

  (4)  สภาวะโลกร้อนส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน  ทําให้เกิดภาวะฝนแล้ง   
      น้ําท่วม 

  (5)  ปัญหาทางความม่ันคงท่ีเกิดจากความขัดแย้งทางการเมือง  
  (6)  การไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติสู่กลุ่มวัยรุ่นผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะ  
                          อินเทอร์เน็ต  ทําให้เกิดปัญหาสังคม  และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวัยรุ่น  

 จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ซ่ึงสามารถสรุปผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ได้ดังนี้ 
 

1. การดําเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง 
มหาสารคาม 
 

 จากการดําเนินงานท่ีผ่านมา  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  คณะกรรมการฯ  ได้ดําเนินการ
ติดตามแผนพัฒนาเทศบาลรายไตรมาส  คือ 

ไตรมาสท่ี  1   (ตุลาคม-ธันวาคม 2556)       รายงานภายในเดือนมกราคม 2557 
ไตรมาสท่ี  2   (มกราคม-มีนาคม 2557)       รายงานภายในเดือนเมษายน 2557 
ไตรมาสท่ี  3   (เมษายน-มิถุนายน 2557)       รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2557 
ไตรมาสท่ี  4   (กรกฎาคม-กันยายน 2557)     รายงานภายในเดือนตุลาคม 2557 

 เพ่ือทําให้ทราบว่า  หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการดําเนินการตามแผนถึงระยะใดแล้ว  ซ่ึงใช้แผน           
การดําเนินงานเป็นเครื่องมือในการติดตาม  ข้อมูลท่ีรวบรวมจากการรายงานผลดังกล่าว  จะแสดงให้เห็น
ความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ              
ท่ีใช้จริงของโครงการ  ทําให้ทราบว่าการดําเนินการตามแผนมีการดําเนินการในช่วงใด  ตรงกําหนด
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 
 

2.  สรุปผลการดําเนินโครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2557   ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2557-2559) เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
  

 สรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เทศบาลเมืองมหาสารคาม  
ภายใต้  4  ยุทธศาสตร์  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556  จํานวน  237  โครงการ  งบประมาณท่ีตั้งไว้
เพ่ือดําเนินการ  มีจํานวนท้ังสิ้น  149,904,660  บาท  ดังนี้ 
 
 �   โครงการท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ  จํานวน  157  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.24 
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ของจํานวนโครงการท้ังหมด  งบประมาณท่ีใช้เป็นเงิน  78,339,097  บาท  คิดเป็นร้อยละ  52.26            
ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ดําเนินการท้ังหมด 
 �  โครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ  จํานวน  44  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 18.57                   
ของจํานวนโครงการท้ังหมด  งบประมาณท่ียังไม่ได้ใช้เป็นเงิน  42,696,200  บาท  คิดเป็นร้อยละ  28.48  
ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ดําเนินการท้ังหมด 
 �   โครงการท่ีไม่ได้ดําเนินการ และโอนลด  จํานวน  36  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  15.19   ของ
จํานวนโครงการท้ังหมด   
    หมายเหตุ 

• โครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ  คิดเป็นร้อยละ  18.57  ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วการดําเนินการ 
อยู่ในช่วงระหว่างประกวดราคา  สอบราคา  การทําสัญญาจ้าง  และอยู่ระหว่างการจัดซ้ือและกําลัง
ดําเนินการก่อสร้าง  

• โครงการท่ีมีการโอนลดและไม่ได้ดําเนินการ  คิดเป็นร้อยละ  15.19  ซ่ึงเป็นการโอนลด –  
โอนเพ่ิมงบประมาณไปใช้จ่ายสําหรับโครงการท่ีมีความสําคัญและจําเป็นมากกว่า   
 

3.  ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองมหาสารคาม  
 

 จาการพิจารณาผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2557  คณะกรรมการฯ  ได้สรุปข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในภาพรวม  ดังนี้ 

1. เพ่ิมโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการท่ีจะพัฒนาในพ้ืนท่ี   
เพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชน  รับฟังปัญหา เสนอความคิด และมีการนําข้อมูลจากท่ีได้มาจาก
การระดมความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพ้ืนท่ี มาประกอบการกําหนดหรือปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนและสามารถดําเนิน
โครงการได้จริง 

2. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมท้ังปีงบประมาณ  ตลอดจน 
ดําเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคุลมทุกพ้ืนท่ี ท่ัวถึง  อนึ่งการดําเนินโครงการต่าง ๆ ควรกําหนด 
วัตถุประสงค์  เป้าหมาย ตัวชี้วัดท่ีชัดเจน  และสามารถวัดผลความสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ดําเนินการจริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

3.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมของเทศบาลให้มากข้ึนและอย่างท่ัวถึง ท้ัง
ก่อนการดําเนินโครงการ ระหว่างดําเนินโครงการ และเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกข้ันตอนของการดําเนินโครงการของเทศบาล  รวมถึงการเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดําเนินโครงการมากข้ึน  

4.  เทศบาลควรมีช่องทางการสื่อสารระหว่างเทศบาลกับประชาชนให้มากข้ึน โดยเฉพาะ 
เรื่องท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงการชี้แจงรายละเอียดและประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินโครงการของ
เทศบาลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง   

5.  สําหรับโครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ  ไม่ได้ดําเนินการหรือโอนลด  ควรมีการระบุ 
เหตุผลความจําเป็นรวมถึงผลกระทบของการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโครงการต่อคณะกรรมการ 

6.  ควรดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานและเร่งรัด           
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การเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  
 7.  การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินโครงการส่วนใหญ่จะกําหนดไว้กว้างมากเกือบทุกโครงการ  
ซ่ึงทําให้การติดตามและการตรวจสอบระยะเวลาท่ีใช้ในการดําเนินการบรรลุเป้าหมายในด้านการ
บริหารงานโครงการค่อนข้างยาก 
   
 

4.  โครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ  พ.ศ. 2558   ตามแผนพัฒนาสามปี   
(พ.ศ.2558–2560 ) ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม นั้น  เทศบาลได้นําโครงการตามแผนพัฒนาดังกล่าวมา
จัดทําเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  โดยจําแนกตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้ัง  4  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาศักยภาพองค์กร 
 

� ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาศักยภาพองค์กร 
� แนวทางการพัฒนาท่ี  1   พัฒนาศักยภาพบุคลากรสอดรับการเป็นสมาชิกอาเซียน  

 
  

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 2,000,000 
 
 
 

� ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาศักยภาพองค์กร 
� แนวทางการพัฒนาท่ี  2    พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
 
 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการกิจกรรม 5 ส 10,000 

2 โครงการจัดซ้ือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอ้ี 50,000 

3 โครงการจัดซ้ือชุดรับแขก 10,000 

4 โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 56,000 

5 โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ี 10,000 

6 โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 132,000 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

7 โครงการจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟ้า 18,000 

8 โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดํา 55,000 

9 โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี แบบ Network 18,000 

10 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 200,000 

11 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลฯ 180,000 

12 โครงการรื้อถอนอาคาร 30,000 

13 โครงการจัดทําป้ายเทศบาลเมืองมหาสารคาม 200,000 

14 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000 

15 โครงการจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 76,000 

16 โครงการจัดซ้ือโทรทัศน์ 14,000  
17 โครงการจัดซ้ือไฟวับวาบ       30,000  

18 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      50,000  

19 โครงการปรับปรุงสํานักงานของงานรักษาความสงบและความม่ันคง      200,000  

20 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง       50,000  

21 โครงการจัดซ้ือเตียงนอน 2 ชั้น พร้อมท่ีนอน      20,000  

22 โครงการจัดซ้ือล๊อคเกอร์เก็บของ      23,000  

23 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก        3,500  

24 โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีอเนกประสงค์      10,000  

25 โครงการจัดซ้ือโทรทัศน์      14,000  

26 โครงการจัดซ้ือเครื่องรับ-ส่งวทิยุสื่อสารชนิดมือถือ     120,000  

27 โครงการจัดซ้ือเครื่องรับ-ส่งวทิยุสื่อสารติดรถยนต์      48,000  

28 โครงการจัดซ้ือสายส่งน้ําดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว       22,000  

29 โครงการจัดซ้ือสายส่งน้ําดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว      16,000  

30 โครงการจัดซ้ือหัวฉีดฟ๊อกซ์ 44,000 

31 โครงการจัดซ้ือชุดผจญเพลิงในอาคาร 100,000 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

32 โครงการจัดซ้ือเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ(SCBA) 180,000 

33 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000 

34 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000 

35 โครงการปรับปรุงห้องเก็บเอกสารทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 400,000 

36 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ 30,000 

37 โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)     150,000  
38 โครงการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
50,000  

39 โครงการวิจัยประเมินผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม      40,000  

40 โครงการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558      40,000  

41 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม      50,000  
42 โครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคามประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 
50,000  

43 โครงการจัดทําผลการปฎิบัติราชการ (Kpi) keyperfomance Indicator      50,000  

44 โครงการอบรมการจัดทําแผนงาน/โครงการ     50,000  

45 โครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายแก่ประชาชนและพนักงานเทศบาล    100,000  

46 โครงการจัดซ้ือและติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน      50,000  

47 โครงการจัดซ้ือกล้องบันทึกวีดีโอโปร (Full HD) 70,000  

48 โครงการจัดซ้ือกล้องวีดีโอแบบ Flash Memory  (Full HD) 40,000 

49 โครงการจัดซ้ือกล้องภาพนิ่ง 50,000 

50 โครงการจัดซ้ือไมค์ไร้สาย 20,000 

51 โครงการจัดซ้ือไฟ LED Video Light  3,000 

52 โครงการจัดซ้ือขาต้ังกล้อง แบบขาคู่ 30,000 

53 โครงการจัดซ้ือไมค์บูม แบบยาว 2,000 

54 โครงการจัดซ้ือกล้องดิจิตอล 25,000 

55 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์    90,000  
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

56 โครงการซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย     100,000  

57 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      100,000  

58 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์     100,000  

59 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     200,000  

60 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน      45,000  

61 โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา         5,500  

62 โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ (พลอตเตอร์)     131,500  

63 โครงการจัดซ้ือโทรทัศน์LED       28,000  

64 โครงการติดต้ังระบบเครื่องเสียงภายในสถานีขนส่ง      50,000  

65 โครงการจัดซ้ือและติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)สถานีขนส่ง     100,000  

66 โครงการจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 76,000 

67 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000 

68 โครงการขยายต่อเติมห้องทํางาน และปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ 500,000 

69 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 100,000 

70 โครงการจัดซ้ือเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 24,000 

71 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 3,000 ซีซี พร้อม
กระบะ และเครื่องปรับอากาศ 

1,455,000 

72 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค      25,000  

73 โครงการจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟ้า      20,400  

74 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       30,000  

75 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      50,000  

76 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     100,000  

77 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  2,000,000  

78 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     200,000  
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

79 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านสาธารณสุขใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ศูนย์บริการ
สาธารณสุขศูนย์บริการสาธารณสุข 

80,000  

80 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสาธารณสุขศูนย์บริการ
สาธารณสุขศูนย์บริการสาธารณสุข 

650,000 

81 โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง      66,000  

82 โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์     180,000  

83 โครงการจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 25,500 

84 โครงการจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA 12,000 

85 โครงการจัดซ้ือเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 70,000 

86 โครงการจัดซ้ือเครื่องตรวจระดับน้ําตาลในเลือดชนิดพกพา 15,000 

87 โครงการจัดซ้ือตู้แช่เย็น 15,000 

88 โครงการจัดซ้ือพัดลมติดผนัง 9,000 

89 โครงการจัดซ้ือกล้องดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า  20  ล้านพิเซล 35,000 

90 โครงการจัดซ้ือกล้องดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า  16  ล้านพิเซล      15,000  

91 โครงการจัดซ้ือโทรทัศน์สี      14,000  

92 โครงการจัดซ้ือจอภาพแบบ LCD หรือ LED       10,000  

93 โครงการจัดซ้ือลําโพงต่อคอมพิวเตอร์        2,500  

94 โครงการจัดซ้ือหน่วยความจําภายนอก      13,200  

95 โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดํา       22,000  

96 โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด      54,000  

97 โครงการก่อสร้างห้องเก็บเครื่องมือแพทย์     500,000  

98 โครงการจัดซ้ือโต๊ะทํางานหน้าเหล็ก      22,500  

99 โครงการจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร      13,200  

100 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      50,000  

101 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์โรงงานศูนย์เครื่องจักรกล      93,800  
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

102 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 350,000 

103 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพรถเกรดเดอร์ 600,000 

104 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพรถแทรคเตอร์ 500,000 

105 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 500,000 

106 โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 66,000 

107 โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีพักคอย 5,000 

108 โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 30,000 

 
� ยุทธศาสตร์ท่ี    1  การพัฒนาศักยภาพองค์กร 

� แนวทางการพัฒนาท่ี 3  พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการพัฒนาระบบบริการในการเป็นประชาคมอาเซียน      150,000  

2 โครงการจัดซ้ือเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง        45,000  

3 โครงการจัดซ้ือเรืออลูมิเนียม ท้องแบน        30,000  

4 โครงการจัดซ้ือเครื่องไดโว่ 7,000 

5 โครงการจัดซ้ือโคมไฟวับวาบสัญญาณสีแดง 10,000 

6 โครงการจัดซ้ือท่อสูบน้ําพญานาค 18,000 

7 โครงการจัดซ้ือเลื่อยยนต์ 15,000 

8 โครงการสํานักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลฯสร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชนและ
สถานศึกษา 

50,000 

9 โครงการเผยแพร่ความรู้กิจการสภาสู่ประชาชน 100,000 

10 โครงการจัดทําวารสารของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 700,000 

11 โครงการจัดทําปฏิทินผลงานเทศบาลฯ 200,000 

12 โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางสื่อโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินและ
สถานีวิทยุกระจายเสียง 

280,000 

13 โครงการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 150,000 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

14 โครงการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง 60,000 

15 โครงการเสวนาสื่อมวลชน 40,000 

16 โครงการจ้างทําและปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 200,000 

17 โครงการจัดซ้ือรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย 2,800,000 

18 โครงการจัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 45,000 

19 โครงการจัดซ้ือสายส่งน้ําดับเพลิง 76,000 
 
 

� ยุทธศาสตร์ท่ี    1  การพัฒนาศักยภาพองค์กร 
� แนวทางการพัฒนาท่ี 4  เพ่ิมความสามารถในการจัดหารายได้ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการแก้ปัญหาประชากรแฝงในเขตเทศบาลฯ 500,000 

2 โครงการย้ายผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่ง 50,000 

3 โครงการปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งเทศบาล 1,200,000 

4 โครงการประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการชําระภาษีท้องถ่ิน 100,000 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

� ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
� แนวทางการพัฒนาท่ี  1     พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาได้มาตรฐานและท่ัวถึงท้ังระบบ 

นอกระบบ และตามอัธยาศัยโดยให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการฝึกอบรมพนักงานครูเทศบาล และผู้เก่ียวข้อง     100,000  

2 โครงการอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเงินรายได้สถานศึกษา และผู้เก่ียวข้อง         20,000  

3 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาพนักงานครูเทศบาล      600,000  

4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา        40,000  
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

5 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา     200,000  

6 โครงการค่ายพัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาการ      100,000  
7 โครงการจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
300,000 

8 โครงการรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 130,000 

9 โครงการสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 1,532,000 

10 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
และระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

8,860,000 

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 140,000 

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 117,600 

13 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน
(SBMLD) 

7,000,000 

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 1,674,000 

15 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 700,000 

16 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 350,000 

17 โครงการศูนย์การเรียนรู้ 350,000 

18 โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาท่ีจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 

     350,000  

19 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนศึกษา 560,000 

20 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนอาเซียนศึกษา      350,000  
21 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและ

นักเรียน 
245,000 

22 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง
มหาสารคาม 

     350,000  

23 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)สําหรับเด็กนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
มหาสารคาม 

4,031,300 

 
 



                           Mahasarakham  municipality 

                           แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 

 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

24 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)สําหรับเด็กนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

9,225,580 

25 โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 1,400,000 

26 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
และระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

20,276,000 

27 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 30,000 

28 โครงการจัดงานวันสถาปนาวันยุวกาชาด 10,000 

29 โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 10,000 

30 โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถ่ินไทยเทิดไท้องค์ราชัน 80,000 

31 โครงการค่ายนันทนาการสําหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา 30,000 

32 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์สําหรับฝึกกิจกรรมลูกเสือบุกเบิก 100,000 
 
 
 
 

� ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
� แนวทางการพัฒนาท่ี  2     พัฒนาอาคารสถานท่ีและสร้างเสริมแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ืออํานวยต่อ

การเรียนรู้ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย        66,000  

2 โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร      336,000  

3 โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด        12,000  

4 โครงการจัดซ้ือโต๊ะและเก้าอ้ีทํางาน ระดับ 7-9 โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด         32,000  

5 โครงการจัดซ้ือโต๊ะและเก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา รร.ท.บ้านแมด        272,000  

6 โครงการจัดซ้ือโต๊ะและเก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา     1,088,000  

7 โครงการจัดซ้ือเครื่องเล่นระดับอนุบาล โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี      175,400  

8 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํารางยูพร้อมฝาปิด รร.ท.ศรีสวัสด์ิวิทยา      135,600  

9 โครงการก่อสร้างธนาคารขยะ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา     204,000  
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

10 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํารางยูพร้อมฝาปิด รร.ท.สามัคคีวิทยา      180,000  

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รร.ท.บ้านค้อ      240,000  

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) รร.ท.บ้านแมด      200,000  

13 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร รร.ท.บูรพาฯ      320,000  

14 โครงการก่อสร้างต่อเติมห้องน้ําห้องส้วมอนุบาล รร.ท.โพธิ์ศรี       100,000  

15 โครงการก่อสร้างต่อเติมห้องน้ําห้องส้วมอนุบาล รร.ท.บ้านแมด      200,000  

16 โครงการดนตรีในสวนสาธารณะ      200,000  

17 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 2,448,000 

18 โครงการก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 336,000 

19 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย    8,157,000  

20 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสด์ิวิทยา    8,157,000  
21 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอยโรงเรียนเทศบาล

บ้านส่องนางใย 
   7,743,000  

 
� ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

� แนวทางการพัฒนาท่ี  4   พัฒนาคุณภาพและทักษะชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการฝึกอบรมสร้างเสริมให้ความรู้และจัดต้ังเครือข่ายในการคุ้มครองเด็ก 
สตรี และคนพิการ 

     50,000  

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มเยาวชน 200,000 
 

 
� ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

� แนวทางการพัฒนาท่ี  5  อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ดนตรี และกีฬา 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ประกอบพิธีทางศาสนา 86,000 
2 โครงการจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9         9,900  
3 โครงการจัดซ้ือรถรางนําชมเมืองมหาสารคาม    1,000,000  
4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลเมืองมหาสารคาม         50,000  
5 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       530,000  
6 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับประเทศ ครั้ง

ท่ี 32 ปี 2557 
200,000  

7 โครงการแข่งขันกีฬาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมือง
มหาสารคาม 

    120,000  

8 โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาข้ันพ้ืนฐานนักเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
มหาสารคาม 

150,000  

9 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ      100,000  
10 โครงการพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม      100,000  
11 โครงการงานประเพณีลอยกระทง       750,000  
12 โครงการงานประเพณีปีใหม่       140,000  
13 โครงการงานประเพณีสงกรานต์      680,000  
14 โครงการงานบวงสรวงพระเจริญราชเดช (กวด)      300,000  
15 โครงการงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา      200,000  
16 โครงการงานฟังเทศน์ในระหว่างพรรษา      150,000  
17 โครงการงานบุญบ้ังไฟ      100,000  
18 โครงการสืบสานตํานานเมือง "นําฮอย 150 ปี"วิถีคนเมืองมหาสารคาม     500,000  
19 อุดหนุนการจัดงาน  150 ปี  มหาสารคาม     200,000  

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพเมือง 

� ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาศักยภาพเมือง 
� แนวทางการพัฒนาท่ี  1   พัฒนาระบบคมนาคม และการจราจรท่ีมีความเหมาะสมกับเมือง 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม      50,000  

2 โครงการค่าขยายเขตไฟฟ้า    400,000  

3 โครงการค่าขยายเขตประปา    400,000  
4 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนจุฑางกูร ซอย 15 (ข้างโรงเรียนเทศบาล

สามัคคี) (เขต 2 ชุมชนธัญญา 2) 
  140,000  

5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ําถนนริมคลองสมถวิล ซอย 
41/1 (เขต 1 ชุมชนศรีสวัสด์ิ 3) 

   634,000  

6 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ํา ถนนศรีสวัสด์ิดําเนิน 
ซอย 1 (เขต 1 ชุมชนธัญญา 4) 

   794,000  

7 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ําซอยแยกริมคลองสมถวิล 
ซอย 27 (ด้านขวา)(เขต 1 ชุมชนศรีสวัสด์ิ 2) 

296,000  

8 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนริมคลองสมถวิล ซอย 27 
(ด้านซ้าย)(เขต 1 ชุมชนศรีสวัสด์ิ 2) 

   224,000  

9 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ํา ซอยแยกถนนศรีสวัสด์ิ
รัตนโกสินทร์  

    559,000  

10 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ํา ซอยแยกถนน 
ธรรมวงศ์สวัสด์ิ ซอย 5 (เขต 1 ชุมชนศรีสวัสด์ิ 1) 

280,000 

11 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนนครสวรรค์ 2/4 (ข้างบ้านตาน้อย)
(เขต 1 ) 

191,000 

12 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนจุฑางกูร (หลังฉางเจ๊กลี) 
 (เขต 2 ชุมชนสามัคคี 2) 

   284,000  

13 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนนครสวรรค์ ซอย 42/1 
 (เขต 2 ชุมชนธัญญา 3) 

   131,000  

14 โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง ซอยเชื่อมถนนจุฑางกูร ซอย 4 ถึงซอย 6  
(เขต 2 ชุมชนสามัคคี 2) 

   267,000  

15 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเทศบาลอาชา  
(ข้างบ้านนายบุญโฮม) (เขต 3 ชุมชนอภิสิทธิ์ 2) 

   297,000  

16 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ําและบ่อพัก  
แยกถนนถีนานนท์  

   427,000  
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

17 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ําถนนจุฑางกูร ซอย 17/1 
(เขต 2 ชุมชนธัญญา 1 ) 

   516,000  

18 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ําถนนจุฑางกูร ซอย 17/5 
(เขต 2 ชุมชนธัญญา 1 ) 

   477,000  

19 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนจุฑางกูร ช่วงริมห้วยคะคาง (เขต 2 ชุมชน
สามัคคี 2) 

   217,000  

20 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 27 (ข้างเหล่ากาชาดท้ัง 2 ข้าง)
(เขต 2 ชุมชนสามัคคี 1) 

   479,000  

21 โครงการปรับปรุงผิวจราจร (โอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต)ถนนศรีราชวงศ์ 
จากมุมวัดมหาชัย ถึงถนนวรบุตร (เขต 2 ชุมชนมหาชัย) 

   552,000  

22 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนมหาชัยดําริห์ เชื่อมต่อมหาชัยดําริห์ 19  
ช่วงท่ี 2   

   264,000  

23 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนรอบหนองกระทุ่ม(ต่อเนื่อง) 
(เขต 2 ชุมชนโพธิ์ศรี 1) 

    323,000  

24 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนนครสวรรค์ 60 และท่อระบายน้ํา
พร้อมบ่อพัก (บ้านนางรัตนา)(เขต 3 ชุมชนอุทัยทิศ 3) 

   461,000  

25 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนธรรมวงศ์สวัสด์ิ(เขต 1 ชุมชนศรีสวัสด์ิ 2)      69,000  

26 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ําแยกถนนค้อน้อย 
(แยกแรก) (เขต 1 ชุมชนเครือวัลย์ 2 ) 

      86,000  

27 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนธรรมวงศ์สวัสด์ิ ซอย 5  
(เขต 1 ชุมชนศรีสวัสด์ิ 1) 

                  
140,000  

28 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ําซอยแยกถนนนครสวรรค์ 
18/3 (เขต 1 ชุมชนปัจฉิมทัศน์ 2) 

                   
78,000  

29 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนนศรีสวัสด์ิดําเนิน (บ้าน อสม.เกิด) 
(เขต 1 ชุมชนศรีสวัสด์ิ2) 

                   
60,000  

30 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนนนครสวรรค์ 2/4 
(ข้างหอพักยศวดี)  

                   
72,000  
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

31 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนนครสวรรค์ 42/2 
 (เขต 2 ชุมชนธัญญา 3) 

     49,000  

32 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนเทศบาลอาชา ซอย 6 ด้านทิศ
ตะวันออก (เขต 3 ชุมชนนาควิชัย 3) 

     65,000  

33 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนมหาชัยดําริห์ ซอย 8 (ข้างบ้าน
ประธานฯ ถนอม  รัตนมนตรี) (เขต 2 ชุมชนมหาชัย) 

     31,000  

34 โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนนศรีสวัสด์ิดําเนิน  
(ช่วงจากหน้าโรงเรียนอนุบาลกิติยาถึงแยกวิทยาลัยเทคนิคฯ) 

 2,000,000  

35 โครงการติดต้ังไฟประดับเมือง  2,000,000  

36 โครงการปรับปรุงผิวจราจร (โอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) 
ถนนศรีสวัสด์ิดําเนิน 

 1,330,000  

 
� ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาศักยภาพเมือง 

� แนวทางการพัฒนาท่ี  2   เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันน้ําท่วม และการบําบัดน้ําเสีย 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนริมคลองสมถวิล ซอย 25  
(เขต 1 ชุมชนธัญญา 4) 

   815,000  

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนนครสวรรค์  ซอย 4/3  
 (เขต 1 ชุมชนศรีสวัสด์ิ) 

   715,000  

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนศรีสวัสด์ิดําเนิน  ซอย 25   
(เขต 1 ชุมชนศรีสวัสด์ิ 2) 

   667,000  

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยแยกถนนธรรมวงศ์สวัสด์ิ ซอย 8  
(ตรงข้ามบ้านนางใจ) (เขต 1 ชุมชนศรีสวัสด์ิ 1) 

   116,000  

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยแยกถนนธรรมวงศ์สวัสด์ิ  ซอย 8  
ซอยบ้านตาถ่ิน 

    199,000  

6 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยแยกถนนมหาชัยดําริ ซอย 10 
(เขต 2 ชุมชนโพธิ์ศรี) 
 
 

418,000 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

7 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนมหาชัยดําริ ซอย 10 
(เขต 2 ชุมชนโพธิ์ศรี 1) 

923,000 

8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนนครสวรรค์ ซอย 49/2 
 (เขต 3 ชุมชนอุทัยทิศ 1) 

 1,094,000  

9 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนนครสวรรค์ ซอย 70 ถึง 72  
(เขต 3 ชุมชนส่องใต้) 

1,737,000 

10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนค้อใหญ่ ซอย 2/4   
(เขต 3 ชุมชนเครือวัลย์ 1) 

920,000 

11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนมหาชัยดําริห์ 2 
 (ข้าง สนง.ประปาทางทิศตะวันออก) (เขต 2 ชุมชนสามัคคี 2) 

227,000 

12 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนมหาชัยดําริห์  
แยกบ้านนางสุดท่ีรัก (เขต 2 ชุมชนโพธิ์ศรี 2) 

176,000 

13 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนผังเมืองบัญชา (ช่วงโต้รุ่ง) 195,000 

14 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล.ถนนหมู่บ้านเสริมไทยธานี 208,000 

15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล.ถนนเสมา (บ้านแมด) 1,141,000 
 
 
 
 

� ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาศักยภาพเมือง 
� แนวทางการพัฒนาท่ี  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการรณรงค์ทําความสะอาดเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาฯ      40,000  

2 โครงการรณรงค์ทําความสะอาดเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 5  ธันวาฯ      40,000  

3 โครงการชุมชนร่วมใจพัฒนาถนนต้นแบบปลอดถังขยะ       50,000  

4 โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนนํากลับมาใช้ประโยชน์    100,000  

5 โครงการเขียวทุกบ้านหวานท่ัวเมือง   210,000  

6 โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย 4,000,000 

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน 1,000,000 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาสังคมเป็นสุข และเศรษฐกิจชุมชน 
 
� ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาสังคมมีสุข  และเศรษฐกิจชุมชน 

� แนวทางการพัฒนาท่ี  1 พัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 
อย่างท่ัวถึง 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์   336,000  

2 โครงการบุญเบิกฟ้าและกาชาด     50,000  

3 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า    100,000  

4 โครงการยกระดับมาตรฐานร้านแต่งผม-เสริมสวยและทัศนศึกษา     400,000  

5 โครงการเมืองน่าอยู่   1,000,000  

6 โครงการตลาดสดน่าซ้ือและทัศนศึกษาดูงาน     500,000  

7 โครงการสุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 650,000 

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพและฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 100,000 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสาธารณสุข     200,000  

10 โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้ อสม.และทัศนศึกษาดูงาน 700,000 

11 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารเทศบาล
เมืองมหาสารคาม 

350,000 

12 โครงการณรงค์วันวาเลนไทน์ร่วมใจป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ 
โรคเอดส์ 

20,000 

13 โครงการณรงค์เครื่องสําอางปลอดภัยในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 30,000 

14 โครงการสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือนและชุมชน 50,000 

15 โครงการพัฒนาระดับมาตรฐานโรงอาหารในโรงเรียน 200,000 

16 โครงการอบรมสถานประกอบการกิจการและเผยแพร่ ความรู้ทางกฎหมาย 
ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 

50,000 

17 โครงการอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค (อสคบ.) 50,000 

18 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขในเขต 450,000 

19 โครงการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนและเยาวชนวัยเรียนในเขต
เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

     50,000  
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

20 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก     50,000  
21 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจทักษะชีวิต      30,000  

22 โครงการควบคุมป้องกันวัณโรค      30,000  

23 โครงการเฝ้าระวังโรคกลุ่ม Metabolic เบาหวานความดันโลหิตสูง  
หัวใจขาดเลือดและโรคอ้วน 

     30,000  

24 โครงการจัดซ้ือตู้อบสมุนไพร 26,000 

25 โครงการจัดซ้ือเตียงนอนพร้อมท่ีนอน 25,000 

26 โครงการอบรมแกนนําเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง    100,000  

27 โครงการจัดทําแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนา 50,000 

28 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ และศึกษาดูงาน 500,000 

29 โครงการจัดงานวันพ่อวันแม่ 400,000 

30 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 10,000 
 
 

� ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาสังคมมีสุข  และเศรษฐกิจชุมชน 
� แนวทางการพัฒนาท่ี  2   การสร้างสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 

 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการวันเทศบาล     100,000  

2 โครงการวันปิยมหาราช        2,000  

3 โครงการงานวันเฉลิมพระชนม์พรรษา     500,000  

4 โครงการวันท้องถ่ินไทย      20,000  
5 โครงการอบรมอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนราษฎร (อสท.)ประจําชุมชนภายใน 

เขตเทศบาล 
350,000 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพนักจัดการชุมชนท้องถ่ิน 50,000 
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� ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาสังคมมีสุข  และเศรษฐกิจชุมชน 
� แนวทางการพัฒนาท่ี  3  การเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน  ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนฯ    300,000  

2 โครงการอบรมฟ้ืนฟูบทบาทหน้าท่ีและทัศนศึกษาดูงานของกรรมการชุมชน   800,000  

3 โครงการสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นของชุมชนในเขตเทศบาลฯ    250,000  

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการของกรรมการชุมชน    250,000  
 

 
 
 

� ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาสังคมมีสุข  และเศรษฐกิจชุมชน 
� แนวทางการพัฒนาท่ี  4  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม และอุบัติเหตุ  ด้าน

การจราจรในท้องถ่ิน 
 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 โครงการวันอาสาสมัครและป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน      28,000  

2 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฯ     190,000  

3 โครงการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟฯ      30,300  

4 โครงการชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อมป้องกันภัย      50,000  

5 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่าง ๆ 50,000 

6 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ 200,000 

7 โครงการอุดหนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา 
ความปลอดภัย 

10,150  

8 โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 826,000 

9 โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 33,000 

10 โครงการลด ละ เลิก การบริโภคแอลกอฮอล์และบุหรี่แบบมีส่วนร่วม 50,000 

11 โครงการอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 100,000 

12 โครงการอุดหนุนโครงการชุมชนเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน 300,000 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

13 โครงการอุดหนุนโครงการชุมชนส่งเสริมการควบคุมเผยแพร่ระบาดยาเสพติด 300,000 

14 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลฯ 100,000 
 

 
 

สรุปจํานวนโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
ร้อยละ
ของ

โครงการ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาศักยภาพองค์กร 
ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
                     และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาศักยภาพเมือง 
ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาสังคมเป็นสุข และ 
                     เศรษฐกิจชมุชน 

 

132 
74 
 

58 
54 

 

22,164,500 
95,479,380 

 
29,634,000 
11,426,540 

 

41.51 
23.27 

 
18.24 
16.98 

 

13.97 
60.16 

 
18.67 
7.20 

รวมท้ังส้ิน 318 158,704,420 100 100 
 
 

           
 2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ได้นําโครงการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี   
พ.ศ.  2557–2559  และฉบับเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1 ถึง ฉบับท่ี  3  มาตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี   ซ่ึงได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เม่ือวันท่ี 
10  กันยายน  2556  และในระหว่างปีงบประมาณ   มีการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน มีโครงการพัฒนารวมท้ังสิ้น  237  โครงการ  งบประมาณรวมท้ังสิ้น  
149,904,660  บาท  สามารถแยกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้  
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 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ท้ัง 4  ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จํานวนโครงการ
ท่ีแล้วเสร็จ 

จํานวนโครงการ         
ท่ีอยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ
ท่ีไม่ได้

ดําเนินการ 

จํานวน
โครงการ
ท้ังหมด 

  /โอนลด  

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  ด้านการพัฒนาเมือง  28 40.00 37 52.86 5 7.14 70 100 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม   

15 88.24 - - 2 11.76 17 100 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการศึกษา        

46 75.41 2 3.28 13 21.31 61 100 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ด้านการพัฒนา           
การบริหารจัดการองค์กร   

68 76.40 5 5.62 16 17.98 89 100 

รวมท้ังส้ิน (โครงการ) 157 66.24 44 18.57 36 15.19 237 100 

 

(ข้อมูล  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2557) 
 

 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น  237  โครงการ  เทศบาลเมืองมหาสารคามได้
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 

• โครงการท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ  คิดเป็นร้อยละ  66.24   
• โครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ   คิดเป็นร้อยละ  18.57  ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วการดําเนินการ 

อยู่ในช่วงระหว่างประกวดราคา  สอบราคา  การทําสัญญาจ้าง  และอยู่ระหว่างการจัดซ้ือและดําเนินการ
ก่อสร้าง 

• โครงการท่ีมีการโอนลดและไม่ได้ดําเนินการ  คิดเป็นร้อยละ  15.19  ซ่ึงเป็นการโอนลด –  
โอนเพ่ิมงบประมาณไปใช้จ่ายสําหรับโครงการท่ีมีความสําคัญและจําเป็นมากกว่า  และโครงการท่ีไม่ได้
ดําเนินการเงินงบประมาณจะตกเป็นเงินสะสมของเทศบาลต่อไป   
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ท้ัง 4  ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จํานวนงบประมาณ             
ท่ีแล้วเสร็จ 

จํานวนงบประมาณ         
ท่ีอยู่ระหว่าง 

จํานวนงบประมาณ       
ท่ีไม่ได้ดําเนินการ 

จํานวนงบประมาณ
ท้ังหมด 

 ดําเนินการ /โอนลด  

      

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  1            
ด้านการพัฒนาเมือง   10,050,988 19.52 34,402,200 66.80 6,270,000 12.17 51,502,200 100 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2                
ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม   

2,232,517 76.82 - - 100,000 3.44 2,906,000 100 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3             
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การศึกษา        

57,944,474 77.09 2,597,000 3.45 11,540,000 15.35 75,168,160 100 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4            
ด้านการพัฒนา           
การบริหารจัดการ
องค์กร   

8,111,118 39.90 5,697,000 28.02 4,590,400 22.58 20,328,300 100 

รวมท้ังสิ้น  (บาท) 78,339,097 52.26 42,696,200 28.48 22,500,400 15.01 149,904,660 100 

(ข้อมูล  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2557) 

 
 จํานวนงบประมาณจากการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม   ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลเมืองมหาสารคามได้ดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 

• งบประมาณท่ีแล้วเสร็จ  ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  52.26  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโครงการ 
ในยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา        

• งบประมาณท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ  คิดเป็นร้อยละ  28.48  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโครงการ 
ในยุทธศาสตร์ท่ี  1  ด้านการพัฒนาเมือง   

• โครงการท่ีมีการโอนลดและไม่ได้ดําเนินการ  คิดเป็นร้อยละ  15.01 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น 
โครงการในยุทธศาสตร์ท่ี  4  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร  
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 2.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 

เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ได้ดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  โดยจัดทําแบบสอบถามความ
คิดเห็นของประชาชนตามแนวทางในการติดตามและประเมินผลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  โดย
ดําเนินการสํารวจในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
  2. ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคามจําแนกตาม
ยุทธศาสตร์  ท้ัง  4  ด้านของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ได้แก่ 

• ยุทธศาสตร์ท่ี  1  ด้านการพัฒนาเมือง   
• ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   
• ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา        
• ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร   

โดยดําเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  จํานวน  450  คน  
พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองมหาสารคาม   ในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านต่าง ๆ  ในภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  ( X  = 2.10)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยดังนี้ 
  1.  ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา  ( X  = 2.20)   
  2.  ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร  ( X  = 2.15)   
  3.  ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ( X  = 2.03)   
  4.  ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ด้านการพัฒนาเมือง  ( X  = 2.02)   

จะเห็นได้ว่าค่าท่ีคํานวณได้จากการแสดงความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามนั้น  มีค่าอยู่ในช่วงท่ีเป็น +  จึงสามารถสรุปได้ว่า                 
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองมหาสารคามมีประสิทธิผล 
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ส่วนท่ี 3 

การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.  2542  มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้เทศบาลมีอํานาจในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของ
ตนเอง และมีการประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด  ดังนั้น แผนพัฒนาเทศบาลจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาระดับต่างๆ  ได้แก่  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  แผนกระทรวง  
แผนกรม และรัฐวิสาหกิจต่างๆ     ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอและ
แผนพัฒนาอําเภอ   ซ่ึงประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   (ตามแผนภาพท่ี  1) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
(กําหนดวิสัยทัศน์  และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) 

นโยบายรัฐบาล  
(นโยบายเร่งด่วน และนโยบายท่ัวไป) 

นโยบายกระทรวง กรม 
 (นโยบายรายสาขาตามภารกิจหน่วยงาน) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอแบบบูรณาการ 

 (บูรณาการในมิติเชิงพื้นท่ี) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ  

(ยุทธศาสตร์บูรณาการทุกภาคส่วนในจังหวัด) 

แผนยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาล 
(วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายการพฒันา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาล) 

แผนพฒันาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ)น 
(แปลงนโยบายสู่การปฏบัิติ นําไปสู่การทํางบประมาณ) 

แผนภาพท่ี  1 :   ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ กับแผนพัฒนาเทศบาล 
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4.1 กรอบแนวคิดหลักในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 (1) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช
ดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ต้ังแต่ก่อนเกิด
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลังได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถ
ดํารงอยู่ได้อย่างม่ันคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  

 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการ 

ดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังใน
การพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ ก้าวทัน
ต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นท่ี
จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายนอกและภายในท้ังนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนํา 
วิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้าง
พ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสํานึกใน
คุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร               
มีสติ ปัญญา และความรอบคอบเพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางท้ังด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  
 

หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง  

 การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสาย
กลางและความไม่ประมาทโดยคํานึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทํา  มีหลัก
พิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้  

 1) กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีชี้แนะแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะ
เป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการ
มองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพ่ือความม่ันคง
และความยั่งยืนของการพัฒนา  

 2) คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุก
ระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นข้ันตอน  
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 3) คํานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี้  

- ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดย
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  

- ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้น 
จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเก่ียวข้องตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
จากการกระทํานั้น ๆ อย่างรอบคอบ  

- การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ในอนาคตท้ังใกล้และไกล  

4)  เง่ือนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้อง
อาศัยท้ังความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน กล่าวคือ  

- เง่ือนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
อย่างรอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน 
และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ  

- เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม 
มีความซ่ือสัตย์และมีความอดทน  มีความเพียรใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต  

5) แนวทางปฏิบัติ/ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านท้ังด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี 
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(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  11          
(พ.ศ. 2555-2559)  

 

       ���� วิสัยทัศน์ 

“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” 

       ���� พันธกิจ 

1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครอง
ทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม 

2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชน มีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 



                           Mahasarakham  municipality 

                           แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 

 

3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
และภูมิปัญญา สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4) สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมท้ังสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

       ���� วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

• วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเสริมสร้างสังคมท่ีเป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมท้ังทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ 

คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยง

กับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน 
มีความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การเป็นสังคม
คาร์บอนตํ่า 

4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ และเป็นฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ 

• เป้าหมายหลัก 
1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน ความเหลื่อมล้ําในสังคม

ลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ํากว่า ๕.๐ คะแนน 
2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบัน

ทางสังคมมีความเข้มแข็งมากข้ึน 
3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสําคัญกับการ

เพ่ิมผลิตภาพรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 30.0 

4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

• ตัวช้ีวัด 
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1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรท่ีมี
รายได้สูงสุดร้อยละ 10.0 กับกลุ่มท่ีมีรายได้น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วน
แรงงานนอกระบบท่ีสามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 

2) จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 
สัดส่วนประชากรท่ีเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนา อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 

3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดสว่นมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

4) คุณภาพน้ําและอากาศ ร้อยละของพ้ืนท่ีป่าไม้ต่อพ้ืนท่ีประเทศ และสัดส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลําดับข้ันการพัฒนาท่ีแสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 
       ����  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม   ให้ความสําคัญกับ 
1.1)  การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ

เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง  
1.2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ

ปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ   
1.3) การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วน

ร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักด์ิศรี   
1.4) การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึง 

ผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบ 
ตรวจสอบและการรับผิดชอบท่ีรัดกุม  

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน ให้ความสําคัญกับ 
2.1) การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม  
2.2) การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพ            

คนไทยทุกช่วงวัย  
  2.3) การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะ           
คนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ  
  2.4) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าท่ีของ 
คนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน 
  2.5) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  
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 3) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร  ความม่ันคงของอาหาร  และพลังงาน                                  
ให้ความสําคัญกับ 
  3.1) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
  3.2) การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความสําคัญกับ 
การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  3.3) การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต  
  3.4) การสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการสร้าง 
หลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความม่ันคงและครอบคลุมเกษตรกร 
  3.5) การสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ 
ชุมชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมข้ึน  
  3.6) การสร้างความม่ันคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ 
ความเข้มแข็งภาคเกษตร  
  3.7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและ 
พลังงาน  
 4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน                      
ให้ความสําคัญกับ 
  4.1) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความ 
เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ  
  4.2) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการ 
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการนําความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน  ทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด  
  4.3) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และ                
เป็นธรรม  มุ่งพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมท้ังกําลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้
เชื่อมโยงการขนส่งท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ  
  4.4) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความสําคัญกับการ 
บริหารจัดการด้านการเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและ ทัน
ต่อเหตุการณ์  
 

 5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม    ให้ความสําคัญกับ 
  5.1) การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ 
ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ  
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  5.2) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
มุ่งพัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ให้เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเท่ียว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน
และเมืองชายแดน  
  5.3) การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
  5.4) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทท่ี
สร้างสรรค์  
  5.5) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ  
  5.6) การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัย 
จากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย  
  5.7) การเสริมสร้างความร่วมมือท่ีดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
  5.8) การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีท่ีมีผลบังคับใช้แล้ว  
  5.9) การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย 
  5.10) การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ 
ต้ังแต่ระดับชุมชนท้องถ่ิน  
 
 6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน   ให้ความสําคัญกับ 
  6.1) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.2) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การ 
เป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6.3) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ  
  6.4) การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
  6.5) การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  6.6) การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวข้องกับกรอบความตกลง 
และพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
  6.7) การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ  
  6.8) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี 
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ  
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  (3)  ยุทธศาสตร์ประเทศไทย (Country Strategy)  
        ���� วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  คนไทยอยู่ดีกินดี  มีความเสมอภาค และเป็นธรรม” 
���� หลักการของยุทธศาสตร์ :   “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่เพ่ือ 

ความสมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
� วัตถุประสงค์   

1. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน) 
3. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์) 
 

� เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์   
1. การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม 
2. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่ 
3. การลดรายจ่าย 
4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
 

� ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์  คือ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือหลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ                       

(Internal Process)  
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การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  (4)  แนวทางการดําเนินงานด้านประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 

���� ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   ประกอบด้วย  8  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า

และการลงทุน   ท่ีครอบคลุมต้ังแต่การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ การอํานวยความสะดวก 
การตลาด การพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน การพัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม                                 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคม มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ท่ีม่ันคงปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์                                               
เพ่ือให้โครงสร้างพ้ืนฐาน มีความเชื่อมโยงและมีขีดความสามารถในการรองรับและมีกฎระเบียบท่ีอํานวย
ความสะดวกท้ังการค้าและการลงทุน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    เพ่ือให้มีมาตรฐานการศึกษาอาเซียน 
รวมท้ังทักษะฝีมือและภาษา โดยนายกรัฐมนตรีย้ําใน 3 ด้าน คือ ภาคการศึกษา ภาคแรงงานและ

ยุทธศาสตร์ประเทศ 

(Country Strategy 

ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Strategy) 

4 ยุทธศาสตร ์

   1. Growth & Competitiveness 

   2. Inclusive Growth 

   3. Green Growth 

   4. Internal Process 

� 28  ประเด็นหลัก 

� 56  แนวทางการดําเนินงาน 

8  ยุทธศาสตร ์

     1. การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของสินค้า บริการ การค้าและการลงทุน  

    2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทาง
สังคม    

    3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิกติกส์ 

    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     

    5. การพัฒนากฎหมายและกฎระเบยีบ 

    6. การสร้างความรู้ ความเขา้ใจและความ
ตระหนักถึงความสําคัญของอาเซียน    

ยุทธศาสตร์ประเทศ 

(Country Strategy 

4 ยุทธศาสตร ์

(ผนวกรวมประเด็นอาเซียนแล้ว) 

   1. Growth & Competitiveness 

   2. Inclusive Growth 

   3. Green Growth 

   4. Internal Process 

� 30  ประเด็นหลัก 
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ผู้ประกอบการ และภาครัฐ พร้อมมอบหมายให้ ก.พ. เตรียมจัดทําแผนการพัฒนาดังกล่าว เพ่ือมารายงาน
ในท่ีประชุมครั้งต่อไป 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5   การพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบ เพ่ืออํานวยความสะดวกด้าน
การค้า การลงทุน รวมท้ังสามารถปกป้องผลประโยชน์และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6   การสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสําคัญ                 
ของอาเซียน   เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไป ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้าใจและตระหนักถึงการเป็น
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7   การเสริมสร้างความม่ันคง   เน้นสร้างความร่วมมือ สร้างพันธมิตร 
การบริหารจัดการพ้ืนท่ีชายแดนท้ังทางบก ทางทะเล รวมถึงการสร้างปัจจัยสนับสนุนต่างๆ เช่น ฐานข้อมูล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8   การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน                  
เพ่ือทําให้เมืองมีศักยภาพท่ีจะเชื่อมโยงกับสมาชิกอาเซียน ท้ังในด้านอุตสาหกรรม การท่องเท่ียว การลงทุน
และการค้าชายแดน  ซ่ึงนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้มีการกําหนดยุทธศาสตร์ของเมืองสําคัญในด้านต่างๆ 
อาทิ  เมืองหลวง เมืองเกษตร เมืองอุตสาหกรรม เมืองท่องเท่ียว เมืองการค้าชายแดน ตลอดจน                
Green City เนื่องจากถือเป็นยุทธศาสตร์สําคัญในการสร้างจุดขาย (branding) 
 ���� ประเด็นท่ีจําเป็นต้องเร่งดําเนินการก่อนการเข้าสู้ประชาคมอาเซียน ดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(Single 
Window) เพ่ือส่งเสริมการค้า 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพทางการคลังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3. พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นเมืองต้นแบบ สอดคล้องกับจุดยืนทาง

ยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจัดบริการสาธารณะระหว่าง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4. เร่งรัดการทบทวน/แก้ไข กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
1. เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต 

การเกษตรการพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว 
การต้ัง องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริมอํานวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

2. สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีท้ังร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้ เท่า
ทัน การเปลี่ยนแปลง สามารถดํารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

3. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 

4. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าไม้ให้ได้ 
15.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนท่ีภาค ป้องกันการรุกพ้ืนท่ีชุ่มน้ํา พัฒนาแหล่งน้ําและระบบ
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ชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทําเกษตร
อินทรีย์ 

 
(6) ทิศทางการพัฒนาและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

 � กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุน
ของภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การทําการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียม 
การรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน(Ethanol) ควบคุมกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
 � แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  “ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์” ระยะ 4 ปี                
(2558-2561) 

วิสัยทัศน์    “  เพ่ิมผลผลิตภาคพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย มันสําปะหลัง ยางพารา) และ
อุตสาหกรรมการค้า การบริการ การท่องเท่ียว และการลงทุนสู่สากล ”  

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ิมคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักในเขตพ้ืนท่ีเกษตรท่ีเหมาะสม (Zoning)              

ให้ได้มาตรฐาน 
2. สร้างการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ 
3. พัฒนาการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดสู่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

ศักยภาพการพัฒนา (Positioning) 
1. เป็นฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว มันสําปะหลังอ้อย ยางพารา) 
2. เป็นฐานอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การบริการ 
3. การท่องเท่ียวยุคก่อนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
4. ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 

แนวคิดการพัฒนา ใช้ศักยภาพร่วมของกลุ่มจังหวัดท่ีมีอยู่มาเป็นปัจจัยพ้ืนฐานการพัฒนาด้านการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของศักยภาพร่วมให้มีประสิทธิภาพเพ่ือนําไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน
และรายได้ของกลุ่มจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด   ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลักได้แก่ 
����ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป การค้า                     

    พืชเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง 
   เป้าประสงค์ 

1) เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพท่ีดี 
2) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร 
3) เพ่ิมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร 

ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนแปลงท่ีได้รับการรับรอง GAP 
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2) ร้อยละผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ท่ีเพ่ิมข้ึน 
3) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  

กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  
1) เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต 
2) พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก 
3) พัฒนาการค้า การลงทุนและแปรรูปพืชเศรษฐกิจ 

����ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การส่งเสริมการค้า การบริการ การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็น 
    มิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

       เป้าประสงค์ 
1) เพ่ิมมูลค่าการค้าการลงทุนและรายได้กลุ่มจังหวัด 
2) มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน 
3) เพ่ิมผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด 

        ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าของกลุ่มจังหวัด 
2) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการลงทุนในกลุ่มจังหวัด 
3) ร้อยละความสําเร็จในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัด 
4) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภาพแรงงาน 

       กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน 
2) พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่ผู้ประกอบการเพ่ือรองรับความเจริญ

ด้านอุตสาหกรรม 
3) ส่งเสริมการวิจัยวัฒนธรรมสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
4) จัดหาช่องทางการตลาดและสร้างเครือข่ายทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ 

����ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การเพ่ิมศักยภาพการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด 
เป้าประสงค์ 

1) รายได้จากการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวเนื่องเพ่ิมข้ึน 
2) เชื่อมโยงการบริหารจัดการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบ 

       ตัวช้ีวัด 
1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเท่ียว 
2) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเท่ียว 
3) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 

 
      กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาศักยภาพท่องเท่ียวเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียว 
2) พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
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3) ส่งเสริมกิจกรรมและช่องทางการตลาดด้านการท่องเท่ียว 
����ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ท่ี 4 : การเตรียมความพร้อมกลุ่มจังหวัดเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
         เป้าประสงค์ 

1) บุคลากรกลุ่มจังหวัดมีสมรรถนะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเพ่ือเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
        ตัวช้ีวัด 

1) ร้อยละบุคลากรกลุ่มจังหวัดมีสมรรถนะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาบุคลากรกลุ่มจังหวัดเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2) เพ่ิมขีดศักยภาพการบริหารงานกลุ่มจังหวัด 
(7)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ 

 กรอบแนวคิดการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงของชาติให้ความสําคัญในเชิงพ้ืนท่ี โดยบูรณาการ                  
การดําเนินงานพัฒนาให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับการเสริมสร้างความม่ันคงของประเทศในทุกระดับ ในการ
ป้องกัน ลดเง่ือนไข และแก้ไขปัญหาความม่ันคงของชาติด้วยการผนึกกําลังทุกภาคส่วนของคนในชาติ 

���� วิสัยทัศน์    
“คน  ชุมชน  มีภูมิคุ้มกัน และพ้ืนท่ีมีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามความม่ันคง  

รวมท้ังสามารถพัฒนาร่วมกับประเทศรอบบ้านอย่างยั่งยืน” 
���� วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือให้คนและชุมชนมีจิตสํานึกด้านความม่ันคงและมีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน 
 2. เพ่ือผนึกกําลังจัดระบบป้องกันชายแดนให้สนับสนุนการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง 
 3. เพ่ือพัฒนาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน การจัดการโดยสันติวิธี สนับสนุนงานความม่ันคง 
 4. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความม่ันคง 
 5. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านความม่ันคงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 6. เพ่ือให้การบริหารจัดการมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 

���� ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ.2556-2560)  
ประกอบด้วย  6 ประเด็น  ได้แก่  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  :  ยุทธศาสตร์ผนึกกําลังเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกัน 
       ของคนในชุมชนและพ้ืนท่ีเป้าหมายอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  :  ยุทธศาสตร์จัดระบบป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนท่ีชายแดน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  :  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคงในมิติวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
       และการจัดการโดยสันติวิธี 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  :  ยุทธศาสตร์พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความม่ันคง 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5  :  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคงกับประเทศ 
       เพ่ือนบ้าน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6  :  ยุทธศาสตร์บริหารจัดการอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 
 

(8)  แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) 
���� วิสัยทัศน์   

“เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ  ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและ
วัฒนธรรม  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
  ����  เป้าประสงค์   
 

1) ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับจังหวัด  
2) การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน  
3) เป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม  
4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

 

  ����  ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 

กลยุทธ์ 1 :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการเกษตรให้มี  
ประสิทธิภาพ  รวมท้ังพัฒนาปัจจัยการผลิตและกระบวนการผลิต
ต้ังแต่ต้นน้ํา – ปลายน้ําให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

กลยุทธ์ 2 :  ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ 3 :  เสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 

และกลุ่มสหกรณ์การเกษตร 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ 1 :  พัฒนาการคมนาคม การวางผังเมืองเพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางสายหลัก
ของประเทศและรองรับรถไฟรางคู่ ให้เอ้ือต่อการค้า การลงทุน 
และการท่องเท่ียว 

กลยุทธ์ 2 :  ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภาพการผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
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กลยุทธ์ 3 :  ฟ้ืนฟูและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
โดยให้ความสําคัญกับแหล่งโบราณสถาน ศาสนา และประเพณี
พ้ืนบ้าน 

กลยุทธ์ 4 :  ป้องกัน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับการเป็น
ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลยุทธ์ 1 :  บูรณาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิจัย และการสร้างองค์
ความรู้ท้ังระบบ 

กลยุทธ์ 2 :  ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ วิชาชีพ และทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน 

กลยุทธ์ 3 :  พัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาเพ่ือนําไปสู่การเป็นศูนย์กลาง               
การการศึกษาและวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทร 
และสมานฉันท์ 

กลยุทธ์ 1 :  ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 2 :  พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือความม่ันคงทางอาชีพ 
กลยุทธ์ 3 :  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ 4 :  เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(9)  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด
มหาสารคาม  (พ.ศ.2558-2560) 
 

���� วิสัยทัศน์  
“ท้องถ่ินมหาสารคามการศึกษาก้าวไกล ประชาชนเป็นสุข อยู่รอดปลอดภัย สังคม

เข้มแข็ง รู้เท่าทันพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน” 
 

���� พันธกิจ (Missions) 
1. พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน ให้มีความพร้อมต่อ

ประชาชนเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมโลก รวมถึงเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงการศึกษาท้องถ่ิน 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถ่ินให้อยู่ดีกินดี ดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม อยู่รอด

ปลอดภัย รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพสังคม ชุมชน ให้เข้มแข็งและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
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     3. ส่งเสริมการผลิตและการบริการ บนพ้ืนฐานองค์ความรู้ละภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่าง
สร้างสรรค์ พร้อมพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ําสาธารณะ รวมถึงอนุรักษ์คุ้มครอง
โบราณสถาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีดี  การบูรณาการในการพัฒนาจังหวัด                        

    4. พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงสนับสนุน
หน่วยงานและการบูรณาการในการพัฒนา 

 
� วัตถุประสงค์ (Objectives)  

1. เพ่ือบริหารจัดการการศึกษาท้องถ่ินและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2. เพ่ือสร้างรายได้ ลดรายจ่ายของประชาชนละสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน 
3. เพ่ือสร้างความพร้อมโครงสร้างการผลิตและการบริการ 
4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานใน

จังหวัด 
 

   ���� จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา(Goals) 
  1. การศึกษาท้องถ่ินมีคุณภาพ ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน พ่ึงตนเองได้ สังคม ชุมชนเข้มแข็งและรู้เท่าทัน                
การเปลี่ยนแปลง 
  3. ท้องถ่ินมีการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมต่อการ
พัฒนาจังหวัด 
  4. หน่วยงานท้องถ่ินมีประสิทธิภาพ ทํางานร่วมกันอย่างบูรณาการ 

���� ตัวช้ีวัด (Key performance indicators : KPIs ) 
  1. ระดับความสําเร็จในการจัดการศึกษาเป็นร้อยละของสถานศึกษาท่ีสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ท่ีผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานจาก สมศ. หรือ 
จํานวนแหล่งเรียนรู้ท่ีเพ่ิมข้ึน (รวมจํานวนแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา) 
  2. รายได้เฉลี่ยของประชาชนในภาพรวมจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน ต่อคนต่อปี หรือ ระดับ
ความสําเร็จในพัฒนาศักยภาพของผู้นําชุมชน หมู่บ้าน ตําบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
  3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของโครงการพัฒนาท่ีดําเนินงานจริงประจําปีงบประมาณต่อโครงการ
พัฒนาท่ีปรากฏในปีแรกตามแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นๆ หรือ จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมหาสารคาม 
  4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
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  5. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวมจังหวัดท่ีนําแผนพัฒนา หรือ            
แผนชุมชน ไปสู่การปฏิบัติ ตามเกณฑ์ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนด 
 

���� ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา   ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 
             ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถ่ิน โดย
ให้ความสําคัญในการบริหารจัดการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในท้องถ่ิน ด้วยการเร่งสร้าง
แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการศึกษาในท้องถ่ิน  ด้วยการเพ่ิม
ศักยภาพ ประสิทธิภาพ คุณภาพ ความรู้ ความสามารถ ทักษะสําหรับการเรียน การสอน รวมถึงการ            
ปลูกฝังจิตสํานึก และสร้างค่านิยมทางวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีงาม ให้แก่นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน 
  เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ 
      1. เพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถเข้าถึงการบริการทางการศึกษาได้อย่างท่ัวถึง 
        2. เพ่ือสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก 

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
        1. พัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการศึกษา รวมถึงการบริหารทางการศึกษาท้องถ่ิน 
        2. พัฒนาผู้เรียนและผู้สอน รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาท้องถ่ิน 
        3. สนับสนุนงานวิชาการและกิจกรรมทางการศึกษาท้องถ่ิน 
 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถ่ิน โดยให้
ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถ่ิน มุ่งเน้นการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ ด้วยการสนับสนุนแนวทางการดํารงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
การสนับสนุนแนวทางตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนการพัฒนา
ศักยภาพของผู้นําชุมชน ผู้นําองค์กร กลุ่มและเครือข่ายต่างๆพร้อมท้ังสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน        
มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาในทุกระดับการรณรงค์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด การป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในท้องถ่ิน 

เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ 
        1. เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
        2. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
        1. พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ 
        2. เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในสังคม ชุมชน 
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        3. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม กีฬา และนันทนาการ 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาโครงการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ินโดยให้ความสําคัญต่อกระบวนการ : Upstream midstream downstream ( of the process) 
เช่น ภาคการเกษตรต้ังแต่ระดับต้นน้ํา ด้วยการสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานการผลิต ปัจจัยท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อ
กระบวนการผลิตในระดับต้นน้ําจนถึงระบบการตลาดในระดับปลายน้ํา มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐาน โครงข่ายคมนาคม แหล่งน้ํา สาธารณะ โบราณสถานและแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญ ควบคู่
ไปกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม และ         
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ 
        1. เพ่ือสร้างรากฐานความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถ่ินให้มีความพร้อมต่อการพัฒนา
จังหวัด 
        2. เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community : AEC ) 
  กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
        1. พัฒนาปัจจัยการผลิตภาคการเกษตร 
         2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ําสาธารณะ โบราณสถานและแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีสําคัญรวมถึงร่วมจัดการสิ่งแวดล้อม 
        3. สนับสนุนและส่งเสริม ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี รวมถึงภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร โดยให้ความสําคัญ
เก่ียวกับการปฏิบัติรูปองค์กร การปรับปรุง กฎ ระเบียบ และพัฒนามาตรฐานการทํางาน ด้วยการปรับ
บทบาทโครงสร้างและกลไกการจัดการ ลดข้ันตอนการควบคุมและสั่งการ โดยคํานึงถึงความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ินเป็นหลัก และสามารถทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยการสร้างเครือข่ายการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและชุมชน ตลอดจนเพ่ิมคุณภาพในการ
จัดบริการและให้บริการสาธารณะ พร้อมปลูกฝังจิตสํานึกของบุคคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มี
ความยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม พร้อมกับการตรวจสอบจากภาคประชาชนและยึดถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ต่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน 
  เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ 
        1. เพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย 
         2. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความรับผิดชอบต่อท้องถ่ินและต่อผลประโยชน์
ของประเทศชาติโดยส่วนรวม 

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
         1. เสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพการทํางาน 
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         2. เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาระหว่างหน่วยงานอย่างบูรณาการ 
                     3. สนับสนุนหน่วยงานอ่ืนในการพัฒนาตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 
 
 

3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2558-2561)เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

 
 
 
 
 

 
พันธกิจ (Missions) 

1. พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เป็นองค์กรคุณภาพ 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  รวมท้ังสร้างและ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้  
3. พัฒนาศักยภาพเมืองเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต   
4. สร้างสังคมให้มีสุข  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสร้างสรรค์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

 

วัตถุประสงค์ (Objectives) 
1. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรให้มี

วัฒนธรรมองค์กรในการบริการ และการดําเนินงานอย่างท่ัวถึง เสมอภาค และโปร่งใส โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน องค์กรเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ 

2. เพ่ือบริหารจัดการการศึกษาท้องถ่ิน ท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
รวมท้ังสร้างเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้เพ่ือให้เป็น เมืองศูนย์กลางการศึกษา 

3. เพ่ือพัฒนาเมืองให้รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต  เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและ           
มีอัตลักษณ์เชิงประวัติศาสตร์ มีการจัดการน้ําเสีย การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการท่ีสาธารณประโยชน์  
และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองให้เป็นเมืองสีเขียว (Green City) 

“ องค์กรคุณภาพ      การศึกษาเด่น 

      เป็นเมืองน่าอยู่      สู่สังคมเป็นสุข ” 
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4. เพ่ือสร้างสังคมให้มีสุข  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสร้างสรรค์ รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างทุนทางสังคม และเศรษฐกิจท้องถ่ิน และส่งเสริมสวัสดิการให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข            
มีการพ่ึงพาเอ้ืออาทร และสมานฉันท์ 

 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา (Goals) 
 1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และจิตสํานึกในการบริการประชาชน และพัฒนางานอย่างมี
คุณภาพ 

2. ประชาชนได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีได้มาตรฐานท่ัวถึง  สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่าง 
เท่าเทียมกัน มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รวมท้ังอนุรักษ์สืบสานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถ่ิน 

3. ประชาชนมีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง และเพียงพอ  การคมนาคมขนส่ง การจราจร        
มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน สร้างสังคมชุมชนเข้มแข็ง เอ้ืออาทร และสมานฉันท์ 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และห่างไกลยาเสพติด 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

���� ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  1  การพัฒนาศักยภาพองค์กร  
แนวทางการพัฒนาท่ี 1   พัฒนาศักยภาพบุคลากรสอดรับการเป็นสมาชิกอาเซียน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และระบบเทคโนโลยี 
   สารสนเทศ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3   พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 4   เพ่ิมความสามารถในการจัดหารายได้  

   
 

���� ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2    การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี 1   พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาได้มาตรฐานและท่ัวถึง  

ท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยให้โรงเรียน 
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2   พัฒนาอาคารสถานท่ีและสร้างเสริมแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ืออํานวย 
ต่อการเรียนรู้ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3   พัฒนาสังคมสอดรับกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของ 
ประชาคมอาเซียน  

แนวทางการพัฒนาท่ี 4   พัฒนาคุณภาพและทักษะชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญา 
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เศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนาท่ี 5   อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

    ดนตรี และกีฬา 
 

 ���� ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3    การพัฒนาศักยภาพเมือง  
  แนวทางการพัฒนาท่ี 1    พัฒนาระบบคมนาคม และการจราจร ท่ีมีความเหมาะสม 
     กับเมือง 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2    เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันน้ําท่วม และการบําบัดน้ําเสีย 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

    

���� ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4  การพัฒนาสังคมเป็นสุข และเศรษฐกิจชุมชน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1   พัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 

อย่างท่ัวถึง 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2   การสร้างสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3   การเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวพระราชดําริ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนาท่ี 4   ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม และอุบัติเหตุ 

ด้านการจราจรในท้องถ่ิน 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม พ.ศ.2558-2561 

เสริมสร้าง
กระบวนการพัฒนา
ระหว่างหน่วยงาน
อย่างบูรณาการ 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

มหาสารคาม 

1. ปรับโครงสร้างการผลิต 

ด้านการเกษตรให้เอื้อต่อ 

การผลิตสินค้าเกษตรและ 

อาหารคุณภาพ 

2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน  

และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับ

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทร
และสมานฉันท์ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการ
ทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลยุทธ์ 1 : 
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร ฯ  

กลยุทธ์ 2 :  
ส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตร
ปลอดภัยฯ 

กลยุทธ์ 3 :  
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งและศักยภาพ
ให้แก่เกษตรกร ฯ 

กลยุทธ์ 1 :  
พัฒนาการ
คมนาคม การ
วางผังเมืองฯ 

กลยุทธ์ 2 :  
ส่งเสริมการตลาด
และพัฒนาผลิต
ภาพการผลิตฯ

กลยุทธ์ 3 :  
ฟื้นฟู/พัฒนา 
การท่องเที่ยวฯ 

กลยุทธ์ 4 :  
ป้องกัน 
แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมฯ 

กลยุทธ์ 1 :  
บูรณาการพัฒนา
คุณภาพการ
เรียนรู้ การวิจัยฯ 

กลยุทธ์ 1 :  
ส่งเสริมและพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลยุทธ์ 2 :  
พัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงาน
เพื่อความมั่นคง

กลยุทธ์ 3 :  
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนฯ 

กลยุทธ์ 4 :  
เสริมสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

เทศบาลเมือง
มหาสารคาม 

แนวทาง         
การพัฒนา 

1. การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 2. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น    3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น    

4. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพองค์กร  

1 .การพัฒนาศักยภาพองค์กร 2. การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3. การพัฒนาศักยภาพเมือง 4. การพัฒนาสังคมมีสุข และเศรษฐกิจชุมชน 

พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร
สอดรบัการ
เป็นสมาชิก
อาเซียน 

พัฒนา
ประสิทธิ
ภาพการ
บริหาร
จัดการฯ 

พัฒนา 
ประสิทธิ 
ภาพการ
ให้บริการ
ประชาชน 

เพิ่มความ 
สามารถ
ในการ
จัดหา
รายได้ 

พัฒนา
คุณภาพ
ทางการ 
ศึกษาได้
มาตรฐาน
/ทั่วถึงฯ 

อาคาร
สถานที่และ
สร้างเสริม
แหล่งเรียนรู้
ให้เอื้ออํานวย
ต่อการเรียนรู้ 

พัฒนาสังคม
สอดรับกับการ  
เป็นสมาชิกที่ดี
ของประชาคม
อาเซียน 

พัฒนา
คุณภาพและ
ทักษะชีวิต
ตามแนวคิด
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

อนุรักษ์และ
ส่งเสริมประ- 
เพณี ศิลป- 
วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

พัฒนาระบบ
คมนาคม 
และการ 
จราจรที่มี
ความเหมาะ 
สมกับเมือง 

เพิ่มประ 
สิทธิภาพ
การป้องกัน
น้ําท่วม 
และบําบัด
น้ําเสีย 

การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และสิ่ง 
แวดล้อม 

พัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการ 
สาธารณ -
สุขฯ 

การสร้าง
สังคมเอื้อ
อาทรและ
สมานฉันท์ 

การเพิ่มศักย- 
ภาพเศรษฐกิจ
ชุมชนตามแนว
พระราชดําริ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
อาชญากรรม 
และอุบัติเหตุ
ด้านจราจร
ท้องถิ่น 

พัฒนาคุณภาพ
และบริหารจัด
การศึกษารวมถึง
การบริหารทาง
การศึกษาท้องถิ่น 

พัฒนาผู้เรียนและ
ผู้สอน รวมถึง
บุคลากรทาง
การศึกษาท้องถิ่น 

สนับสนุนงาน
วิชาการและ
กิจกรรมทางการ
ศึกษาท้องถิ่น 

พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และส่งเสริม
อาชีพ 

เสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง
ในสังคมชุมชน 

สนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรม 
กีฬา และ
นันทนาการ 

พัฒนาปัจจัย
การผลิตภาค
การเกษตร 

พัฒนาและ
ปรับปรุง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

สนับสนุนและ
ส่งเสริมขนบ 
ธรรมเนียม 
วัฒนธรรม 

เสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ
การทํางาน 

สนับสนุน
หน่วยงานอื่นใน
การพัฒนาตามที่
กฎหมายกําหนด 

- โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร 

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 

- โครงการจัดสถานที่ และอํานวยความสะดวกต่างๆ
ให้กับประชาชน 

- โครงการจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ที่จําเป็น

ผลผลิต/
โครงการ 

- โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป 

- โครงการเมืองตักสิลาเขียนภาษาถูกต้อง 

- โครงการค่ายพัฒนาประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

กลยุทธ์ 2 :  
ส่งเสริมการ
บริการทาง
วิชาการฯ 

- โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ถนน ท่อระบายน้ํา      

  ทางเท้าให้ได้มาตรฐาน 

- โครงการจัดทําและขยายเส้นทางเพื่อเพิ่มช่องทางการจราจร 

- โครงการวางระบบท่อระบายน้ําเพื่อป้องกันน้ําท่วม                

- โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บริการสาธารณสุขฯ 

- โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง 

- โครงการคนสารคามไม่ทอดทิ้งกัน 

- โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ 3 :  
พัฒนาเครือข่าย
สถาบันการ 
ศึกษาฯ 

ยุทธศาสตร์
ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด
มหาสารคาม 

 
����ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม  และยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม กับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  พ.ศ.2558-2561 

Strategy Map 

“ องค์กรคุณภาพ      การศึกษาเด่น 

เป็นเมืองน่าอยู่      สู่สังคมเป็นสุข ” 

พัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรให้เป็น
องค์กรคุณภาพ 

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ และ
จิตสํานกึในการ
บริการประชาชน 
และพัฒนางาน
อย่างมีคุณภาพ 

การพัฒนา
ศักยภาพองค์กร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(Strategy) 

เป้าประสงค์ 

(Goals) 

พันธกิจ 

(Missions) 

วิสัยทัศน์ 

(Vision) 

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท้ังใน
ระบบ/นอกระบบ

พัฒนาศักยภาพ
เมืองรองรับการ
ขยายตัวของเมืองฯ 

สร้างสังคมให้มี
สุข  ส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน

ประชาชนได้รับการศึกษาขัน้
พ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานทั่วถึง  สร้าง
โอกาสการเรียนรูอ้ย่างเท่าเทียมกัน 
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รวมทั้ง
อนรุักษ์สืบสานประเพณี ศิลปะ 
และวัฒนธรรมอันดีงามของทอ้งถิน่ 

ประชาชนมีสาธารณูป- 

โภคพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
เพียงพอ การคมนาคม
ขนส่ง การจราจรมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาทอ้งถิน่ สร้างสังคม
ชุมชนเข้มแข็ง  เอือ้อาทร
และสมานฉนัทม์ีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด 

การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

การพัฒนา
ศักยภาพเมือง 

การพัฒนาสังคมมี
สุข และเศรษฐกิจ

65  
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กลยุทธ์/ 

แนวทางการพัฒนา 

พัฒนาศักย-
ภาพบุคลากร
สอดรบัการ
เป็นสมาชิก
อาเซียน 

พัฒนา
ประสิทธิ
ภาพการ
บริหาร
จัดการฯ 

เพิ่มความ 
สามารถ
ในการ
จัดหา
รายได้ 

พัฒนาระบบ
คมนาคม 
และการ 
จราจรท่ีมี
ความเหมาะ 
สมกับเมือง 

อาคาร
สถานท่ีและ
สร้างเสริม
แหล่งเรียนรู้
ให้เอ้ืออํานวย
ต่อการเรียนรู้ 

พัฒนา
คุณภาพ
ทางการ 
ศึกษาได้
มาตรฐาน
/ท่ัวถึงฯ 

พัฒนา   
ประสิทธิ- 
ภาพ การ
ให้บริการ
ประชาชน

อนุรักษ์
และ
ส่งเสริม
ประเพณี 
ศิลปะ-
วัฒนธรรม

พัฒนา
คุณภาพและ
ทักษะชีวิต
ตามแนวคิด
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

พัฒนา
สังคมสอด
รับกับการ
เป็นสมาชิก
ท่ีดีของ
ประชาคม
อาเซียน 

การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และสิ่ง 
แวดล้อม 

เพิ่มประ 
สิทธิภาพ
การป้องกัน
นํ้าท่วม 
และบําบัด
นํ้าเสีย 

พัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการสา 
ธารณสุขฯ 

การเพิ่มศักย- 
ภาพเศรษฐกิจ
ชุมชนตามแนว
พระราชดําริ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

การสร้าง
สังคมเอ้ือ
อาทรและ
สมานฉันท์ 

ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
อาชญากรรม 
และอุบัติเหตุ
ด้านจราจร
ท้องถ่ิน 



                           Mahasarakham  municipality 

                           แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 

 

ส่วนท่ี 4 

แนวทางการติดตามประเมินผล 
 

 การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าท่ีท่ีสําคัญอย่างหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังนั้นเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงจําเป็นต้องมีองค์กรท่ีทําหน้าท่ีติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา 

 สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 28  ได้
กําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินซ่ึงมีคณะกรรมการฯ
ประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกันท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประชาคมท้องถ่ิน  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   
ผู้แทนหัวหน้าส่วนบริหาร  รวมท้ังผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก  ซ่ึงการท่ีคณะกรรมการมาจาก
หน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะทําให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และผลของการประเมิน
สามารถวัดผลบรรลุและวัดความสําเร็จของโครงการเพ่ือนําไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
โครงการได้อย่างแท้จริง 

ดังนั้นเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการนําโครงการ
ต่างๆ  ประจําปี  2559  ไว้  3 แนวทางดังนี้   
 1.  การกําหนดองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
 2.  การกําหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 3.  การกําหนดระยะเวลา / ช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

แผนภูมิ : แสดงข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 

 
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 

 จุดมุ่งหมายสําคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาสามปีนั้น  คือ  การประเมินว่ามีการนําแผนพัฒนา
สามปีไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด  และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือท่ีสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนได้  ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทําแผนฉบับต่อไปได้   ดังนั้น  การท่ี
จะประเมินผลแผนในภาพรวมได้  จําเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละ  แนวทางการพัฒนาก่อน  เพ่ือ
นําไปสู่การวัดความสําเร็จ  ซ่ึงจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงค์ของการ

การติดตามและประเมินผล 

การกําหนดช่วงเวลา การกําหนดแนวทาง , วิธีการ การกําหนดองค์กร



                           Mahasarakham  municipality 

                           แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 

 

แผนภูมิท่ี  6   :  แสดงองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

พัฒนา ท่ียั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่  ดังนั้นในข้ันต้นเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงต้องติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันนํามาสู่บทสรุปท่ีเป็นจริงท่ีสุดจากผลการปฏิบัติท่ี
เกิดข้ึน 
6.1  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548  กําหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ซ่ึงเทศบาลเมืองมหาสารคามได้มี
การแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  โดยคณะกรรมการฯ  
ดังกล่าว  มีอํานาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
 1)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนา 
 2)  ดําเนินการติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนา 
 3)  รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ินเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน เสนอต่อสภาท้องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  และประกาศผล
การติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   
 4)  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ี 
เห็นสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน   พ.ศ. 2548  ข้อ 
28  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ประกอบด้วย 
  1.  นายพรเลิศ  ทิพย์ประเสริฐ        ประธานกรรมการ 

     (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
2.  นายพยงค์  ทัพเจริญ     รองประธานกรรมการ 
     (สมาชิกสภาเทศบาลฯ)     

 3.  นายธงชัย  ใหม่คามิ      กรรมการ 
     (สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 
 

เทศบาลเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการและคณะทํางาน 
(คําสั่งแต่งตั้ง)  มาจากคณะบุคคลดังต่อไปน้ี 
1. คณะผู้บริหารเทศบาลฯ   4. ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  7.  ฝ่ายอ่ืนๆ 
2. สมาชิกสภาเทศบาล       5. พนักงานเทศบาล 
3. ผู้แทนประชาคม           6. ผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
 

องค์กรรับผิดชอบ 
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4.  นายปรีดา  รินทะรึก      กรรมการ 
            (สมาชิกสภาเทศบาลฯ)     

5.  นายมงคล  ใจทน      กรรมการ 
            (ผู้แทนประชาคมเมือง) 

6.  นางวารินทร์  สุพิทิพย์      กรรมการ 
     (ผู้แทนประชาคมเมือง)       

  7.  ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้า  จังหวัดมหาสารคาม   กรรมการ 
    (ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง)  

8.  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
    จังหวัดมหาสารคาม (ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง)  
9.  พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม      กรรมการ 

          (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 10.   นายศิริชัย  ศิริไปล์ (รองปลัดเทศบาล)   กรรมการ 
                          (ผู้แทนฝ่ายบริหาร)    
 11.  นางนิภาพร  กุลมาตย์  (ผอ.กองวิชาการและแผนงาน)    กรรมการและเลขานุการ 
    (ผู้แทนฝ่ายบริหาร)   
    

 ���� อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล     มีดังนี้ 
(1) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    ต่อ

ผู้บริหารท้องถ่ินเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามหน้าท่ีเห็นสมควร 
(5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือ

ร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีข้ันตอนดําเนินการ    ดังนี้ 
(5.1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดทําร่างข้อกําหนด  

ขอบข่ายและรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ  เพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถ่ิน 

(5.2) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติข้อกําหนด  ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(5.3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามฯ 
(5.4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลรายงานผลการดําเนินการซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเพ่ือประเมินผลการรายงานผล  เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

(5.5) ผู้ บ ริ ห าร ท้อ ง ถ่ิน เสนอผลการ ติดตามและประ เ มินผล ต่อสภา ท้อ ง ถ่ิน  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ิน
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ทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

6.2 เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผลหน่วยงาน 

  เกณฑ์และตัวชี้วัดผลการดําเนินงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑ์รวม  (Multiple  criteria 
and indicators)  และสามารถใช้เป็นกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์สุดท้าย  และผลกระทบใน
การดําเนินงานในภาพรวม  เพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับระดับการบรรลุผล 
และการสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าหรือประชากรกลุ่มหมาย  สําหรับค่า      ตัวแปร  (Attributes)  
อาจแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับลักษณะกิจกรรมการดําเนินงานของหน่วยงาน 

ตารางท่ี 8  :  แสดงเกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผล 

เกณฑ์มาตรฐาน   
(Standard criteria) 

ตัวชี้วัด   
(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร   
(Attributes) 

1.  สัมฤทธ์ิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

• ผลผลิต 
• ผลลัพธ์ 

� ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ 
� วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 

2.  ความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในสังคม 

• การเข้าถึง � ปริมาณและคุณภาพ 
ทรัพยากรท่ีได้รับจัดสรรต่อคน 

 • การจัดสรรทรัพยากร 
• การกระจายผลประโยชน์ 
• ความเสมอภาค 

� ผลประโยชน์ท่ีแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายได้รับในแต่ละ
ครั้ง 

� การไม่เลือกปฏิบัติและ / หรือ
การเลือกปฏิบัติท่ีเป็นคุณ 

3.  ความสามารถและคุณภาพใน    
การให้บริการ 

• สมรรถนะของหน่วยงาน 
• ความท่ัวถึงและเพียงพอ 
• ความถี่ในการให้บริการ 
• ประสิทธิภาพการให้บริการ 

� พื้นท่ีเป้าหมายและประชากร 
กลุ่มเป้าหมายท่ีรับบริการ 

� จํานวนครั้งในการให้บริการ 
� ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยนําเข้า 

4.  ความรับผิดชอบของหน่วยงาน • พันธกิจต่อสังคม 
• ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
• การให้หลักประกันความเส่ียง 
• การยอมรับข้อผิดพลาด 

� การจัดลําดับความสําคัญ 
� ภารกิจและภารกิจรอง 
� การตัดสินใจท่ีสะท้อนความ

รับผิดชอบ 

5.  การสนองความต้องการของ 
ประชาชน 

• การกําหนดประเด็นปัญหา 
• การรับฟังความคิดเห็น 
• มาตรการ / กลยุทธ์ใน     การ

แก้ไขปัญหา 
• ความรวดเร็วในการแก้ไข 

 

� ระดับการมีส่วนร่วม 
� การปรึกษาหารือ 
� การสํารวจความต้องการ 
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6.  ความพึงพอใจของประชากรกลุ่ม  
เป้าหมาย 

• ระดับความพึงพอใจ 
• การยอมรับ / คัดค้าน 

� สัดส่วนของประชากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีพอใจหรือ       
ไม่พอใจ 

� ความคาดหวัง 
� ผลสะท้อนกลับ 

เกณฑ์มาตรฐาน   
(Standard criteroa) 

ตัวชี้วัด   
(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร   
(Attributes) 

7.  ผลเสียหายต่อสังคม • ผลกระทบภายนอก       
(ทางบวกและทางลบ) 

• ต้นทุนทางสังคม 

� ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
� ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
� ค่าเสียโอกาส 
� ความขัดแย้งทางสังคม 

 

6.3 ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีฐานคิดว่า
ระบบติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนท้ังหมด  ดังนั้น  ระบบอ่ืน ๆ  ท่ี
เกิดข้ึนก่อนหน้าท่ีแผนพัฒนาจะดําเนินการ  จึงเป็นเหมือนบริบทท่ียิ่งจะส่งผลต่อการบริหารแผน  และจะ
ส่งผลต่อการติดตาม  และประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลฯ  ครั้งนี้มีกรอบแนวคิด
ตามแผนภาพ  ดังนี้ 

 

แผนภูมิ  :  แสดงระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการจัดทํา ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ท้องถ่ิน ระบบการเมือง ระบบวัฒนธรรม 

ปัจจัยนําเข้า 
-  แผนปฏิบัติการ 
-  งบประมาณ 
-  บุคลากร 
-  ทรัพยากรอ่ืน 

 

กระบวนการ 
-  การใช้ทรัพยากร 
-  การดําเนินการตามแผน 
-  การบริหารแผน 
 

ผลผลิต 
-  ความสําเรจ็ของ
การดําเนินงานตาม
แผนในเชิงรูปธรรม 

ผลลัพธ์ 
-  ความสําเรจ็ของการ
ดําเนินงานตามแผนเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

ระบบติดตาม  (Monitoring) 
-  Input  Monitoring 
-  Performance  Monitoring 

พัฒนาปรับปรุงแก้ไข 

ระบบประเมินผล  (Evaluation) 
-  ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ /
เป้าหมายของแผน 
-  การเปลี่ยนแปลงของท้องถ่ิน            
ในภาพรวม 
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แผนภูมิ    :  แสดงกรอบแนวความคิดเพ่ือการประเมินผลแผนการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 

กรอบแนวความคิดในการสรุป/วิเคราะห์เพ่ือการประเมินผล 
แผนการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
6.4  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
ได้นําระเบียบวิธี  PDCA  คือ การบริหารงานคุณภาพ มาใช้ร่วมเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงการด้วย  ดังนี้ 

1. การ
อนุมัติ
แผนฯ 

2. การนํา
แผนฯไป
ปฏิบัต ิ

 
- วิสัยทัศน/์นโยบายของผู้บริหาร 
- แผนพัฒนาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม                           
(แผนงาน/โครงการ) 

รายงานการติดตาม 
ประเมินผลโครงการ 
จากสํานัก/กองต่างๆ 

แนวทางตามยุทธศาตร์ฯ 
1.  พัฒนาเมือง 
2.  พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 
3.  พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การศึกษา 
4.  พัฒนาการบรหิาร
จัดการองค์กร 

ท่ีมาของแหล่งข้อมูล 

สรุป/วิเคราะห์ข้อมูล 
การติดตาม 

และ 
ประเมินผล 

เทคนิค/วิธีการ 

เชิงปริมาณ 
- จํานวนโครงการ 
- ร้อยละของโครงการท่ี 
ดําเนินการ 

ผลการพัฒนา 
เทศบาลเมือง
มหาสารคาม 

สรุป/รายงานผลเพ่ือ 
เป็นข้อมลูในการจัดทํา 

ฐานข้อมูล 

เชิงคุณภาพ 
- บรรยาย 
- วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค/
ความสําเร็จ/ 
ความล้มเหลวของโครงการ 
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����  P  (Planning)  การวางแผนก่อนการปฏิบัติงาน   ดังนี้ 
(1) จัดหาข้อมูลด้านปัญหา  ความต้องการ  และความคาดหวัง  ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือนําไปสู่การกําหนดเป้าหมาย 
(2) พิจารณาลักษณะของแผนงานและการใช้จ่ายเงินในโครงการโดยพิจารณาเป็น

รายกิจกรรม  ท่ีมีอยู่หรือท่ีกําลังดําเนินการตรงกับความต้องการมากหรือน้อยมีส่วนใดบ้างต้องทําการปรับปรุง   
และพัฒนา 

(3) ใช้ข้อมูลเดิม  และปัจจุบันมากําหนดกิจกรรมหลักๆท่ีต้องจัดทําและเพ่ือ
พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา  ซ่ึงรวบรวมจากบุคลากรทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือให้ได้แนวทางการวางแผนท่ีถูกต้อง 

(4) ประมาณเวลาและโอกาสท่ีเหมาะสมกับการดําเนินงาน  โดยนําข้อมูลท้ังหมด
ดังกล่าวข้างต้น  มาทําการประเมินความเสี่ยงและหาแนวทางดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

(5) กําหนดคุณภาพ  เป้าหมาย  และวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน 
(6) กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติท่ีชัดเจน  กําหนดวันเวลาการทํางาน  กําหนด

ผู้รับผิดชอบ  สถานท่ีทํางานและอ่ืนๆ    
  ����   D  (Doing)  การปฏิบัติตามแผนงานคุณภาพ  ประกอบด้วยปัจจัยดังนี้ 

(1) ผู้ มีอํานาจและรับผิดชอบการบริหารแผนงาน   แผนท่ีได้เขียนข้ึนนั้นมี
องค์ประกอบและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหลายหน่วยงาน 

(2) ทักษะและความสามารถของผู้ปฏิบัติตามแผนงานหรือบุคลากรท่ีรับผิดชอบ
งานต่างๆต้องคํานึงถึงเรื่องต่อไปนี้ 
    -  ความรู้ความสามรถของบุคลากร 
    -  บุคลิกภาพมีความเหมาะสมกับงานท่ีมอบหมาย 
    -  ความสนใจ  ความคาดหวังของบุคลากรต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
   -  แรงจูงใจท่ีมีให้กับบุคลากร 
    -  ทัศนคติของบุคลากรกับงานท่ีมอบหมายและเพ่ือนร่วมงาน 
   (3)   ทรัพยากรท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  เครื่องมือเครื่องใช้  อุปกรณ์สํานักงาน
เทคโนโลยีต่างๆ  มีความพร้อมปฏิบัติ  การจัดหาวัตถุดิบคุณภาพดีแต่ราคาตํ่า  มีระบบการสื่อสารระหว่าง
บุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ  เชื่อมโยงระบบงานอย่างต่อเนื่อง 
  ����   C  (Checking)  การตรวจสอบคุณภาพ  เป็นข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลมี
แนวทางการตรวจสอบดังนี้ 

(1) ตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินงานได้แก่ 
- ข้ันการศึกษาข้อมูล  มีการศึกษาข้อมูลได้อย่างครบถ้วน 
- ข้ันการเตรียมงาน  เตรียมการตามแผนงานมีความพร้อมหรือไม่ 
- ข้ันดําเนินงาน  มีบุคลากรและทรัพยากรหรือไม่ 
- ข้ันตอนการประเมิน  มีเครื่องมือและข้ันตอนการประเมินผลท่ีเหมาะสม 

(2) การตรวจสอบคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร  ดําเนินการดังนี้ 
- ตรวจสอบด้านบุคลากร  มีคุณสมบัติ  เหมาะสมกับงาน 
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- การตรวจสอบเครื่องจักร  อุปกรณ์สํานักงานให้มีคุณภาพ 
- ตรวจสอบระบบการทํางานให้มีความเหมาะสมมีคุณภาพหรือไม่ 
- ตรวจสอบระบบการบริหารงานประกอบด้วยโครงสร้าง  องค์กร  การ

บริหารด้านการผลิต และกําหนดเป้าหมายแผนงานโครงการ 
- ตรวจสอบเวลา  งบประมาณ  ทัศนคติของบุคลากร  และประสิทธิภาพ

ของเครื่องมือท่ีใช้ตรวจสอบ  ว่าสามารถวัดได้ตรงตามความเป็นจริง 
����  A   (Acting)  การปรับปรุงการแก้ไขผลงาน  

   การปรับปรุงแก้ไขผลงาน  เกิดจากการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ  
มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

(1) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ 
(2) เม่ือยอมรับผลการตรวจสอบคุณภาพแล้วทราบจุดบกพร่องแล้ว  ข้ันตอนต่อไป

ต้องพิจารณาถึงกระบวนการ 
(3) การตรวจสอบผลกระทบของปัญหา  เช่น ความพึงพอใจของประชาชน 

คุณภาพมาตรฐานท่ีได้กําหนดไว้  และทันเวลา 
(4) วิธีปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้ึนอยู่กับระดับของปัญหา 
(5) เริ่มการวางแผนการปรับปรุงงาน  ซ่ึงต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องตามวงจรการ

บริหารงานคุณภาพ 
     

 ท้ังนี้ยังมีการวัดระดับความสําเร็จและความล้มเหลวของแผนงาน/โครงการ   สามารถ
ประเมินผลความสําเร็จ  และความล้มเหลวของแผนงาน/โครงการได้  ซ่ึงมี   3  ระดับ  ดังนี้คือ 
 

(1) ผลผลิต  (Output)   

  วัดระดับความสําเร็จ  และความล้มเหลวของผลผลิตของแผนงาน/โครงการ                 
เป็นการพิจารณาในเรื่องปริมาณ  เวลา  ค่าใช้จ่าย  คุณภาพและความพึงพอใจ 

(2) ผลลัพธ์  (Outcome) 
  วัดระดับความสําเร็จ  และความล้มเหลวของแผนงาน/โครงการ  เป็นการพิจารณา

ถึงการให้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ของโครงการ 
(3) ผลลัพธ์สุดท้าย  (Ultimate  Outcome) 

   ผลของโครงการแต่ละโครงการควรบรรลุผลลัพธ์สุดท้ายซ่ึงเป็นผลท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์ส่วนรวม 
 
6.5  การกําหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
           

 เทศบาลเมืองมหาสารคามได้กําหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล กําหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม  ท่ีตนรับผิดชอบโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ  ท้ังนี้ควรกําหนดช่วงเวลาใน
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การติดตามผลอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง  และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  แล้ว
รายงานคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและสภาท้องถ่ินรวมท้ังการติดประกาศให้ประชาชนทราบ 

 อย่างไรก็ตาม  เนื่องจากโครงการต่าง ๆ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ท้ัง  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนามีจํานวนมาก  ดังนั้นเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้กําหนด
ช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยพิจารณาเริ่มการติดตามและประเมินผลตามปีงบประมาณ 
รายจ่ายประจําปี  พ.ศ. 2559  (1 ตุลาคม  2558 -  30  กันยายน  2559)  ไว้  4 ช่วง  ดังนี้ 
 

����  การติดตามและประเมินผลครั้งท่ี  1 

 เป็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ท่ีได้กําหนดช่วงเวลาในการนําโครงการไปปฏิบัติระหว่างวันท่ี                        
1  ตุลาคม 2558  ถึงวันท่ี  31  ธันวาคม  2558 

����  การติดตามและประเมินผลครั้งท่ี  2 

 เป็นการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ท่ีได้กําหนดช่วงเวลาในการนําโครงการไปปฏิบัติระหว่างวันท่ี  1  มกราคม  
2559  ถึงวันท่ี  31  มีนาคม  2559 

 

 ����  การติดตามและประเมินผลครั้งท่ี  3 

 เป็นการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ท่ีได้กําหนดช่วงเวลาในการนําโครงการไปปฏิบัติระหว่างวันท่ี                   
1  เมษายน 2559   ถึงวันท่ี  30  มิถุนายน  2559 

 

����  การติดตามและประเมินผลครั้งท่ี  4 

 เป็นการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ท่ีได้กําหนดช่วงเวลาในการนําโครงการไปปฏิบัติระหว่างวันท่ี                         
1  กรกฎาคม 2559  ถึงวันท่ี  30  กันยายน 2559 

 ท้ังนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  จะรวบรวมรายงาน              
ผลการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้อง ถ่ิน  และผู้บริหารท้อง ถ่ินจะเสนอผลการติดตาม               
และประเมินผลต่อ สภาเทศบาล  คณะกรรมการการพัฒนาเทศบาลและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม  2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี  9  : แสดงระยะเวลาดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ 
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ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ครั้งท่ี 
ระยะเวลา / ช่วงเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.  2558 พ.ศ. 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1             

2             

3             

4             

 
 
 
 
 
คําอธิบายสัญลักษณ์ 
 

                         หมายถึงระยะเวลา / ช่วงเวลาท่ีจะมีการติดตามและประเมินผลโครงการ  ท่ีมีการนํา
โครงการไปปฏิบัติในระยะเวลา / ช่วงเวลา  ดังกล่าว  ได้จริง  ซ่ึงจะกล่าวได้ว่าการนําโครงการไปปฏิบัติได้ตาม
ระยะเวลา / ช่วงเวลาท่ีได้กําหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ประจําปี  2558  ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

                          หมายถึงระยะเวลา / ช่วงเวลาท่ีจะมีการติดตามและประเมินผลโครงการ  ไม่สามารถ
ดําเนินการได้  ไม่ว่าจะด้วยเหตุผล / ความจําเป็นใดๆ  ก็ตาม  ซ่ึงจะต้องมีการแก้ไขโดยการให้สํานัก / กอง
ต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องแจ้งเหตุผล / ความจําเป็น  ท่ีไม่สามารถนําโครงการไปปฏิบัติในระยะเวลา / ช่วงเวลา  
ดังกล่าวได้  แจ้งระยะเวลา / ช่วงเวลา ท่ีจะดําเนินการใหม่  เพ่ือท่ีคณะกรรมการ / คณะทํางานติดตามและ
ประเมินผล  จะได้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงกําหนดการในตารางเวลาฯ  ต่อไป 
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                           Mahasarakham  municipality 

                           แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ 
ผู้เก่ียวข้องในการดําเนินการจดัทําแผนพฒันาสามป ี
(พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           Mahasarakham  municipality 

                           แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 

 

 
 

 
 

1.  นายแพทย์กิตติศักดิ์   คณาสวัสดิ์   (นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม)  ประธานกรรมการ 
2.  นายวัลลภ   วรรณปะเถาว์  (รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม)      กรรมการ 
3.  นายไมตรี  พรมดา   (รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม)      กรรมการ 
4.  ผศ.ดร.สุรทิน  นาราภิรมย์  (รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม)      กรรมการ 
5.  นายวศิลป์   อินศร   (สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม)      กรรมการ 
6.  นายกิตติศักดิ์   นาคะพงษ์           (สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม)      กรรมการ 
7.  นายสังคม  คําอินทร์           (สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม) กรรมการ 
8.  นายประสงค์  สุพรรณฝ่าย  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)    กรรมการ 
9.  นายวิเศษ   พิมพ์วิชัย   (ผู้ทรงคุณวุฒิ)    กรรมการ 
10.  นายปรีชาวัจฐ์  เรืองขวัญดี       (ผู้ทรงคุณวุฒิ)    กรรมการ 
11.  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม  (ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ)     กรรมการ 
12.  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดมหาสารคาม (ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ)  กรรมการ 
13.  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม (ผู้แทนภาคราชการ)  กรรมการ 
14.  ท้องถ่ินจังหวัดมหาสารคาม   (ผู้แทนภาคราชการ)  กรรมการ 
15.  รองอธิการบดี  สถาบันการพลศึกษา  (ผู้แทนภาคราชการ)  กรรมการ 

วิทยาเขตมหาสารคาม 
16.  ดร.สุรัตน์  ดวงชาทม   (ผู้แทนประชาคมเมืองมหาสารคาม) กรรมการ 
17.  รศ.ดร.สุวกิจ  ศรีปัดถา   (ผู้แทนประชาคมเมืองมหาสารคาม) กรรมการ 
18.  นายลือศักดิ์  แก้วชุมพล                    (ผู้แทนประชาคมเมืองมหาสารคาม) กรรมการ 
19.  นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ   (ผู้แทนประชาคมเมืองมหาสารคาม) กรรมการ 
20.  นายมงคล  ใจทน             (ผู้แทนประชาคมเมืองมหาสารคาม) กรรมการ 
21.  รศ.ธีรชัย  บุญมาธรรม   (ผู้แทนประชาคมเมืองมหาสารคาม) กรรมการ 
22.  นายสรณะ เทพเนาว์    (ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม)  กรรมการ 

และเลขานุการ 
 

 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
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                           แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.  นายสรณะ  เทพเนาว์  (ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม)  ประธานกรรมการ  
2.  นายศิริชัย   ศิริไปล์  (รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม)  กรรมการ 
3.  นายโกพัสต์  สมสาร์  (รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม)  กรรมการ 
4.  นายคุณาวุฒิ  ไชยคําภา (รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม)  กรรมการ 
5.  นายสิทธิพร  มูลศรี  (ผู้อํานวยการสํานักการช่าง)   กรรมการ 
6.  นางสาวกาญจนา  กาญจนธวัช (ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ) กรรมการ 
7.  นายสุมิตร  สมศรี  (ผู้อํานวยการกองการศึกษา)   กรรมการ   
8. นายยุทธพงษ์  อาจวงษา        (รก.ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม)  กรรมการ   
9.  นางฉวี  แก้วกล้า  (หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล)   กรรมการ 
10. นายภาณุวัฒน์  โพนเงิน (ผู้อํานวยการกองทะเบียนราษฎรฯ)  กรรมการ  
11.  นายปราการ  สุโพธิ์คํา (ผู้อํานวยการกองคลัง)    กรรมการ 
12.  นายศิระ  กัณหคุณ  (ผู้อํานวยการกองกิจการสภา)   กรรมการ  
13. นายบูรพา  บรรจง  (ผู้จัดการสถานธนานุบาล)   กรรมการ 
14. นายสุทิน   พรมงคลชัย (ผู้แทนประชาคมเมืองมหาสารคาม)  กรรมการ 
15. ผศ.บุญเลิศ  สดสุชาติ  (ผู้แทนประชาคมเมืองมหาสารคาม) กรรมการ 
16. นายสุรชัย  ชมภูนุช  (ผู้แทนประชาคมเมืองมหาสารคาม)  กรรมการ 
17. นางนิภาพร   กุลมาตย์         (ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน)   กรรมการและเลขานุการ 
19. นางดรุณี   เพียงเกษ  (หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน)       ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
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1.  นายพรเลิศ  ทิพย์ประเสริฐ  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)       ประธานกรรมการ 
2.  นายพยงค์  ทัพเจริญ   (สมาชิกสภาเทศบาลฯ)   กรรมการ 
3.  นายธงชัย  ใหม่คามิ   (สมาชิกสภาเทศบาลฯ)   กรรมการ 
4.  นายปรีดา  รินทะรึก   (สมาชิกสภาเทศบาลฯ)   กรรมการ 
5.  นายสมัย  อินทร        (ผู้แทนประชาคมเมือง)   กรรมการ  
6.  นายชุมพร  ศรีสารคาม  (ผู้แทนประชาคมเมือง)   กรรมการ 
7.  ผู้กํากับสถานีตํารวจภูธรเมืองมหาสารคาม  (ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง) กรรมการ 
8.  ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
    จังหวัดมหาสารคาม   (ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง)  กรรมการ 
9.  พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม (ผู้ทรงคุณวุฒิ)     กรรมการ 
10.   นายโกพัสต์  สมสาร์  (ผู้แทนฝ่ายบริหาร)   กรรมการ 
11.  นางนิภาพร  กุลมาตย์    (ผู้แทนฝ่ายบริหาร)     กรรมการและเลขานุการ 
    
 
 

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

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 


