
คคคำนคคำ

ด ด้วยระเบบียบกระทรวงมหาดไทย วว่าด ด้วยการจจัดททาแผนพจัฒนาของ
องคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข ด้อ ๒๙  และ
ระเบบียบกระทรวงมหาดไทย วว่าด ด้วยการจจัดททาแผนพจัฒนาขององคค์กร
ปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่น (ฉบจับทบีถิ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข ด้อ ๑๓ และ  ข ด้อ ๑๔  
ได ด้กทาหนดให ด้มบีการดทาเนถนการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาของ
องคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่น  โดยคณะกรรมการตถดตามและประเมถน
แผนพจัฒนามบีหน ด้าทบีถิ่ดทาเนถนการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาของ
องคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่น                            ซ ซถิ่งคณะกรรมการจะ
ต ด้องดทาเนถนการกทาหนดแนวทาง  วถธบีการในการตถดตามและประเมถนผล
แผนพจัฒนา  ดทาเนถนการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนา  รายงานผล
และเสนอความเหห็นซซถิ่งได ด้จากการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาตว่อ
ผผ ด้บรถหารท ด้องถถถิ่น  เพพถิ่อให ด้ผผ ด้บรถหารท ด้องถถถิ่นเสนอตว่อสภาท ด้องถถถิ่น  และ
คณะกรรมการพจัฒนาท ด้องถถถิ่น  พร ด้อมทจั ทั้งประกาศผลการตถดตามและ
ประเมถนผลแผนพจัฒนาให ด้ประชาชนในท ด้องถถถิ่นทราบในทบีถิ่เปถดเผยภายใน
สถบห ด้าวจันนจับแตว่วจันรายงานผลและเสนอความเหห็นดจังกลว่าวและต ด้องปถด
ประกาศไว ด้เปห็ นระยะเวลาไมว่น ด้อยกวว่าสามสถบวจันโดยอยว่างน ด้อยปบีละสอง
ครจั ทั้งภายในเดพอนเมษายนและภายในเดพอนตตุลาคมของทตุกปบี     

ดจังนจั ทั้น เพพถิ่อให ด้เปห็ นไปตามระเบบียบกระทรวงมหาดไทยดจังกลว่าว  
คณะกรรมการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาเทศบาลตทาบล
วาปบีปทตุม   จซงได ด้ดทาเนถนการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาเทศบาล
ตทาบลวาปบีปทตุม ประจทาปบีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดพอนตตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหวว่างเดพอนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 ถซง กจันยายน พ.ศ. 

๒๕๖1 ) ขซทั้น เพพถิ่อรายงานและเสนอความเหห็นทบีถิ่ได ด้จากการตถดตามให ด้
นายกเทศมนตรบีทราบ  คณะกรรมการหวจังเปห็ นวว่ารายงานผลการตถดตาม
ฉบจับนบีทั้จะสามารถเปห็ นประโยชนค์อยว่างยถถิ่งในการพจัฒนาเทศบาล  สามารถ
แก ด้ไขปจัญหาให ด้กจับประชาชนได ด้  และประชาชนเกถดความพซงพอใจ
สผงสตุด  

 

คณะกรรมการตถดตามและประเมถนผล       
                                                                              แผน

พจัฒนาเทศบาลตทาบลวาปบีปทตุม



สคำรบ บัญ
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วาปบีปทตุม
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     คณะกรรมการตติดตามและประเมตินผล
แผนพ พัฒนาเทศบาล

1. นายททักษษิณ   ปรษิปปุณณะ                 ผผ ผู้แทนผผ ผู้ทรงคปุณวปุฒษิ    

   ประธานคณะกรรมการ   

2. นายสงง่า  ศษิลารทัตนน          ผผ ผู้แทนผผ ผู้ทรงคปุณวปุฒษิ            

กรรมการ

3. ร.ต.ต.จจารทัส  โยธาภทักดด          ผผ ผู้แทนประชาคมท ผู้องถษิถิ่น  
กรรมการ                

4. นางรรถิ่น    แสนวงษน          ผผ ผู้แทนประชาคมท ผู้องถษิถิ่น          

กรรมการ  

5. นายประดษิษฐน  ภผมาศ          ผผ ผู้แทนสมาชษิกสภาเทศบาล       

กรรมการ  

6. นางสาวสปุภารทักษน  บปุบผโชตษิ          ผผ ผู้แทนสมาชษิกสภาเทศบาล       

กรรมการ  

7. นายเพษิถิ่มศทักดษิดิ์  จทันทศษิลปน          ผผ ผู้แทนสมาชษิกสภาเทศบาล       

กรรมการ  

8. ท ผู้องถษิถิ่นอจาเภอวาปดปทปุม          ผผ ผู้แทนหนง่วยงาน             

กรรมการ  

9. ผผ ผู้อจานวยการโรงเรดยนวาปดปทปุม          ผผ ผู้แทนหนง่วยงาน      

กรรมการ  

10. จง่าเอกนพอนทันตน  พรมลด         ผผ ผู้แทนหทัวหน ผู้าสง่วนการบรษิหาร 
กรรมการ/เลขานปุการ 

11. นางจปุฑามาศ  ปะรษิตวา          ผผ ผู้แทนหทัวหน ผู้าสง่วนการบรษิหาร   
กรรมการ/ผช.เลขานปุการ



 ประกาศเทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม
เรรถิ่อง  รายงานผลการตษิดตามและประเมษินผลแผนพทัฒนาเทศบาลตจาบล

วาปดปทปุม
ปดงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1  ครทั รั้งทดถิ่ 2  รอบเดรอนตปุลาคม

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

ด ผู้วยคณะกรรมการตษิดตามและประเมษินผลแผนพทัฒนาเทศบาล
ตจาบลวาปดปทปุม ได ผู้ดจาเนษินการตษิดตามและประเมษินผลแผนพทัฒนาเทศบาล
ตจาบลวาปดปทปุม  ประจจาปดงบประมาณ พ.ศ.2561  ครทั รั้งทดถิ่ 1  รอบเดรอน
ตปุลาคม  (ระหวง่างเดรอนเมษายน พ.ศ.2561 – เดรอนกทันยายน พ.ศ.2561) 

ตามระเบดยบกระทรวงมหาดไทยวง่าด ผู้วยการจทัดทจาแผนพทัฒนาขององคนกร
ปกครองสง่วนท ผู้องถษิถิ่น (ฉบทับทดถิ่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๙  ข ผู้อ ๑๓  (๓) ททั รั้งนดรั้  ได ผู้นจา
ข ผู้อมผลในระบบสารสนเทศเพรถิ่อการวางแผนขององคนกรปกครองสง่วนท ผู้องถษิถิ่น 
(e-plan ) มาใช ผู้ในการตษิดตามและประเมษินผลแผนพทัฒนาเทศบาลตจาบล
วาปดปทปุม ดทังกลง่าวด ผู้วย  โดยคณะกรรมการได ผู้ดจาเนษินการตษิดตามรายงานและ
เสนอความเหห็นซซถิ่งได ผู้จากการตษิดตามและประเมษินผลแผนพทัฒนาตง่อนายก
เทศมนตรดตจาบลวาปดปทปุม  และนายกเทศมนตรดตจาบลวาปดปทปุมเสนอตง่อสภา
เทศบาลตจาบลวาปดปทปุม และคณะกรรมการพทัฒนาเทศบาลตจาบลวาปดปทปุม  
เปห็ นทดถิ่เรดยบร ผู้อยแล ผู้ว



                ดทังนทั รั้น  เพรถิ่อเปห็ นการเผยแพรง่ข ผู้อมผลขง่าวสารของทางราชการ  
เทศบาลตจาบลวาปดปทปุม  จซงประกาศรายงานผลการตษิดตามและประเมษินผล
แผนพทัฒนาเทศบาลตจาบลวาปดปทปุม  ประจจาปดงบประมาณ พ.ศ.2561       

ครทั รั้งทดถิ่  2  รอบเดรอนตปุลาคม  ( ระหวง่างเดรอนเมษายน 2561 – เดรอน
กทันยายน 2561 )   ให ผู้ประชาชนททัถิ่วไป     ได ผู้รทับทราบ 

      จซงประกาศให ผู้ทราบโดยททัถิ่วกทัน

         ประกาศ  ณ  วทันทดถิ่     ๓๑    ตปุลาคม   ๒๕๖ 1   

          (นายประภาส   กษิจจษินดาโอภาส)

                                          นายกเทศมนตรดตจาบลวาปดปทปุม



สสวนททที่  ๑

ตามพระราชบบัญญบัตติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก ก้ไขเพติพิ่มเตติมถถึง 
ฉบบับททพิ่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบบัญญบัตติกกาหนดแผนและขบั ขั้นตอนการกระ
จายอกานาจให ก้แกก่องคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ สก่งผลให ก้
องคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่นมทบทบาทและอกานาจหน ก้าททพิ่ตก่างๆ เพติพิ่มมากขถึขั้น 
ทบั ขั้งในด ก้านโครงสร ก้างพพขั้นฐาน ด ก้านงานสก่งเสรติมคคุณภาพชทวติต ด ก้านการจบัด
ระเบทยบชคุมชน/สบังคม และการรบักษาความสงบเรทยบร ก้อย ด ก้านการวางแผน 
การสก่งเสรติมการลงทคุนพาณติชยกรรม และการทก่องเททพิ่ยว  ด ก้านการบรติหาร
จบัดการ และการอนคุรบักษค์ทรบัพยากรธรรมชาตติ  ส ติพิ่งแวดล ก้อม และด ก้านศติลป
วบัฒนธรรม จารทตประเพณท และภภูมติปบัญญาท ก้องถติพิ่น แม ก้วก่าองคค์กรปกครองสก่วน
ท ก้องถติพิ่นจะมทอกานาจหน ก้าททพิ่เพติพิ่มมากขถึขั้น แตก่องคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่นสก่วน
ใหญก่ยบังคงมททรบัพยากรจกากบัด ทบั ขั้งทรบัพยากรบคุคคล งบประมาณ และวบัสดคุ
อคุปกรณค์  เพพพิ่อให ก้การดกาเนตินงานขององคค์กรเปป็ นไปอยก่างมทประส ติทธติภาพและ
ประสติทธติผลมทความโปรก่งใส และเกติดประโยชนค์สภูงสคุดแกก่ท ก้องถติพิ่นของตน  จถึง
กกาหนดให ก้องคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่น  มทหนน้าททที่จ จัดททาแผนพ จัฒนาทน้อง
ถถที่น  อบันเปป็ นเครพพิ่องมพอททพิ่สกาคบัญประการหนถึพิ่งททพิ่จะให ก้องคค์กรปกครองสก่วนท ก้อง
ถติพิ่นสามารถดกาเนตินงานได ก้ตามเปก้าหมายททพิ่วางไว ก้  จถึงจกาเปป็ นต ก้องมทการ
กกาหนดแผนพบัฒนาททพิ่สามารถตอบสนองตก่อการทกางานเพพพิ่อพบัฒนาท ก้องถติพิ่น
และสามารถบก่งชทขั้ความสกาเรป็จของแผนได ก้ด ก้วยเหตคุผลททพิ่มทการวางแผนมท
ความสกาคบัญ ๕ ประการคพอ 

๑)  เปป็ นการลดความไมก่แนก่นอนและปบัญหาความยคุก่งยากซบับซ ก้อนททพิ่จะ
เกติดขถึขั้นในอนาคต 

๒)  ทกาให ก้เกติดการยอมรบับแนวความคติดใหมกๆ่  เข ก้ามาในองคค์กร 
๓)  ทกาให ก้การดกาเนตินการขององคค์กรบรรลคุเปก้าหมายททพิ่ปรารถนา 
๔)  เปป็ นการลดความสภูญเปลก่าของหนก่วยงานททพิ่ซกขั้าซ ก้อน และ 
๕)  ทกาให ก้เกติดความแจก่มชบัดในการดกาเนตินงาน 

ดบังนบั ขั้น  การวางแผนคพอ  ความพยายามททพิ่เปป็ นระบบ (System 

attempt) เพพพิ่อตบัดสตินใจเลพอกแนวทางปฏติบบัตติททพิ่ดทททพิ่สคุดสกาหรบับอนาคต  เพพพิ่อ
ให ก้องคค์การบรรลคุผลททพิ่ปรารถนา จากททพิ่กลก่าวมาข ก้างต ก้น แม ก้วก่าองคค์กร
ปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่นจะมทแผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่นททพิ่ดทเทก่าไรกป็ตาม แตก่หากไมก่
สามารถบก่งชทขั้ถถึงผลการดกาเนตินงานททพิ่เกติดขถึขั้นได ก้  กป็ไมก่สามารถททพิ่จะบก่งบอก
ความสกาเรป็จของแผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่นได ก้  “ระบบตถดตาม” จถึงเปป็ นเครพพิ่องมพอ
สกาคบัญททพิ่ชก่วยในการปรบับปรคุงประสติทธติภาพในการดกาเนตินงาน รวมถถึง “ระบบ
ประเมถนผล” ททพิ่คอยเปป็ นตบัวบก่งชทขั้วก่า ผลจากการดกาเนตินงานเปป็ นไปตามหรพอ
บรรลคุตามเปก้าหมายหรพอไมก่อยก่างไร เพพพิ่อนกาข ก้อมภูลดบังกลก่าวมาใช ก้ในการ
ปรบับปรคุง แก ก้ไข ขยายขอบเขต หรพอแม ก้แตก่ยคุตติการดกาเนตินงาน  

 
บทนทา

 
บทนทา



การตติดตามและการประเมตินผลถพอได ก้วก่าเปป็ นเครพพิ่องมพอททพิ่จกาเปป็ นในการ
ปรบับปรคุงประสติทธติภาพของโครงการททพิ่ดกาเนตินการอยภูก่โดยททพิ่ “การตถดตาม” 
(monitoring) หมายถถึง กติจกรรมภายในโครงการซถึพิ่งถภูกออกแบบมา เพพพิ่อ
ให ก้ข ก้อมภูลปก้อนกลบับ (feedback) เกทพิ่ยวกบับการดกาเนตินงานโครงการ ปบัญหา
ททพิ่กกาลบังเผชติญอยภูก่และประสติทธติภาพของวติธทการดกาเนตินงาน หากไมก่มทระบบ
ตติดตามของโครงการแล ก้ว ยก่อมสก่งผลให ก้เกติดความลก่าช ก้าในการดกาเนตินงาน
ให ก้ลคุลก่วง คก่าใช ก้จก่ายโครงการสภูงเกตินกวก่าททพิ่กกาหนดไว ก้ กลคุก่มเปก้าหมายหลบัก
ของโครงการไมก่ได ก้รบับประโยชนค์หรพอได ก้รบับน ก้อยกวก่าททพิ่ควรจะเปป็ น เกติดปบัญหา
ในการควบคคุมคคุณภาพของการดกาเนตินงานเสทยเวลาในการตรวจสอบความ
ขบัดแย ก้งในการปฏติบบัตติงานภายในหนก่วยงานหรพอระหวก่างหนก่วยงานกบับกลคุก่ม
เปก้าหมายททพิ่ได ก้รบับประโยชนค์จากโครงการ

ในทางตรง...

ในทางตรงกบันข ก้ามหากโครงการมทระบบตติดตามททพิ่ดทแล ก้ว จะกก่อให ก้เกติด
ประสติทธติภาพในการใช ก้ต ก้นทคุน (cost-effective) ดกาเนตินงานด ก้านตก่างๆ  
เปป็ นการให ก้ข ก้อมภูลปก้อนกลบับเกทพิ่ยวกบับการบรรลคุเปก้าหมายของโครงการตก่างๆ  
การระบคุปบัญหาททพิ่เกติดขถึขั้นในโครงการและการเสนอทางแก ก้ปบัญหา  การ
ตติดตามดภูความสามารถในการเข ก้าถถึงโครงการของกลคุก่มเปก้าหมาย  การ
ตติดตามดภูประสติทธติภาพในการดกาเนตินงานของสก่วนตก่างๆ ในโครงการ และ
การเสนอวติธทการปรบับปรคุงการดกาเนตินงานโดยสก่วนใหญก่แล ก้วผภู ก้บรติหารโครงการ
มบักจะไมก่ให ก้ความสกาคบัญกบับการวางระบบตติดตามโครงการ เนพพิ่องจากวก่าเปป็ น
สติพิ่งททพิ่ต ก้องใช ก้เทคนติคเชติงวติชาการคก่อนข ก้างสภูง จถึงปลก่อยให ก้เปป็ นหน ก้าททพิ่ของ
หนก่วยงานระดบับสภูงกวก่าเปป็ นผภู ก้ดกาเนตินการ นอกจากนทขั้ยบังเสทยคก่าใช ก้จก่ายสภูง และ
กก่อให ก้เกติดความยคุก่งยากซบับซ ก้อนในทางปฏติบบัตติ อยก่างไรกป็ตามในความเปป็ นจรติง
แล ก้วขถึขั้นอยภูก่กบับความจกาเปป็ นและทรบัพยากรททพิ่มทอยภูก่ในแตก่ละโครงการ เพราะ
ฉะนบั ขั้นจะเหป็นได ก้วก่าการวางระบบตติดตามไมก่จกาเปป็ นททพิ่จะต ก้องแบกรบับภาระ
ต ก้นทคุนททพิ่สภูงหรพอมทความซบับซ ก้อนแตก่อยก่างใด บางโครงการมทระบบตติดตามททพิ่
อาศบัยพนบักงาน ชบัพิ่วคราว (part-time) เพทยงคนเดทยว โดยมทหน ก้าททพิ่จบัดทกา
รายงานการตติดตามประจกาไตรมาส หรพอในบางโครงการอาศบัยพนบักงานเตป็ม
เวลา (full-time)  เพทยงจกานวนหนถึพิ่งททพิ่มทความเชทพิ่ยวชาญในการทกาการ
ศถึกษาตติดตามเพพพิ่อจะเลพอกใช ก้วติธทตติดตามททพิ่กก่อให ก้เกติดประสติทธติภาพในการใช ก้
ต ก้นทคุนสภูงสคุดในสก่วนของ “การประเมถนผล” นบั ขั้น เปป็ นสติพิ่งหนถึพิ่งททพิ่จกาเปป็ น
สกาหรบับการดกาเนตินการเชก่นเดทยวกบับการตติดตาม เพราะผลททพิ่ได ก้จากการ
ประเมตินจะใช ก้ในการปรบับปรคุง แก ก้ไข การขยายขอบเขต หรพอการยคุตติการ
ดกาเนตินการซถึพิ่งขถึขั้นอยภูก่กบับวบัตถคุประสงคค์ของการประเมติน การประเมตินผลแผน
งานจถึงเปป็ นสติพิ่งททพิ่จะบก่งชทขั้วก่าแผนงานททพิ่กกาหนดไว ก้ได ก้มทการปฏติบบัตติหรพอไมก่ 
อยก่างไร อบันเปป็ นตบัวชทขั้วบัดวก่าแผนหรพอโครงการททพิ่ได ก้ดกาเนตินการไปแล ก้วนบั ขั้นให ก้
ผลเปป็ นอยก่างไร นกาไปสภูก่ความสกาเรป็จตามแผนงานททพิ่กกาหนดไว ก้หรพอไมก่ อทกทบั ขั้ง
การตติดตามและประเมตินผลยบังเปป็ นการตรวจสอบดภูวก่ามทความสอดคล ก้องกบับ
การใช ก้ทรบัพยากร (งบประมาณ) เพทยงใด ซถึพิ่งผลททพิ่ได ก้จากการตติดตามและ



ประเมตินผลถพอเปป็ นข ก้อมภูลย ก้อนกลบับ (feedback) ททพิ่สามารถนกาไปในการ
ปรบับปรคุงและการตบัดสตินใจตก่อไป นอกจากนทขั้การประเมตินผลยบังถพอเปป็ นกระ
บวนการตบัดสตินคคุณคก่าและการตบัดสตินใจอยก่างมทหลบักเกณฑค์โดยใช ก้ข ก้อมภูลททพิ่
เกป็บรวบรวม 

ดบังนบั ขั้นแล ก้วการตติดตามและประเมตินผลจถึงเปป็ นกลไกในการตรวจสอบ
การทกางานขององคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่นเพพพิ่อให ก้เกติดความโปรก่งใส เปป็ น
เขป็มทติศททพิ่จะชทขั้ได ก้วก่าการพบัฒนาท ก้องถติพิ่นจะไปในทติศทางใด  จะดกาเนตินการตก่อ
หรพอยคุตติโครงการตก่างๆ  เปป็ นกลไกของการขบับเคลพพิ่อนเสรติมสร ก้างระบอบ
ประชาธติปไตยในท ก้องถติพิ่น  เพราะวก่าการดกาเนตินการใดๆ  ของหนก่วยงานหรพอ
องคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่นเมพพิ่อมทการประเมตินผลในสติพิ่งททพิ่วางแผนไว ก้แล ก้ว
และททพิ่ได ก้จบัดทกาเปป็ นงบประมาณรายจก่ายได ก้รบับการตรวจตติดตามโดยคณะ
กรรมการททพิ่ถภูกจบัดตบั ขั้งขถึขั้นกป็ตามหรพอจากการตติดตามการประเมตินผลโดยหนก่วย
งานภาครบัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสบังคม  สมาชติกสภาท ก้องถติพิ่น  
ประชาชนในท ก้องถติพิ่นล ก้วนเปป็ นกระบวนการมทสก่วนรก่วมเพพพิ่อให ก้เกติดความ
โปรก่งใส  เปป็ นกระบวนการททพิ่บอกถถึงการบรรลคุเปก้าหมายขององคค์กรปกครอง
สก่วนท ก้องถติพิ่น  ซถึพิ่งอาจจะเปป็ นผลผลติต  การบรติการหรพอความพถึงพอใจซถึพิ่งเกติด
จากกระบวนการวางแผน        ซถึพิ่งประกอบไปด ก้วย แผนยคุทธศาสตรค์การ
พบัฒนา  การวางแผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่น 

จากเหตคุผลดบังกลก่าว  เทศบาลตกาบลวาปทปทคุม  จถึงต ก้องการดกาเนตินการ
ตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนาของเทศบาลตกาบลวาปทปทคุม  ประจกา
ปทงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดพอนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหวก่างเดพอน
ตคุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถถึง  มทนาคม .ศ. ๒๕๖๑) ตามระเบทยบกระทรวง
มหาดไทย วก่าด ก้วยการจบัดทกาแผนพบัฒนาขององคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข ก้อ ๒๙  และระเบทยบกระทรวงมหาดไทย วก่าด ก้วย
การจบัดทกาแผนพบัฒนาขององคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่น (ฉบบับททพิ่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๙  ข ก้อ ๑๓ และ  ข ก้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการตติดตามและประเมตินผล
แผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่น  จะต ก้องดกาเนตินการ  

1)กกาหนด...

(๑)  กกาหนดแนวทาง  วติธทการในการตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนา  
(๒) ดกาเนตินการตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนา  (๓)  รายงานผลและ
เสนอความเหป็นซถึพิ่งได ก้จากการตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนาตก่อผภู ก้
บรติหารท ก้องถติพิ่น เพพพิ่อให ก้ผภู ก้บรติหารท ก้องถติพิ่นเสนอตก่อสภาท ก้องถติพิ่น  และคณะ
กรรมการพบัฒนาท ก้องถติพิ่น  พร ก้อมทบั ขั้งประกาศผลการตติดตามและประเมตินผล
แผนพบัฒนาให ก้ประชาชนในท ก้องถติพิ่นทราบในททพิ่เปติดเผยภายในสติบห ก้าวบันนบับ
แตก่วบันรายงานผลและเสนอความเหป็นดบังกลก่าวและต ก้องปติดประกาศไว ก้เปป็ น
ระยะเวลาไมก่น ก้อยกวก่าสามสติบวบันโดยอยก่างน ก้อยปทละสองครบั ขั้งภายในเดพอน
เมษายนและภายในเดพอนตคุลาคมของทคุกปท   

 

ดบังนบั ขั้น  เพพพิ่อให ก้การตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนาของเทศบาล
ตกาบลวาปทปทคุม  เปป็ นไปด ก้วยความถภูกต ก้องตามระเบทยบดบังกลก่าว  คณะ



กรรมการตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนาเทศบาลตกาบลวาปทปทคุม    จถึง
ได ก้ดกาเนตินการตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนาของเทศบาลตกาบล
วาปทปทคุม  ประจกาปทงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  รอบเดพอนตคุลาคม พ.ศ. 

๒๕๖๑  (ระหวก่างเดพอน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ถถึง กบันยายน  ๒๕๖๑) ขถึขั้น  
โดยมทรายละเอทยดดบังนทขั้ 

เปป็ นการประเมตินประสติทธติภาพประสติทธติผลของการดกาเนตินโครงการ  
กติจกรรม  ซถึพิ่งเปป็ นการประเมตินทบั ขั้งแผนงาน  นโยบายขององคค์กรและประเมติน
ผลการปฏติบบัตติงานของบคุคคลในองคค์กรวก่าแผนยคุทศาสตรค์และแนวทางททพิ่ถภูก
กกาหนดไว ก้ในรภูปแบบของแผนนบั ขั้นดกาเนตินการบรรลคุวบัตถคุประสงคค์จรติงหรพอไมก่  
สนองตอบตก่อความต ก้องการของประชาชนหรพอผภู ก้ททพิ่มทสก่วนได ก้เสทยทคุกฝก่ ายหรพอ
ไมก่  การตติดตามและประเมตินผลนทขั้ไมก่ใชก่การตรวจสอบเพพพิ่อการจบับผติด  แตก่
เปป็ นเครพพิ่องมพอทดสอบผลการทกางานเพพพิ่อให ก้ทราบวก่าผลททพิ่เกติดขถึขั้นถภูกต ก้องและ
เปป็ นไปตามวบัตถคุประสงคค์มากน ก้อยเพทยงไร  เปป็ นการตติดตามและประเมตินผล
ยคุทธศาสตรค์การพบัฒนา  แผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่น วก่าเปป็ นไปตามความต ก้องการ
ของประชาชนในท ก้องถติพิ่นหรพอไมก่  นโยบายสาธารณะททพิ่กกาหนดไว ก้ในรภูปของ
การวางแผนแบบมทสก่วนรก่วมของประชาชนหรพอการประชาคมท ก้องถติพิ่นได ก้
ดกาเนตินการตามเปก้าหมายททพิ่กกาหนดไว ก้หรพอไมก่  ระยะเวลาในการดกาเนตินการ
สอดคล ก้องกบับงบประมาณและสภาพพพขั้นททพิ่ของท ก้องถติพิ่นหรพอไมก่  การตติดตาม
และประเมตินผลเปป็ นการวบัดระดบับความสกาเรป็จหรพอล ก้มเหลวของยคุทธศาสตรค์
การพบัฒนา  แผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่น  ซถึพิ่งครอบคลคุมถถึงสติพิ่งแวดล ก้อมของนโยบาย
(environments or contexts)  การประเมตินปบัจจบัยนกาเข ก้าหรพอ
ทรบัพยากรททพิ่ใช ก้โครงการ (input) การตติดตามและประเมตินผลกระบวน
การนกานโยบายไปปฏติบบัตติ (implementation process) การประเมติน
ผลติตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลบัพธค์นโยบาย (policy 

outcomes) และการประเมตินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สติพิ่ง
ททพิ่จะได ก้รบับหรพอสนองตอบกลบับจากการตติดตามและประเมตินผลกป็คพอจะชก่วย
ทกาให ก้ผภู ก้บรติหารท ก้องถติพิ่นนกาไปเปป็ นเครพพิ่องมพอในการปรบับปรคุงนโยบาย  
ยคุทธศาสตรค์การพบัฒนา  แผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่น  และการเปลทพิ่ยนแปลงของ
พพขั้นททพิ่และนโยบายของรบัฐบาลหรพออาจใช ก้เปป็ นเครพพิ่องมพอในการเลพอกททพิ่จะ
กระทกาหรพอไมก่กระทกาหรพอยกเลติกโครงการในกรณทททพิ่เหป็นวก่าไมก่เกติดความคคุ ก้ม
คก่าตก่อประชาชนหรพอประชาชนไมก่พถึงพอใจ  ซ ถึพิ่งการตติดตามและประเมตินผลนทขั้
มททบั ขั้งในรภูปของคณะกรรมการตติดตามและประเมตินผลแผน  สมาช ติกสภาท ก้อง
ถติพิ่น  ประชาชนในพพขั้นททพิ่  องคค์กรภาคประชาสบังคมหรพอองคค์กรทางสบังคม  
องคค์กรเอกชน  หนก่วยงานราชการททพิ่มทหน ก้าททพิ่กกากบับดภูแลหนก่วยงานราชกา
รอพพิ่นๆ  และททพิ่สกาคบัญททพิ่สคุดคพอผภู ก้รบับผติดชอบโครงการโดยตรง 

/ความสกาคบัญ...

ความหมายของการตถดตาม
และประเมถนผลแผนพ จัฒนา
ความหมายของการตถดตาม
และประเมถนผลแผนพ จัฒนา



เมพพิ่อองคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่นได ก้ดกาเนตินการประกาศใช ก้แผน
ยคุทธศาสตรค์การพบัฒนา แผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่น และการนกาแผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่น
ไปสภูก่การจบัดทกางบประมาณรายจก่ายประจกาปท   งบประมาณรายจก่ายเพติพิ่มเตติม  
การจก่ายขาดเงตินสะสม  งบประมาณเงตินอคุดหนคุนเฉพาะกติจและงบประมาณ
รายจก่ายด ก้วยวติธทการอพพิ่นๆ  เมพพิ่อมทการใช ก้จก่ายงบประมาณกป็ต ก้องมทการตรวจสอบ
ผลการใช ก้จก่ายงบประมาณวก่าดกาเนตินการไปอยก่างไรบ ก้าง  บรรลคุวบัตถคุประสงคค์
มากน ก้อยเพทยงใดกป็คพอการใช ก้วติธทการตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนา

การนกาแผนไปจบัดทกางบประมาณนทขั้เปป็ นไปตามระเบทยบกระทรวง
มหาดไทย วก่าด ก้วยวติธทการงบประมาณขององคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่น พ.ศ.

๒๕๔๑ ข ก้อ ๒๒ ให ก้ใช ก้แผนพบัฒนาขององคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่น เปป็ น
แนวทางในการจบัดทกางบประมาณ  ให ก้หบัวหน ก้าหนก่วยงานจบัดทกางบประมาณ
การรายรบับ  และประมาณการรก่ายจก่าย และให ก้หบัวหน ก้าหนก่วยงานคลบังรวบรวม
รายงานการเงตินและสถติตติตก่างๆ ของทคุกหนก่วยงานเพพพิ่อใช ก้ประกอบการ
คกานวณขอตบั ขั้งงบประมาณเสนอตก่อเจ ก้าหน ก้าททพิ่งบประมาณ

ระเบทยบกระทรวงมหาดไทย วก่าด ก้วยเงตินอคุดหนคุนขององคค์กรปกครอง
สก่วนท ก้องถติพิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข ก้อ ๔  องคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่นอาจตบั ขั้งงบ
ประมาณให ก้เงตินอคุดหนคุนหนก่วยงานททพิ่ขอรบับเงตินอคุดหนคุนได ก้ภายใต ก้หลบักเกณฑค์ 
ดบังนทขั้

๑)  ต ก้องเปป็ นภารกติจททพิ่อยภูก่ในอกานาจหน ก้าททพิ่ขององคค์กรปกครองสก่วน
ท ก้องถติพิ่นผภู ก้ให ก้เงตินอคุดหนคุนตามกฎหมาย  และต ก้องไมก่มทลบักษณะเปป็ นเงติน
ทคุนหมคุนเวทยน

๒)  ประชาชนในเขตองคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่นผภู ก้ให ก้เงตินอคุดหนคุนต ก้อง
ได ก้รบับประโยชนค์จากโครงการททพิ่จะให ก้เงตินอคุดหนคุน

๓)  องคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่นต ก้องให ก้ความสกาคบัญกบับโครงการอบัน
เปป็ นภารกติจหลบักตามแผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่นททพิ่จะต ก้องดกาเนตินการเอง และสถานะ
ทางการคลบังกก่อนททพิ่จะพติจารณาให ก้เงตินอคุดหนคุน

๔)  องคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่นเหป็นสมควรให ก้เงตินอคุดหนคุนหนก่วยงาน
ททพิ่ขอรบับเงตินอคุดหนคุน ให ก้นกาโครงการขอรบับเงตินอคุดหนคุนของหนก่วยงานดบัง
กลก่าวบรรจคุไว ก้ในแผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่น และตบั ขั้งงบประมาณไว ก้ในหมวดเงติน
อคุดหนคุนของงบประมาณรายจก่ายประจกาปทหรพองบประมาณรายจก่ายเพติพิ่มเตติม 
ห ก้ามจก่ายจากเงตินสะสมทคุนสการองเงตินสะสม หรพอเงตินกภู ก้

ระเบทยบกระทรวงมหาดไทย วก่าด ก้วยการจบัดทกาแผนพบัฒนาขององคค์กร
ปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข ก้อ ๑๑ ให ก้องคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่น
ใช ก้แผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่นสทพิ่ปท เปป็ นกรอบในการจบัดทกางบประมาณรายจก่ายประจกา
ปท  งบประมาณรายจก่ายเพติพิ่มเตติม และงบประมาณจากเงตินสะสมในชก่วงของ
แผนนบั ขั้น  รวมทบั ขั้งวางแนวทางเพพพิ่อให ก้มทการปฏติบบัตติให ก้บรรลคุวบัตถคุประสงคค์ตาม
โครงการททพิ่กกาหนดไว ก้ในแผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่นสทพิ่ปท  

ความสทาค จัญของการตถดตาม
และประเมถนผล

ความสทาค จัญของการตถดตาม
และประเมถนผล



กลก่าวอทกนบัยหนถึพิ่งความสกาคบัญของการตติดตามและประเมตินผลแผนเปป็ น
เครพพิ่องมพอสกาคบัญในการทดสอบการดกาเนตินงานตามภารกติจขององคค์กร
ปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่นวก่าดกาเนตินการได ก้ตามเปก้าหมายททพิ่กกาหนดไว ก้หรพอไมก่  
ทกาให ก้ทราบและกกาหนดทติศทางการพบัฒนาได ก้อยก่างเปป็ นรภูปธรรม และเกติด
ความชบัดเจนททพิ่ทกาให ก้ทราบถถึงจคุดแขป็ง (strengths) จคุดอก่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปบัญหาหรพออคุปสรรค 
(threats) ของแผนพบัฒนา  โครงการ  กติจกรรมตก่างๆ ซ ถึพิ่งอาจเกติดจาก
องคค์กร  บคุคลากร  สภาพพพขั้นททพิ่และผภู ก้มทสก่วนเกทพิ่ยวข ก้องเพพพิ่อนกาไปสภูก่การ
ปรบับปรคุงแผนงานให ก้เกติดความสอดคล ก้องกบับสภาพแวดล ก้อมในสบังคมภายใต ก้
ความต ก้องการและความพถึงพอใจของ

ประชาชน...

ประชาชนและนกาไปสภูก่การวางแผนการพบัฒนาในปทตก่อๆ ไป เพพพิ่อให ก้เกติดผล
สบัมฤทธติธิ์เช ติงคคุณคก่าในกติจการสาธารณะมากททพิ่สคุดและเมพพิ่อพบจคุดแขป็ง กป็ต ก้อง
เรก่งรทบดกาเนตินการและจะต ก้องมทความสคุขคุมรอบคอบในการดกาเนตินการ  ขยาย
โครงการ งานตก่างๆ ททพิ่เปป็ นจคุดแขป็งและพถึงรอโอกาสในการเสรติมสร ก้างให ก้เกติด
จคุดแขป็งนทขั้ และเมพพิ่อพบจคุดแขป็ง กป็ต ก้องเรก่งรทบดกาเนตินการและจะต ก้องตบั ขั้งรบับให ก้มบัพิ่น
รอโอกาสททพิ่จะดกาเนตินการและตบั ขั้งมบัพิ่นอยก่างสคุขคุมรอบคอบพยายามลดถอยส ติพิ่ง
ททพิ่เปป็ นปบัญหาและอคุปสรรคลงไป  เมพพิ่อพบจคุดอก่อนต ก้องหยคุดและลดถอย
ปบัญหาลงให ก้ได ก้  ดกาเนตินการปรบับปรคุงให ก้ดทขถึขั้น  ตบั ขั้งรบับให ก้มบัพิ่นเพพพิ่อรอโอกาสและ
สคุดท ก้ายเมพพิ่อมทโอกาสกป็จะต ก้องใช ก้พบันธมติตรให ก้เกติดประโยชนค์เพพพิ่อดกาเนตินการ
ขยายแผนงาน  โครงการ งานตก่างๆ พร ก้อมการปรบับปรคุงและเรก่งรทบดกาเนติน
การสติพิ่งเหลก่านทขั้จะถภูกค ก้นพบเพพพิ่อให ก้เกติดการพบัฒนาท ก้องถติพิ่น  โดยการตติดกตาม
และประเมตินผลซถึพิ่งสก่งผลให ก้เกติดกระบวนการพบัฒนาท ก้องถติพิ่นอยก่างเข ก้มแขป็ง
และมทความยบัพิ่งยพน  เปป็ นไปตามเปก้าประสงคค์ททพิ่ตบั ขั้งไว ก้ได ก้อยก่างดทยติพิ่ง    

๑)  เพพพิ่อปรบับปรคุงประสติทธติภาพการจบัดการและการบรติหาร
๒)  เพพพิ่อการปรบับปรคุงแผนงาน  
๓)  เพพพิ่อประเมตินความเหมาะสมของการเปลทพิ่ยนแปลงททพิ่เกติดขถึขั้นกบับ

โครงการ
๔)  เพพพิ่อระบคุแนวทางททพิ่จะปรบับปรคุงมาตรการททพิ่จะนกาไปใช ก้ให ก้เหมาะสม
๕)  เพพพิ่อความกระจก่างชบัดของแผนงาน
๖)  เพพพิ่อการพบัฒนาแผนงาน
๗)  เพพพิ่อตอบสนองความต ก้องการของผภู ก้ให ก้การสนบับสนคุนทางการเงติน
๘)  เพพพิ่อทดสอบแนวความคติดรติเรติพิ่มในการแก ก้ไขปบัญหาของท ก้องถติพิ่น
๙)  เพพพิ่อการตบัดสตินใจททพิ่จะขยายโครงการหรพอยคุตติโครงการ

ว จัตถถุประสงคค์ของการตถดตามและ
ประเมถนผล

ว จัตถถุประสงคค์ของการตถดตามและ
ประเมถนผล

 ข จัขั้นตอนการตถดตามและ
ประเมถนผล
 ข จัขั้นตอนการตถดตามและ
ประเมถนผล



ข จัขั้นตอนททที่ ๑  
แตก่งตบั ขั้งคณะกรรมการตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่น

ตามระเบทยบกระทรวงมหาดไทย วก่าด ก้วยการจบัดทกาแผนพบัฒนาขององคค์กร
ปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข ก้อ ๒๘  ดบังนทขั้  

ให ก้ผภู ก้บรติหารท ก้องถติพิ่นแตก่งตบั ขั้งคณะกรรมการตติดตามและประเมตินผล
แผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่น ประกอบด ก้วย 

๑)  สมาชติกสภาท ก้องถติพิ่นททพิ่สภาท ก้องถติพิ่นคบัดเลพอกจกานวนสามคน   
๒)  ผภู ก้แทนประชาคมท ก้องถติพิ่นททพิ่ประชาคมท ก้องถติพิ่นคบัดเลพอก

จกานวนสองคน 
๓)  ผภู ก้แทนหนก่วยงานททพิ่เกทพิ่ยวข ก้องททพิ่ผภู ก้บรติหารท ก้องถติพิ่นคบัดเลพอก

จกานวนสองคน 
๔)  หบัวหน ก้าสก่วนการบรติหารททพิ่คบัดเลพอกกบันเองจกานวนสองคน     
๕)  ผภู ก้ทรงคคุณวคุฒติททพิ่ผภู ก้บรติหารท ก้องถติพิ่นคบัดเลพอกจกานวนสองคน 
โดยให ก้คณะกรรมการเลพอกกรรมการหนถึพิ่งคนทกาหน ก้าททพิ่ประธาน

คณะกรรมการและกรรมการอทกหนถึพิ่งคนทกาหน ก้าททพิ่เลขานคุการของคณะ
กรรมการ  

กรรมการตามข ก้อ ๒๘ ให ก้มทวาระอยภูก่ในตกาแหนก่งคราวละสองปท
และอาจได ก้รบับการคบัดเลพอกอทกได ก้  

ขบั ขั้นตอนททพิ่...

ข จัขั้นตอนททที่ ๒   
คณะกรรมการตติดตามแลประเมตินผลแผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่น  

กกาหนดแนวทาง วติธทการในการตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนา  ตาม
ระเบทยบกระทรวงมหาดไทย วก่าด ก้วยการจบัดทกาแผนพบัฒนาขององคค์กร
ปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข ก้อ ๒๙ (๑)  

ข จัขั้นตอนททที่ ๓   
คณะกรรมการตติดตามแลประเมตินผลแผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่น  ดกาเนติน

การตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนา  ตามระเบทยบกระทรวงมหาดไทย 
วก่าด ก้วยการจบัดทกาแผนพบัฒนาขององคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ข ก้อ ๒๙ (๒)  

  ข จัขั้นตอนททที่ ๔   
คณะกรรมการตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนาท ก้องถติพิ่น  

รายงานผลและเสนอความเหป็นซถึพิ่งได ก้จากการตติดตามและประเมตินผลแผน
พบัฒนาตก่อผภู ก้บรติหารท ก้องถติพิ่น  เพพพิ่อให ก้ผภู ก้บรติหารท ก้องถติพิ่นเสนอตก่อสภาท ก้องถติพิ่น  
และคณะกรรมการพบัฒนาท ก้องถติพิ่น  พร ก้อมทบั ขั้งประกาศผลการตติดตามและ
ประเมตินผลแผนพบัฒนาให ก้ประชาชนในท ก้องถติพิ่นทราบในททพิ่เปติดเผยภายในส ติบ
ห ก้าวบันนบับแตก่วบันรายงานผลและเสนอความเหป็นดบังกลก่าวและต ก้องปติดประกาศ
ไว ก้เปป็ นระยะเวลาไมก่น ก้อยกวก่าสามสติบวบันโดยอยก่างน ก้อยปทละสองครบั ขั้งภายใน
เดพอนเมษายนและภายในเดพอนตคุลาคมของทคุกปท   ตามระเบทยบกระทรวง



มหาดไทย วก่าด ก้วยการจบัดทกาแผนพบัฒนาขององคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่น 
(ฉบบับททพิ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข ก้อ ๑๓ (๓)   

ข จัขั้นตอนททที่ ๕   
ผภู ก้บรติหารท ก้องถติพิ่นเสนอผลการตติดตามและประเมตินผลตก่อสภา

ท ก้องถติพิ่น  และคณะกรรมการพบัฒนาท ก้องถติพิ่น  พร ก้อมกบันประกาศผลการ
ตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนาให ก้ประชาชนในท ก้องถติพิ่นทราบในททพิ่เปติด
เผยภายในสติบห ก้าวบันนบับแตก่วบันททพิ่ผภู ก้บรติหารท ก้องถติพิ่นเสนอผลการตติดตามและ
ประเมตินผลดบังกลก่าวและต ก้องปติดประกาศโดยเปติดเผยไมก่น ก้อยกวก่าสามส ติบวบัน 
โดยอยก่างน ก้อยปทละสองครบั ขั้งภายในเดพอนเมษายนและภายในเดพอนตคุลาคม
ของทคุกปท   ตามระเบทยบกระทรวงมหาดไทย วก่าด ก้วยการจบัดทกาแผนพบัฒนา
ขององคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่น (ฉบบับททพิ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข ก้อ ๑๔ (๕)  

ผ จังข จัขั้นตอน...

  

ผ จังข จัขั้นตอนการดทาเนถนการตถดตามและ
ประเมถนผลแผนพ จัฒนา

ผ จังข จัขั้นตอนการดทาเนถนการตถดตามและ
ประเมถนผลแผนพ จัฒนา

คณะ
กรรมการ

ตถดตามและ
ประเมถนผล
แผนพ จัฒนา

ทน้องถถที่น

คณะ
กรรมการ

ตถดตามและ
ประเมถนผล
แผนพ จัฒนา

ทน้องถถที่น

รายงานผลและเสนอความเหห็น
ซซที่งไดน้จากการตถดตามและ

ประเมถนผลแผนพ จัฒนาตสอผผ น้

ดทาเนถนการตถดตามและ
ประเมถนผลแผนพ จัฒนา

กทาหนดแนวทาง ว ถธทการในการ
ตถดตามและประเมถนผลแผน

พ จัฒนา



เครรที่องมรอ......

  
    

สติพิ่งททพิ่จะทกาให ก้การตติดตามและประเมตินผลมทประส ติทธติภาพกป็คพอเครพพิ่องมพอ
ททพิ่ใช ก้ในการดกาเนตินการตติดตามประเมตินผลตามททพิ่กลก่าวไปแล ก้วในระเบทยบวติธท
การตติดตามและประเมตินผล  คณะกรรมการได ก้พติจารณาเครพพิ่องมพอททพิ่ใช ก้ในการ
ตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนาของเทศบาล  ดบังนทขั้  

๖.๑  การประเมถนผล
(๑)  การวถเคราะหค์การตถดตามและประเมถนผล  ตามหนบังสพอ

กระทรวงมหาดไทย ดก่วนททพิ่สคุด       ททพิ่ มท๐๘๑๐.๒/ ว ๕๗๙๗  ลงวบันททพิ่ 
๑๐ ตคุลาคม ๒๕๕๙  เรพพิ่อง  ซบักซ ก้อมแนวทางการจบัดทกาและประสานแผน
พบัฒนาท ก้องถติพิ่นสทพิ่ปท  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคค์กรปกครองสก่วนท ก้อง
ถติพิ่น ตามระเบทยบกระทรวงมหาดไทยวก่าด ก้วยการจบัดทกาแผนพบัฒนาของ
องคค์กรปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่น (ฉบบับททพิ่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
 (๒)  แบบอรที่นๆ : ตามคผสม รอกรมการปกครองสสวนทน้องถถที่น  
ด จังนทขั้

แบบททที่  ๑  แบบการกกากบับการจบัดทกาแผนยคุทธศาสตรค์ของ
องคค์กรปกครองสก่วน

    ท ก้องถติพิ่น
แบบททที่  ๒  แบบตติดตามผลการดกาเนตินงานขององคค์กร

ปกครองสก่วนท ก้องถติพิ่น

ผผ น้บร ถหารทน้องถถที่นเสนอตสอสภา
ทน้องถถที่นคณะกรรมการพ จัฒนา

ทน้องถถที่น

       ประกาศผลการตถดตามและประเมถนผลแผน
พ จัฒนาใหน้ประชาชนในทน้องถถที่นทราบในททที่เปถดเผย
ภายในสถบหน้าว จันน จับแตสว จันททที่ผผ น้บร ถหารทน้องถถที่นเสนอ
ผลการตถดตามและประเมถนผลด จังกลสาวและตน้องปถด
ประกาศโดยเปถดเผยไมสนน้อยกวสาสามส ถบว จัน โดย
อยสางนน้อยปท ละสองคร จัขั้งภายในเดรอนเมษายนและ

เครรที่องมรอททที่ใชน้ในการตถดตามและ
ประเมถนผล

เครรที่องมรอททที่ใชน้ในการตถดตามและ
ประเมถนผล



แบบททที่  ๓/๑  แบบประเมตินผลการดกาเนตินงานตามแผน
ยคุทธศาสตรค์
(๓)  ขน้อมผลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

๖.๓  การตถดตามประเมถนผลรายโครงการ  
กกาหนดให ก้ผภู ก้รบับผติดชอบโครงการเปป็ นผภู ก้รบับผติดชอบดกาเนตินการ

ตติดตามโครงการโดยผภู ก้รบับผติดชอบโครงการอาจมอบหมายให ก้บคุคคล หรพอ 
คณะกรรมการ  หรพอ คณะทกางาน  กกาหนดแบบและวติธทการตติดตามและ
ประเมตินได ก้ตามความเหมาะสม และสรคุปปบัญหา-อคุปสรรค  ข ก้อเสนอแนะหรพอ
แสดงความคติดเหป็น

๑)  ทกาให ก้รภู ก้วก่าการนกานโยบายไปปฏติบบัตติมทสมรรถภาพในการจบัดการและ
บรติหารมากน ก้อยเพทยงใด

๒)  เหป็นจคุดสกาคบัญททพิ่จะต ก้องปรบับปรคุงแก ก้ไขอยก่างชบัดเจน  ทบั ขั้ง
วบัตถคุประสงคค์ของแผนงาน  ขบั ขั้นตอนการปฏติบบัตติ  ทรบัพยากรททพิ่ต ก้องใช ก้ ชก่วง
เวลาททพิ่จะต ก้องกระทกาให ก้เสรป็จ  ซ ถึพิ่งจะทกาให ก้แผนงานมทความเหมาะสมตก่อ
การนกาไปปฏติบบัตติให ก้บรรลคุวบัตถคุประสงคค์อยก่างมทประส ติทธติภาพยติพิ่งขถึขั้น

๓)  ทกาให ก้ทราบวก่าจะต ก้องเปลทพิ่ยนแปลงโครงการอยก่างไรบ ก้างให ก้เหมาะ
สม  ระดบับการเปลทพิ่ยนแปลงมากน ก้อยแคก่ไหน  การเปลทพิ่ยนแปลงจะกก่อให ก้เกติด
ผลกระทบอะไรบ ก้าง  อาทติ  เชก่น  การเปลทพิ่ยนแปลงวบัตถคุประสงคค์บางสก่วน 
การเปลทพิ่ยนแนวทางการปฏติบบัตติ  หรพอการเปลทพิ่ยนแปลงหนก่วยงานททพิ่รบับผติด
ชอบการนกาโครงการไปปฏติบบัตติ เปป็ นต ก้น

๔)  ทกาให ก้ทราบวก่ามาตรการหรพอกติจกรรมททพิ่ใช ก้อยภูก่มทข ก้อบกพรก่องอะไร
บ ก้าง  ข ก้อบกพร ก้องดบังกลก่าวเกติดจากสาเหตคุอะไร  เพพพิ่อนกามาประมวลผลเพพพิ่อ
แสวงหาแนวทางแก ก้ไขปรบับปรคุงมาตรการใหมก่ให ก้เหมาะสมตก่อการนกาไป
ปฏติบบัตติให ก้บรรลคุวบัตถคุประสงคค์ยติพิ่งขถึขั้น

/๕)  ทกาให ก้ทราบ.....

๕)  ทกาให ก้ทราบวก่าขบั ขั้นตอนใดบ ก้างททพิ่มทปบัญหาอคุปสรรค  และปบัญหา
อคุปสรรคเหลก่านบั ขั้นเกติดจากสาเหตคุอะไร  เมพพิ่อทราบข ก้อมภูลทบั ขั้งหมด  การ
ประเมตินผลจะเปป็ นเครพพิ่องมพอสกาคบัญในการปรบับปรคุงขบั ขั้นตอนการทกางานของ
แผนงานให ก้มทความกระจก่างชบัด  เพพพิ่อขจบัดปบัญหาอคุปสรรคททพิ่เกติดขถึขั้นในแตก่ละ
ขบั ขั้นตอนให ก้หมดไป

๖)  ทกาให ก้ทราบวก่าแผนงานททพิ่นกาไปปฏติบบัตติมทจคุดแขป็ง (stregths) และ
จคุดอก่อน (weaknesses)  อะไรบ ก้าง และจคุดอก่อนททพิ่พบเกติดจากสาเหตคุอะไร
และจะแก ก้ไขได ก้อยก่างไร  เมพพิ่อได ก้ทกาการวติเคราะหค์ข ก้อมภูลครบถ ก้วนแล ก้ว ผลการ

ประโยชนค์ของการตถดตาม
และประเมถนผล

ประโยชนค์ของการตถดตาม
และประเมถนผล

http://www.dla.go.th/


วติเคราะหค์จะนกาไปสภูก่การพบัฒนาแผนงานให ก้มทความเหมาะสม และมท
ประสติทธติภาพยติพิ่งขถึขั้น

๗)  ทกาให ก้ผภู ก้ให ก้การสนบับสนคุนการนกาโครงการไปปฏติบบัตติและผภู ก้สนบับสนคุน
การประเมตินผลทราบผลของการนกานโยบายไปปฏติบบัตติบรรลคุวบัตถคุประสงคค์
เพทยงใด  มทปบัญหาอคุปสรรคททพิ่จะต ก้องปรบับปรคุงแก ก้ไขโครงการหรพอไมก่   

๘)  การประเมตินจะชทขั้ให ก้เหป็นวก่าแนวความคติดรติเรติพิ่มใหมก่ในการแก ก้ไข
ปบัญหาของท ก้องถติพิ่นประสบความสกาเรป็จตามวบัตถคุประสงคค์ททพิ่กกาหนดไว ก้เพทยงใด
มทปบัญหาและอคุปสรรคในการดกาเนตินงานอยก่างไรบ ก้าง และปบัญหาอคุปสรรค
เหลก่านทขั้ได ก้ผลเพทยงใด  และหรพอจะต ก้องปรบับปรคุงในสก่วนใดบ ก้าง      

๙)  การประเมตินจะทกาให ก้เกติดความกระจก่างชบัดวก่าโครงการใดททพิ่นกาไป
ปฏติบบัตติแล ก้วได ก้ผลดทสมควรจะขยายโครงการให ก้ครอบคลคุมกว ก้างขาวยติพิ่งขถึขั้น
หรพอโครงการใดมทปบัญหาอคุปสรรคมากและไมก่สอดคล ก้องกบับการแก ก้ไขปบัญหา
ของสบังคมควรจะยคุตติโครงการเสทยเพพพิ่อลดความสภูญเสทยให ก้น ก้อยลง  หรพอใน
กรณทททพิ่มทโครงการททมทลบักษณะแขก่งขบันกบันการประเมตินผลจะทกาให ก้ทราบวก่า
โครงการใดมทประสติทธติภาพในการแก ก้ไขปบัญหาของสาธารณชนสมควร
สนบับสนคุนให ก้ดกาเนตินการตก่อไป สก่วนโครงการททพิ่ไมก่ประสบความสกาเรป็จ หรพอให ก้
ผลตอบแทนน ก้อยกวก่ามาก กป็ควรยกเลติกทติขั้งเสทย    

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



สสวนททที่ ๒

ในการตติดตามและประเมตินผลแผนพพัฒนานพั นั้น  จะต ต้องตติดตามและ
ประเมตินผลการดดาเนตินงานตามแผนวว่า      มมีความสอดคล ต้องกพับแผน
พพัฒนาเศรษฐกติจและสพังคมแหว่งชาตติ  แผนการบรติหารราชการแผว่นดติน  
ยยุทธศาสตรร์ประเทศ  คว่านติยมหลพักของคนไทย  นโยบายของรพัฐบาล  
ยยุทธศาสตรร์และนโยบายของคณะรพักษาความสงบแหว่งชาตติ (คสช.) 

ยยุทธศาสตรร์การพพัฒนากลยุว่มจพังหวพัด  ยยุทธศาสตรร์การพพัฒนาจพังหวพัด  
ยยุทธศาสตรร์การพพัฒนาองคร์กรปกครองสว่วนท ต้องถติถิ่นในเขตจพังหวพัด  แผน
เศรษฐกติจพอเพมียงท ต้องถติถิ่น (ด ต้านการเกษตรและแหลว่งนดนั้า)  แผนพพัฒนา
ท ต้องถติถิ่น  วติสพัยทพัศนร์  พพันธกติจ  จยุดมยุว่งหมายเพพถิ่อการพพัฒนา  แนวทางการ
การพพัฒนา นโยบายผผ ต้บรติหาร  รวมทพั นั้งปพัญหา ความต ต้องการของประชาคม
และชยุมชน  โดยแผนยยุทธศาสตรร์ดพังกลว่าวมมีรายละเอมียดดพังนมีนั้

๑.  แผนพ พัฒนาเศรษฐกกิจและส พังคมแหสงชาตกิ  ฉบ พับททที่ 
๑๒  

เนพถิ่องด ต้วยในการจพัดทดาแผนพพัฒนาจะต ต้องสอดคล ต้องกพับแผนพพัฒนา
เศรษฐกติจและสพังคมแหว่งชาตติ  แตว่ทพั นั้งนมีนั้  แผนพพัฒนาเศรษฐกติจและสพังคม
แหว่งชาตติ ฉบพับทมีถิ่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได ต้สตินั้นสยุดลงและการจพัดทดา
แผนพพัฒนาเศรษฐกติจและสพังคมแหว่งชาตติ  ฉบพับทมีถิ่ ๑๒  อยผว่ระหวว่างการ
ดดาเนตินการและยพังไมว่ประกาศใช ต้ แตว่ได ต้กดาหนดทติศทางของแผนพพัฒนา
เศรษฐกติจและสพังคมแหว่งชาตติ ฉบพับทมีถิ่ ๑๒  เอาไว ต้แล ต้ว  ซ ซถิ่งทติศทางของ
แผนพพัฒนาเศรษฐกติจและสพังคมแหว่งชาตติ ฉบพับทมีถิ่ ๑๒ มมีรายละเอมียดดพังนมีนั้ 

  กรอบแนวคกิดและหล พักการ
ในชว่วงของแผนพพัฒนาเศรษฐกติจและสพังคมแหว่งชาตติฉบพับทมีถิ่ 

๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยพังคงประสบสภาวะแวดล ต้อม
และบรติบทของการเปลมีถิ่ยนแปลงตว่างๆ ทมีถิ่อาจกว่อให ต้เกติดความเสมีถิ่ยงทพั นั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ อาทติ กระแสการเปติดเศรษฐกติจเสรมี ความ
ท ต้าทายของเทคโนโลยมีใหมวๆ่  การเข ต้าสผว่สพังคมผผ ต้สผงอายยุ การเกติดภพัย
ธรรมชาตติทมีถิ่รยุนแรง ประกอบกพับสภาวการณร์ด ต้านตว่างๆ ทพั นั้งเศรษฐกติจ สพังคม
ทรพัพยากรธรรมชาตติและสติถิ่งแวดล ต้อมของประเทศในปพัจจยุบพันทมีถิ่ยพังคงประสบ
ปพัญหาในหลายด ต้าน เชว่น ปพัญหาผลติตภาพการผลติตความสามารถในการ
แขว่งขพัน คยุณภาพการศซกษา ความเหลพถิ่อมลดนั้าทางสพังคม เปป็ นต ต้น ทดาให ต้การ

แผนยยุทธศาสตรร  ว กิส พัยท พัศนร  พ พันธกกิจ  จยุดมยุสงหมาย  
และแนวทางการพ พัฒนา

แผนยยุทธศาสตรร  ว กิส พัยท พัศนร  พ พันธกกิจ  จยุดมยุสงหมาย  
และแนวทางการพ พัฒนา

แผน
ยยุทธศาสตรร

แผน
ยยุทธศาสตรร



พพัฒนาในชว่วงแผนพพัฒนาฯ ฉบพับทมีถิ่ ๑๒ จซงจดาเปป็ นต ต้องยซดกรอบแนวคติดและ
หลพักการในการวางแผนทมีถิ่สดาคพัญ ดพังนมีนั้ 

(๑)  การน ต้อมนดาและประยยุกตร์ใช ต้หลพักปรพัชญาของเศรษฐกติจพอ
เพมียง 

(๒)  คนเปป็ นศผนยร์กลางของการพพัฒนาอยว่างมมีสว่วนรว่วม 
(๓)  การสนพับสนยุนและสว่งเสรติมแนวคติดการปฏติรผปประเทศ 
(๔)  การพพัฒนาสผว่ความมพัถิ่นคง มพัถิ่งคพัถิ่ง ยพัถิ่งยพน สพังคมอยผว่รว่วมกพัน

อยว่างมมีความสยุข

โดยมมีแนวทาง...

โดยมมีแนวทางการพพัฒนา  ดพังนมีนั้
๑)  การยกระดพับศพักยภาพการแขว่งขพันและการหลยุดพ ต้นกพับดพักรายได ต้

ปานกลางสผว่รายได ต้สผง
๒)  การพพัฒนาศพักยภาพคนตามชว่วงวพัยและการปฏติรผประบบเพพถิ่อสร ต้าง

สพังคมสผงวพัยอยว่างมมีคยุณภาพ
๓)  การลดความเหลพถิ่อมลดนั้าทางสพังคม
๔)  การรองรพับการเชพถิ่อมโยงภผมติภาคและความเปป็ นเมพอง
๕)  การสร ต้างความเจรติญเตติบโตทางเศรษฐกติจและสพังคมอยว่างเปป็ น

มติตรกพับสติถิ่งแวดล ต้อม
๖)  การบรติหารราชการแผว่นดตินทมีถิ่มมีประส ติทธติภาพ

๒.  แผนการบรกิหารราชการแผสนดกิน  
รพัฐบาลมมีนโยบายทมีถิ่จะพพัฒนาการเมพองของประเทศไปสผว่การปกครอง

ระบอบประชาธติปไตยแบบมมีสว่วนรว่วมของประชาชน  เพพถิ่อเปติดโอกาสให ต้
ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพติทพักษร์ส ติทธติของตนได ต้เพติถิ่มมากขซนั้น
รวมทพั นั้งจะมยุว่งเพติถิ่มประสติทธติภาพ  สร ต้างความโปรว่งใส  และขจพัดการทยุจรติตใน
การบรติหารราชการแผว่นดตินและการให ต้บรติการประชาชน  ทพั นั้งนมีนั้  เพพถิ่อสร ต้าง
ความเปป็ นธรรมในสพังคมและเอพนั้อตว่อการพพัฒนาประเทศทพั นั้งในปพัจจยุบพันและ
อนาคต  ซซถิ่งนโยบายการบรติหารราชการแผว่นดตินทมีถิ่เกมีถิ่ยวข ต้องกพับการบรติหาร
ราชการสว่วนท ต้องถติถิ่น ดพังนมีนั้

นโยบายททที่  ๑  นโยบายเรสงดสวนททที่จะเร กิที่มดดาเนกินการในปท แรก 

นโยบายททที่  ๒  นโยบายความม พัที่นคงแหสงร พัฐ
นโยบายททที่  ๓  เศรษฐกกิจ 
นโยบายททที่  ๔  นโยบายส พังคมและคยุณภาพชทว กิต 

นโยบายททที่  ๕  ททที่ด กิน ทร พัพยากรธรรมชาตกิและส กิที่งแวดลล้อม 



นโยบายททที่  ๖  ว กิทยาศาสตรร เทคโนโลยท การวกิจ พัย และ
นว พัตกรรม 

นโยบายททที่  ๗  การตสางประเทศและเศรษฐกกิจระหวสางประเทศ 

นโยบายททที่  ๘  การบรกิหารกกิจการบล้านเมมืองททที่ด ท 

๓.  ยยุทธศาสตรรประเทศ (Country Strategy)  
ยยุทธศาสตรร์ประเทศ (Country Strategy) จพัดทดาขซนั้นจากการ

ประชยุมเชติงปฏติบพัตติการหพัวหน ต้าระดพับปลพัดกระทรวงหรพอเทมียบเทว่า วาระพติเศษ
เมพถิ่อวพันทมีถิ่ ๑๓ ตยุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตพัน พพัทยา จพังหวพัดเพพถิ่อ
รว่วมกพันวางยยุทธศาสตรร์ วติสพัยทพัศนร์ เปต้าหมายและแนวทางในการทดางานรว่วม
กพันในปมีงบ  ๒๕๕๖ และเปป็ นกรอบ ในการจพัดทดางบประมาณปมี   ๒๕๕๗  
ตลอดจนแลกเปลมีถิ่ยนความเหป็นเกมีถิ่ยวกพับภาพรวมของการทดางานทมีถิ่ผว่านมา 
ซซถิ่งเดติมประกอบด ต้วย ๔ ยยุทธศาสตรร์ ๒๘ ประเดป็นหลพัก ๕๖ แนวทางการ
ดดาเนตินการ รวมทพั นั้งได ต้มมีการบผรณาการ รว่วมกพับยยุทธศาสตรร์การเข ต้าสผว่
ประชาคมอาเซมียน (ASEAN Strategy) จากการประชยุมเชติงปฏติบพัตติการ
การเข ต้าสผว่ประชา อาเซมียน ปมี  ๒๕๕๘ ครพั นั้งทมีถิ่ ๒ เมพถิ่อวพันทมีถิ่ ๒๔ ตยุลาคม 
๒๕๕๕ ณ ห ต้องประชยุม ๕๐๑ตซกบพัญชาการ ทดาเนมียบ เพพถิ่อเตรมียมความ
พร ต้อมของหนว่วยงานทมีถิ่เกมีถิ่ยวข ต้องในการเข ต้าสผว่ประชาคมอาเซมียน ซซถิ่งเดติม
ประกอบด ต้วย ๘ ยยุทธศาสตรร์ โดยหลพังจากการบผรณาการเปป็ นยยุทธศาสตรร์
ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด ต้วย ๔ ยยุทธศาสตรร์ ๓๐ 
ประเดป็นหลพัก ๗๙ แนวทางการดดาเนตินการ เพพถิ่อเปป็ นกรอบการจพัดสรรงบ
ประมาณรายจว่ายประจดาปมีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมมี รายละเอมียด
ดพังนมีนั้   

วติสพัยทพัศนร์...
วกิส พัยท พัศนร    

“ประเทศไทยมทขทดความสามารถในการแขสงข พัน คนไทย
อยยสด ทก กินดท มทสยุขและเปป็ นธรรม”  
หล พักการของยยุทธศาสตรร   

              “ตสอยอดรายไดล้จากฐานเดกิม  สรล้างรายไดล้จากโอกาส
ใหมส  สมดยุล  และการพ พัฒนาอยสางย พัที่งยมืน”   

ว พัตถยุประสงคร 
๑)  รพักษาฐานรายได ต้เดติม และสร ต้างรายได ต้ใหมว่    
๒)  เพติถิ่มประสติทธติภาพของระบบการผลติต (ต ต้องผลติตสตินค ต้าได ต้

เรป็วกวว่าปพัจจยุบพัน)    

๓)  ลดต ต้นทยุนให ต้กพับธยุรกติจ (ด ต้วยการลดต ต้นทยุนคว่าขนสว่งและโล
จติสตติกสร์)    
เปล้ าหมายเชกิงยยุทธศาสตรร    



๑)  การเพติถิ่มรายได ต้จากฐานเดติม   
๒)  การสร ต้างรายได ต้จากโอกาสใหมว่    
๓)  การลดรายจว่าย    
๔)  การเพติถิ่มประสติทธติภาพในการแขว่งขพัน   

ยยุทธศาสตรร  ประกอบด ต้วย ๔  ยยุทธศาสตรร์ ดพังนมีนั้
ยยุทธศาสตรรททที่  ๑  :  การเพติถิ่มขมีดความสามารถในการแขว่งขพัน

ของประเทศ เพพถิ่อหลยุดพ ต้นจากประเทศรายได ต้ปานกลาง (Growth & 

Competitiveness) ประกอบด ต้วย ๙ ประเดป็นหลพัก ๓๓ แนวทางการ
ดดาเนตินการ   

ยยุทธศาสตรรททที่  ๒  :  การลดความเหลพถิ่อมลดนั้า (Inclusive 

Growth) ประกอบด ต้วย ๘ ประเดป็นหลพัก ๒๐ แนวทางการดดาเนตินการ   
ยยุทธศาสตรรททที่  ๓  :  การเตติบโตทมีถิ่เปป็ นมติตรตว่อสติถิ่งแวดล ต้อม 

(Green Growth) ประกอบด ต้วย  ๕ ประเดป็นหลพัก  ๑๑  แนวทางการ
ดดาเนตินการ  

ยยุทธศาสตรรททที่  ๔  :  การสร ต้างความสมดยุลและปรพับระบบ
บรติหารจพัดการ (Internal process) ประกอบด ต้วย  ๘ ประเดป็นหลพัก  ๑๕ 
แนวทางการดดาเนตินการ
๔.  คสานกิยมหล พักของคนไทย  

คสานกิยมหล พักของคนไทย เพมืที่อสรล้างสรรครประเทศไทยใหล้เขล้ม
แขป็ง  มทท พัทั้งหมด ๑๒ ประการ  ด พังนททั้

๑)  มมีความรพักชาตติ  ศาสนา  พระมหากษพัตรติยร์  ซ ซถิ่งเปป็ นสถาบพันหลพัก
ของชาตติในปพัจจยุบพัน

๒)  ซพถิ่อสพัตยร์  เสมียสละ  อดทน  มมีอยุดมการณร์ในสติถิ่งทมีถิ่ดมีงามเพพถิ่อสว่วน
รวม

๓)  กตพัญญผ  ตว่อพว่อแมว่  ผผ ต้ปกครอง  ครผบาอาจารยร์
๔)  ใฝว่ หาความรผ ต้  หมพัถิ่นศซกษา  เลว่าเรมียน  ทางตรงและทางอ ต้อม
๕)  รพักษาวพัฒนธรรมประเพณมีไทยอพันงดงาม
๖)  มมีศมีลธรรม  รพักษาความสพัตยร์  หวพังดมีตว่อผผ ต้อพถิ่น  เผพถิ่อแผว่และแบว่งปพัน
๗)  เข ต้าใจ  เรมียนรผ ต้  การเปป็ นประชาธติปไตยอพันมมีพระมหากษพัตรติยร์ทรง

เปป็ นประมยุขทมีถิ่ถผกต ต้อง
๘)  มมีระเบมียบวตินพัย เคารพกฎหมาย ผผ ต้น ต้อยรผ ต้จพักการเคารพผผ ต้ใหญว่

๙)  มมีสตติ.....
๙)  มมีสตติ  รผ ต้ตพัว  รผ ต้คติด  รผ ต้ทดา  รผ ต้ปฏติบพัตติ ตามพระราชดดารพัสของพระบาท

สมเดป็จพระเจ ต้าอยผว่หพัว
๑๐) รผ ต้จพักดดารงตนอยผว่โดยใช ต้หลพักปรพัชญาเศรษฐกติจพอเพมียงตามพระ

ราชดดารพัสของพระบาทสมเดป็จพระเจ ต้าอยผว่หพัวรผ ต้จพักอดออมไว ต้ใช ต้เมพถิ่อยาม



จดาเปป็ น  มมีไว ต้พอกตินพอใช ต้  ถ ต้าเหลพอกป็แจกจว่าย จดาหนว่าย  และขยายกติจการ
เมพถิ่อมมีความพร ต้อมโดยภผมติคยุ ต้มกพันทมีถิ่ดมี

๑๑) มมีความเข ต้มแขป็งทพั นั้งรว่างกายและจติตใจ ไมว่ยอมแพ ต้ตว่ออดานาจฝว่ าย
ตดถิ่าหรพอกติเลส มมีความละอาย เกรงกลพัวตว่อบาปตามหลพักของศาสนา

๑๒) คดานซงถซงผลประโยชนร์ของสว่วนรวม  และตว่อชาตติ  มากกวว่าผล
ประโยชนร์ของตนเอง
๕.  นโยบายของร พัฐบาล  

๕.๑  นโยบายหรมือยยุทธศาสตรรประชาร พัฐ
      พลเอกประยยุทธร์จพันทรร์โอชา นายกรพัฐมนตรมี ได ต้กดาหนดนโยบาย

หรพอยยุทธศาสตรร์ประชารพัฐขซนั้นเพพถิ่อเปป็ นแนวนโยบายในการสร ต้างความ
สามพัคคมีรวมพลพังของผผ ต้คนในสพังคมไทยโดยไมว่แยกฝพักแยกฝว่ ายและไมว่กพัน
ใครออกไปจากสพังคมอมีกทพั นั้งยพังเปป็ นสานซกและหน ต้าทมีถิ่ทมีถิ่คนไทยทยุกคนจะ
ต ต้องรว่วมมพอกพันในการปกปต้องแผว่นดตินแมว่จากภยพันตรายทพั นั้งปวงและรว่วมกพัน
พพัฒนาชยุมชนท ต้องถติถิ่นและประเทศชาตติให ต้เจรติญก ต้าวหน ต้ามพัถิ่นคงและยพัถิ่งยพน 
ประสานพลพังการสร ต้างชาตติทมีถิ่ต ต้องเตติบโตแบบเศรษฐกติจฐานรากเพพถิ่อให ต้เกติด
ความยพัถิ่งยพน นโยบายหรพอยยุทธศาสตรร์ ประชารพัฐ จซงมมีแนวคติดในเรพถิ่องของ
ความรว่วมมพอรว่วมใจของรพัฐและประชาสพังคมเพพถิ่อรว่วมแก ต้ปพัญหาเศรษฐกติจ
และขพับเคลพถิ่อนการพพัฒนาชาตติทยุกมติตติทมีถิ่เกติดขซนั้นเพราะวว่า ประชารพัฐ เปติด
โอกาสให ต้ประชาชนเข ต้ามามมีสว่วนในการพพัฒนาประเทศทมีถิ่มมีรผปแบบเครพอ
ขว่าย โยงใยสพัมพพันธร์กพันเสรติมสร ต้างการมมีสว่วนรว่วมของทยุกภาคสว่วนเปป็ น
แนวทางการบรติหารราชการแผว่นดตินยยุคปพัจจยุบพันทมีถิ่เกติดจากการหลว่อหลอม
รวมพลพังของคนไทยทยุกคน  ทยุกหมผว่เหลว่า เหป็นได ต้จาก เพลงชาตติไทยซ ซถิ่งมมี
ใจความวว่า “ประเทศไทยรวมเลพอดเนพนั้อชาตติเชพนั้อไทยเปป็ นประชารพัฐไผท
ของไทยทยุกสว่วนอยผว่ดดารงคงไว ต้ได ต้ทพั นั้งมวลด ต้วยไทยล ต้วนหมายรพัก
สามพัคคมี...”

๕.๒  นโยบายของร พัฐบาล พล.อ.ประยยุทธร  จ พันทรรโอชา  
       ประกอบดล้วยนโยบาย  ๑๑  ดล้าน  ด พังนททั้

๑)  การปกปต้องและเชติดชผสถาบพันพระมหากษพัตรติยร์
๒)  การรพักษาความมพัถิ่นคงของรพัฐบาลและการตว่างประเทศ
๓)  การลดความเหลพถิ่อมลดนั้าของสพังคม และการสร ต้างโอกาสเข ต้า

ถซงบรติการของรพัฐ
๔)  การศซกษาและเรมียนรผ ต้ การทะนยุบดารยุงศาสนา  ศติลป

วพัฒนธรรม
๕)  การยกระดพับคยุณภาพบรติการด ต้านสาธารณสยุขและสยุขภาพ

ของประชาชน
๖)  การเพติถิ่มศพักยภาพทางเศรษฐกติจของประเทศ
๗)  การสว่งเสรติมบทบาทและการใช ต้โอกาสในประชาคม

อาเซมียน



๘)  การพพัฒนาและสว่งเสรติมการใช ต้ประโยชนร์จากวติทยาศาสตรร์ 
เทคโนโลยมี การวติจพัยและพพัฒนาและนวพัตกรรม

๙)  การรพักษาความมพัถิ่นคงของฐานทรพัพยากรและการสร ต้าง
สมดยุลระหวว่างการอนยุรพักษร์กพับการใช ต้ประโยชนร์อยว่างยพัถิ่งยพน

๑๐)  การสว่งเสรติม...

๑๐)  การสว่งเสรติมการบรติหารราชการแผว่นดตินทมีถิ่มมีธรรมาภติบาล 
และการปต้องกพันปราบปรามการทยุจรติตและประพฤตติมติชอบในภาครพัฐ

๑๑)  การปรพับปรยุงกฎหมายและกระบวนการยยุตติธรรม
๕.๓  ยยุทธศาสตรรและนโยบายของคณะร พักษาความสงบแหสง

ชาตกิ (คสช.) 

๑)  การแกล้ไข ปพัญหายาเสพตกิด  โดยยซดหลพักนติตติธรรมใน
การปราบปรามลงโทษผผ ต้ผลติต ผผ ต้ค ต้าผผ ต้มมีอติทธติพล และผผ ต้ประพฤตติมติชอบโดย
บพังคพับใช ต้กฎหมายอยว่างเครว่งครพัด ให ต้องคร์กรปกครองสว่วนท ต้องถติถิ่นนดาแนว
นโยบายของรพัฐบาล/คสช. ไปปรพับใช ต้ตามอดานาจหน ต้าทมีถิ่ ดพังนมีนั้

๑.๑)  สนพับสนยุน สว่งเสรติม หนว่วยงานทมีถิ่เกมีถิ่ยวข ต้องกพับการปราบ
ปรามยาเสพตติดทยุกหนว่วยดดาเนติน 

การปราบปรามและจพับกยุมผผ ต้ผลติตผผ ต้ค ต้า ผผ ต้นดาเข ต้า และสว่งออกรวมทพั นั้งผผ ต้สมคบ
และสนพับสนยุนชว่วยเหลพอให ต้ได ต้ผลอยว่างจรติงจพัง

๑.๒)  สนพับสนยุน สว่งเสรติม หนว่วยงานทมีถิ่ดผแล ควบคยุมตรวจสอบ
สถานบรติการตามกฎหมายวว่าด ต้วย

สถานบรติการทมีถิ่พพักอาศพัยเชติงพาณติชยร์สถานทมีถิ่  ทมีถิ่จพัดให ต้มมีการเลว่นบติลเลมียด 
สนยุกเกอรร์ รวมทพั นั้งโรงงานตามกฎหมายวว่าด ต้วยโรงงานและสถานประกอบ
การมติให ต้เจ ต้าของหรพอผผ ต้ประกอบการปลว่อยปละละเลยให ต้มมีการซยุกซว่อนหรพอ
ค ต้ายาเสพตติดหากพบให ต้ดดาเนตินการลงโทษตามกฎหมาย

๑.๓)  สนพับสนยุน สว่งเสรติม หนว่วยงานทมีถิ่ รพับผติดชอบนดาผผ ต้เสพยา
เสพตติดเข ต้ารพับการบดาบพัดรพักษาโดย

ทพันทมี และตติดตามดผแลให ต้ความชว่วยเหลพอให ต้สามารถกลพับมามมีชมีวติตอยว่าง
ปกตติสยุข

๑.๔)  ดดาเนตินการลงโทษเจ ต้าหน ต้าทมีถิ่รพัฐทมีถิ่มมีสว่วนเกมีถิ่ยวข ต้องกพับยา
เสพตติด (ข ต้าราชการองคร์การบรติหาร

สว่วนจพังหวพัด พนพักงานเทศบาล พนพักงานสว่วนตดาบล พนพักงานเมพองพพัทยา 
ลผกจ ต้างประจดาและพนพักงานจ ต้าง) ทพั นั้งนมีนั้ ให ต้องคร์กรปกครองสว่วนท ต้องถติถิ่น ยซด
หลพัก ผผ ต้เสพคพอผผ ต้ปว่ วยทมีถิ่ต ต้องได ต้รพับการบดาบพัดรพักษาให ต้กลพับมาเปป็ นคนดมีของ
สพังคม พร ต้อมทพั นั้งมมีกลไกตติดตามชว่วยเหลพอ อยว่างเปป็ นระบบ ดดาเนตินการ 
อยว่างจรติงจพังในการปต้องกพันปพัญหาด ต้วยการแสวงหาความรว่วมมพอเช ติงรยุกกพับ
องคร์กรภาครพัฐตว่างๆ ในการควบคยุมและสกพัดกพั นั้นยาเสพตติด สารเคมมี และ
สารตพั นั้งต ต้นในการผลติตยาเสพตติด ทมีถิ่ลพักลอบเข ต้าสผว่ประเทศภายใต ต้การบรติหาร
จพัดการอยว่างบผรณาการและมมีประสติทธติภาพรวมทพั นั้งดดาเนตินการปต้องกพันกลยุว่ม



เสมีถิ่ยงและประชาชนทพัถิ่วไปไมว่ให ต้เข ต้าไปเกมีถิ่ยวข ต้องกพับยาเสพตติดด ต้วยการรวม
พลพังทยุกภาคสว่วนเปป็ นพลพังแผว่นดตินในการตว่อสผ ต้กพับยาเสพตติด

๒)  มาตรการปล้ องก พันและแกล้ไขปพัญหาการทยุจรกิต
ประพฤตกิม กิชอบ

โดยเสรติมสร ต้าง จติตสานซกและคว่านติยมให ต้กพับเจ ต้าหน ต้าทมีถิ่ของ
รพัฐยซดหลพักธรรมาภติบาลในการปฏติบพัตติหน ต้าทมีถิ่การปลผกจติตสานซกคว่านติยม
คยุณธรรมจรติยธรรมและสร ต้างวตินพัยแกว่ทยุกภาคสว่วน รว่วมรวมพลพังแผว่นดติน
ปต้องกพันและปราบปรามการทยุจรติต จซงให ต้ถพอปฏติบพัตติตามคาสพัถิ่งคณะรพักษา
ความสงบแหว่งชาตติ ทมีถิ่  ๖๙/๒๕๕๗ เรพถิ่อง มาตรการปต้องกพันและแก ต้ไขการ
ทยุจรติตประพฤตติมติชอบ ลงวพันทมีถิ่ ๑๘ มติถยุนายน ๒๕๕๗ และกดาหนดแนวทาง
การดดาเนตินงานขององคร์กรปกครองสว่วนท ต้องถติถิ่นดพังนมีนั้

๒.๑)  ทดาการสดารวจ  ศซกษารผปแบบการกระ ทดาผติดใน
อดานาจหน ต้าทมีถิ่ของแตว่ละหนว่วยงานทมีถิ่เกติดหรพอนว่าจะเกติดสมดถิ่าเสมอ
กระบวนการขพั นั้นตอนใดทมีถิ่นว่าจะเกติดการทยุจรติต ตดาแหนว่งหรพอตพัวเจ ต้าหน ต้าทมีถิ่ทมีถิ่
รพับผติดชอบและวติธมีการกระทดาผติด

๒.๒)  กดาหนดแนวทางวติธมีการแก ต้ไขลดโอกาสและ
ปต้องกพันการทยุจรติตในทยุกขพั นั้นตอนทมีถิ่มมีความเสมีถิ่ยง

๒.๓)  กดาหนด...

๒.๓)  กดาหนดวติธมีดดาเนตินการทมีถิ่สามารถปฏติบพัตติให ต้เกติดผล
เปป็ นรผปธรรมอยว่างจรติงจพังกพับการกระทาผติดทมีถิ่ปรากฏเหป็นเปป็ นทมีถิ่ประจพักษร์อยผว่
โดยทพัถิ่วไปทมีถิ่ทาให ต้ประชาชนมมีความรผ ต้ส ซกวว่าเจ ต้าหน ต้าทมีถิ่ไมว่ดดาเนตินการใดๆ
เพราะรพับผลประโยชนร์

๒.๔)  สดารวจและจพัดทดาข ต้อมผลการกระทดาผติดทมีถิ่เหป็นเปป็ นทมีถิ่
ประจพักษร์ในพพนั้นทมีถิ่ของแตว่ละหนว่วยงานพร ต้อมทพั นั้งระบยุตพัวเจ ต้าหน ต้าทมีถิ่ผผ ต้รพับผติด
ชอบ

๒.๕)  จพัดทดาข ต้อมผลบยุคคลนติตติบยุคคลทมีถิ่ได ต้รพับงานจพัดซพนั้อจพัด
จ ต้างย ต้อนหลพัง  ๕  ปมี

๒.๖)  จพัดทดาข ต้อมผลเรพถิ่องทมีถิ่หนว่วยงานร ต้องทยุกขร์ตว่อ
พนพักงานสอบสวน ดดาเนตินคดมีกพับผผ ต้กระ ทดาผติดตามอดานาจหน ต้าทมีถิ่ของหนว่วย
งานนพั นั้นและยพังอยผว่ระหวว่างการสอบสวนให ต้นาแนวทางดพังกลว่าวมาจพัดทดา
ยยุทธศาสตรร์หรพอแนวทางการพพัฒนาหรพอโครงการพพัฒนาบยุคลากรของ
องคร์กรปกครองสว่วนท ต้องถติถิ่นเพพถิ่อเปป็ นมาตรการปต้องกพันและแก ต้ไขปพัญหาการ
ทยุจรติตประพฤตติมติชอบ

๖.  ยยุทธศาสตรรการพ พัฒนาภาคตะว พันออกเฉทยงเหนมือ
๖.๑ ยยุทธศาสตรรการพ พัฒนา

(๑) เพติถิ่มศพักยภาพการแขว่งขพันด ต้านเศรษฐกติจ โดยการยก
มาตรฐานและประสติทธติภาพการผลติตการเกษตร  การพพัฒนาศพักยภาพการ



ประกอบการด ต้านอยุตสาหกรรม  อยุตสาหกรรมบรติการและการทว่องเทมีถิ่ยว  
การตพั นั้งองคร์กรรว่วมภาครพัฐและเอกชนระดพับพพนั้นทมีถิ่เพพถิ่อสว่งเสรติมอดานวยความ
สะดวกด ต้านการค ต้าการลงทยุน และสว่งเสรติมความรว่วมมพอทางเศรษฐกติจกพับ
ประเทศเพพถิ่อนบ ต้าน

(๒) สร ต้างคนให ต้มมีคยุณภาพ เพพถิ่อพพัฒนาคนให ต้มมีสยุขภาวะดมีทพั นั้ง
รว่างกาย จติตใจและสตติปพัญญา  รอบรผ ต้  เทว่าทพันการเปลมีถิ่ยนแปลง  สามารถ
ดดารงชมีพได ต้อยว่างมมีคยุณภาพ

(๓) สร ต้างสพังคมและเศรษฐกติจฐานรากให ต้เข ต้มแขป็ง เพพถิ่อสร ต้าง
ความมพัถิ่นคงด ต้านอาหาร  แก ต้ไขปพัญหาความยากจน หนมีนั้ส ติน และการออม
ของครพัวเรพอน  มมีสพัมมาอาชมีพทมีถิ่มพัถิ่นคง สามารถพซถิ่งพาตนเองและดผแล
ครอบครพัวได ต้อยว่างอบอยุว่น

(๔) ฟพนั้นฟผทรพัพยากรธรรมชาตติและสติถิ่งแวดล ต้อมให ต้สมบผรณร์ โดย
เรว่งอนยุรพักษร์และฟพนั้นฟผพพนั้นทมีถิ่ปว่ าไม ต้ให ต้ได ต้ ๑๕.๙ ล ต้านไรว่ หรพอร ต้อยละ ๒๕ ของ
พพนั้นทมีถิ่ภาค  ปต้องกพันการรยุกพพนั้นทมีถิ่ชยุว่มนดนั้า พพัฒนาแหลว่งนดนั้าและระบบ
ชลประทาน ฟพนั้นฟผดติน ยพับยพั นั้งการแพรว่กระจายดตินเคป็ม และเพติถิ่มประส ติทธติภาพ
การจพัดการโดยสว่งเสรติมทดาเกษตรอตินทรมียร์

๖.๒ ทกิศทางการพ พัฒนากลยุสมจ พังหว พัดและจ พังหว พัด
(๑) กลยุว่มภาคตะวพันออกเฉมียงเหนพอตอนบน ๑ ประกอบด ต้วย

อยุดรธานมี  หนองคาย  หนองบพัวลดาภผ และเลย) เน ต้นการฟพนั้นฟผระบบนติเวศนร์
เพพถิ่อรพักษาสมดยุลธรรมชาตติ  การปรพับโครงสร ต้างการผลติตด ต้านการเกษตรการ
สว่งเสรติมการค ต้า การลงทยุนและการทว่องเทมีถิ่ยวเชพถิ่อมโยงกพับประเทศเพพถิ่อน
บ ต้าน

(๒) กลยุว่มภาคตะวพันออกเฉมียงเหนพอตอนบน ๒ ประกอบด ต้วย 
สกลนคร  นครพนม  และมยุกดาหาร เน ต้นให ต้ความสดาคพัญกพับความรว่วมมพอ
ทางเศรษฐกติจกพับประเทศเพพถิ่อนบ ต้าน  เพติถิ่มประส ติทธติภาพการผลติตสตินค ต้า
การเกษตร สว่งเสรติมพพนั้นทมีถิ่ชลประทาน  การทดาปศยุสพัตวร์โดยเฉพาะโคเนพนั้อ

(๓) กลยุว่มภาค…
(๓) กลยุว่มภาคตะวพันออกเฉมียงเหนพอตอนกลาง ประกอบด ต้วย 

ขอนแกว่น  กาฬสตินธยุร์  มหาสารคาม และร ต้อยเอป็ด  เน ต้นการพพัฒนา
โครงสร ต้างพพนั้นฐานของเมพองรองรพับการเปป็ นศผนยร์กลางการค ต้าบรติการ และ
การลงทยุนของภาค การใช ต้ประโยชนร์พพนั้นทมีถิ่ชลประทานให ต้เกติดประโยชนร์
สผงสยุด  การทดาการเกษตรก ต้าวหน ต้า  การเตรมียมการรองรพับอยุตสาหกรรม
พลพังงานทดแทน (Ethanol) ควบคผว่กพับการเพติถิ่มประสติทธติภาพการผลติต

(๔) กลยุว่มภาคตะวพันออกเฉมียงเหนพอตอนลว่าง ๑ ประกอบด ต้วย 
นครราชสมีมา  ชพัยภผมติ  บยุรมีรพัมยร์  สยุรตินทรร์  มยุว่งเน ต้นการพพัฒนาระบบ
ชลประทานให ต้เตป็มศพักยภาพ  การเตรมียมการรองรพับอยุตสาหกรรมพลพังงาน
ทดแทน (Ethanol) พพัฒนาการทว่องเทมีถิ่ยวทพั นั้งการทว่องเทมีถิ่ยวเช ติงนติเวศนร์
และอารยธรรมขอมด ต้วยการสร ต้างคยุณคว่าเพติถิ่ม และพพัฒนาเส ต้นทาง



(๕)  กลยุว่มภาคตะวพันออกเฉมียงเหนพอตอนลว่าง ๒ ประกอบด ต้วย 
อยุบลราชธานมี ศรมีสะเกษ ยโสธร และอดานาจเจรติญ  มยุว่งเน ต้นการพพัฒนาแหลว่ง
นดนั้า และระบบบรติหารจพัดการเพพถิ่อแก ต้ไขปพัญหานดนั้าทว่วมและขาดแคลนนดนั้า  
การสร ต้างงานและรายได ต้จากการทว่องเทมีถิ่ยวให ต้มากขซนั้น

๖.๓ โครงการททที่สดาค พัญ (Flagship Project)

(1) โครงการผลติตข ต้าวหอมมะลติอตินทรมียร์ในทยุว่งกยุลาร ต้องไห ต้เพพถิ่อ
การสว่งออก

(2) โครงการพพัฒนาเมพองมยุกดาหารเปป็ นประตผสผว่อ ตินโดจมีน
(3) โครงการพพัฒนาเส ต้นทางทว่องเทมีถิ่ยวอารยธรรมขอม
(4) โครงการจพัดการผลติตเอทานอลในภาคอมีสาน
(5) โครงการยกมาตรฐานการเรมียนการสอนด ต้วยระบบศซกษา

ทางไกล
(6) โครงการเกษตรยพัถิ่งยพนเพพถิ่อชยุมชนเข ต้มแขป็ง
(7) โครงการฟพนั้นฟผลยุว่มนดนั้าชมีตอนบนและลยุว่มนดนั้ามผลตอนบนแบบ

บผรณาการเพพถิ่อการผลติตทมีถิ่ยพัถิ่งยพน

๗.  แผนพ พัฒนากลยุสมจ พังหว พัด “รล้อยเอป็ด ขอนแกสน 
มหาสารคาม กาฬสกินธยุ ร” (รล้อย แกสน สาร ส กินธยุ ร) ระยะ  
๔ ปท  (๒๕๕๘-๒๕๖๑)

วกิส พัยท พัศนร “เพกิที่มผลผลกิตภาคพมืชเศรษฐกกิจหล พัก (ขล้าว อล้อย 
ม พันสดาปะหล พัง ยางพารา) และอยุตสาหกรรม การคล้า การบรกิการ 
การทสองเททที่ยว และการลงทยุนสยสสากล”

เปล้ าประสงคร
๑. เพติถิ่มคยุณภาพการผลติตพพชเศรษฐกติจหลพักในเขตพพนั้นทมีถิ่เกษตร

ทมีถิ่เหมาะสม (Zoning) ให ต้ได ต้มาตรฐาน
๒. สร ต้างการเจรติญเตติบโตทางด ต้านเศรษฐกติจ
๓. พพัฒนาการทว่องเทมีถิ่ยวกลยุว่มจพังหวพัดสผว่การทว่องเทมีถิ่ยวอยว่าง

ยพัถิ่งยพน
ยยุทธศาสตรรการพ พัฒนากลยุสมจ พังหว พัด ประกอบดล้วย ๔ 

ยยุทธศาสตรรหล พัก ไดล้แกส
ประเดป็นยยุทธศาสตรร์ทมีถิ่ ๑ : การพพัฒนาศพักยภาพการผลติต การแปรรผป การ

ค ต้า พพชเศรษฐกติจให ต้มมีความเข ต้มแขป็ง                        
                                      

ประเดป็นยยุทธศาสตรร์……



ประเดป็นยยุทธศาสตรร์ทมีถิ่ ๒ : การสว่งเสรติมการค ต้า การบรติการ การลงทยุน
และพพัฒนาอยุตสาหกรรมให ต้เปป็ น
                                      มติตรตว่อสติถิ่งแวดล ต้อม

ประเดป็นยยุทธศาสตรร์ทมีถิ่ ๓ : การเพติถิ่มศพักยภาพการทว่องเทมีถิ่ยวกลยุว่ม
จพังหวพัด

ประเดป็นยยุทธศาสตรร์ทมีถิ่ ๔ : การเตรมียมความพร ต้อมกลยุว่มจพังหวพัดเพพถิ่อ
เข ต้าสผว่ประชาคมเศรษฐกติจอาเซมียน
๘. ยยุทธศาสตรรการพ พัฒนาจ พังหว พัดตามแผนพ พัฒนา
จ พังหว พัดมหาสารคาม  

วกิส พัยท พัศนร “เปป็ นแหลสงผลกิตสกินคล้าเกษตรและอาหารคยุณภาพ
ศยนยรกลางบรกิการทางการศ ศกษาและว พัฒนธรรม ประชาชนมท
คยุณภาพชทว กิตททที่ด ท”
         เปล้ าประสงคร

๑. ภาคการเกษตรมมีความเข ต้มแขป็งและสามารถสร ต้างมผลคว่า
เพติถิ่มให ต้กพับจพังหวพัด

๒. การพพัฒนาเศรษฐกติจของจพังหวพัดเตติบโตอยว่างสมดยุลและ
ยพัถิ่งยพน

๓. เปป็ นศผนยร์กลางบรติการทางการศซกษาและวพัฒนธรรม
๔. ประชาชนมมีคยุณภาพชมีวติตทมีถิ่ดมี

ยยุทธศาสตรรการพ พัฒนาจ พังหว พัดมท ๔ ประเดป็นยยุทธศาสตรร 
ด พังนททั้

ประเดป็นยยุทธศาสตรรททที่ ๑ .ปร พับโครงสรล้างการผลกิต
ดล้านการเกษตรใหล้เอมืทั้อตสอการผลกิตสกินคล้าเกษตรและอาหาร
คยุณภาพ

กลยยุทธร
๑. สว่งเสรติมปพัจจพัยการผลติตเพพถิ่อการเกษตร
๒. สว่งเสรติมการผลติตสตินค ต้าเกษตรปลอดภพัยและได ต้มาตรฐาน
๓. เสรติมสร ต้างความเข ต้มแขป็งและศพักยภาพให ต้แกว่เกษตรกร กลยุว่ม

เกษตรกรและกลยุว่มสหกรณร์การเกษตร
ประเดป็นยยุทธศาสตรรททที่ ๒.สสงเสรกิมการคล้า การลงทยุน 

และการทสองเททที่ยวเชกิงสรล้างสรรคร และว พัฒนธรรมเปป็ นมกิตร
ก พับสกิที่งแวดลล้อม

กลยยุทธร
๑. พพัฒนาโครงสร ต้างพพนั้นฐาน
๒. สว่งเสรติมการตลาดและพพัฒนาผลติตภาพการผลติตและพพัฒนา

ผลติตภพัณฑร์ให ต้มมีคยุณภาพได ต้มาตรฐาน



๓. สว่งเสรติมการทว่องเทมีถิ่ยวเชติงประวพัตติศาสตรร์ศาสนาและ
วพัฒนธรรม

๔. ปต้องกพันแก ต้ไขปพัญหาสติถิ่งแวดล ต้อมและสว่งเสรติม อนยุรพักษร์ ฟพนั้นฟผ 
ทรพัพยากรธรรมชาตติอยว่างเปป็ นระบบ

ประเดป็นยยุทธศาสตรรททที่ ๓.สสงเสรกิมและพ พัฒนาการ
จ พัดการศศกษาเพมืที่อยกระด พับการเปป็ นศยนยรกลางบรกิการ
ทางการศศกษาและว พัฒนธรรมของภาคตะว พันออกเฉทยง
เหนมือ

กลยยุทธยุ ร
๑. บผรณาการพพัฒนาคยุณภาพการเรมียนรผ ต้  การวติจพัย  และการ

สร ต้างองคร์ความรผ ต้ทพั นั้งระบบ
๒. สว่งเสรติมการบรติการทางวติชาการ  วติชาชมีพและทดานยุบดารยุง 

ศาสนา ศติลปวพัฒนธรรมสผว่ชยุมชน

๓. พพัฒนา....

๓. พพัฒนาเครพอขว่ายสถาบพันการศซกษาเพพถิ่อนดาไปสผว่การเปป็ น
ศผนยร์กลางบรติการทางการศซกษา ศาสนาและวพัฒนธรรม 

ประเดป็นยยุทธศาสตรรททที่ ๔.พ พัฒนาคยุณภาพชทว กิตของ
ประชาชน สยสส พังคมเอมืทั้ออาทรและสมานฉ พันทร

กลยุยยุทธยุ ร
๑. สว่งเสรติมการมมีสว่วนรว่วมในการพพัฒนาคยุณภาพชมีวติต
๒. พพัฒนาทพักษะฝมีมพอแรงงานเพพถิ่อความมพัถิ่นคงทางอาชมีพ
๓. เสรติมสร ต้างความมพัถิ่นคงและความปลอดภพัยในชมีวติตและ

ทรพัพยร์สติน

๙. ยยุทธศาสตรรการพ พัฒนาขององครกรปกครองสสวน
ทล้องถกิที่นในเขตจ พังหว พัด

วกิส พัยท พัศนร
 “ทล้องถกิที่นมหาสารคามการศศกษากล้าวไกล ประชาชน

เปป็ นสยุข อยยสรอดปลอดภ พัย ส พังคม
   เขล้มแขป็ง รย ล้เทสาท พัน พ พัฒนาอยสางสรล้างสรรครและย พัที่งยมืน”

พ พันธกกิจ  

๑. พพัฒนาคยุณภาพทางการศซกษาและสร ต้างแหลว่งเรมียนรผ ต้ในท ต้องถติถิ่น 
ให ต้มมีความพร ต้อมตว่อประชาคมเศรษฐกติจ    อาเซมียน และประชาคมโลก 
รวมถซงเพติถิ่มชว่องทางในการเข ต้าถซงการศซกษาท ต้องถติถิ่น



๒. พพัฒนาคยุณภาพชมีวติตประชาชนในท ต้องถติถิ่นให ต้อยผว่ดมีก ตินดมี ดดารงชมีวติต
อยว่างเหมาะสม อยผว่รอดปลอดภพัยรวมถซงเสรติมสร ต้างศพักยภาพสพังคม ชยุมชน 
ให ต้เข ต้มแขป็งและรผ ต้เทว่าทพันการเปลมีถิ่ยนแปลง

๓. สว่งเสรติมการผลติตและการบรติการ บนพพนั้นฐานองคร์ความรผ ต้และ
ภผมติปพัญญาท ต้องถติถิ่นอยว่างสร ต้างสรรคร์ พร ต้อมพพัฒนาปรพับปรยุงโครงสร ต้างพพนั้น
ฐาน แหลว่งนดนั้าสาธารณะ รวมถซงอนยุรพักษร์คยุ ต้มครองโบราณสถาน สพบสาน
วพัฒนธรรมประเพณมีทมีถิ่ดมีงามของท ต้องถติถิ่นและรว่วมจพัดการส ติถิ่งแวดล ต้อม

๔. พพัฒนาและสว่งเสรติมสร ต้างประสติทธติภาพขององคร์กรปกครองสว่วน
ท ต้องถติถิ่น  รวมถซงสนพับสนยุนหนว่วยงานและบผรณาการในการพพัฒนาจพังหวพัด

ประเดป็นยยุทธศาสตรรการพ พัฒนา ประกอบดล้วย ๔ ประเดป็น
ยยุทธศาสตรร คมือ

ประเดป็นยยุทธศาสตรรททที่ ๑: การจ พัดการศศกษาและสรล้างส พังคม
แหสงการเรทยนรย ล้ในทล้องถกิที่น

แนวทางการพ พัฒนา
๑. พพัฒนาคยุณภาพบรติหารจพัดการการศซกษา และการบรติการ

ทางการศซกษา
๒. พพัฒนาผผ ต้เรมียนผผ ต้สอน และบยุคลากรทางการศซกษา
๓. สนพับสนยุนงานวติชาการและกติจกรรมทางการศซกษา 

ประเดป็น.....

ประเดป็นยยุทธศาสตรรททที่ ๒: การสรล้างความเขล้มแขป็งของ
ส พังคมและชยุมชนในทล้องถกิที่น

แนวทางการพ พัฒนา
๑. พพัฒนาคยุณภาพชมีวติตและสว่งเสรติมการศซกษา
๒. เสรติมสร ต้างศพักยภาพและความเข ต้มแขป็งของสพังคม ชยุมชน
๓. สนพับสนยุนและสว่งเสรติมกติจกรรม การกมีฬา และนพันทนาการ

ประเดป็นยยุทธศาสตรรททที่ ๓: การพ พัฒนาโครงสรล้างการผลกิต
และสรล้างความม พัที่นคงทางเศรษฐกกิจ

 ในทล้องถกิที่น
แนวทางการพ พัฒนา

๑. พพัฒนาสว่งเสรติมการเกษตร  การพาณติชยร์  และการลงทยุน
๒. พพัฒนาและปรพับปรยุงโครงสร ต้างพพนั้นฐาน แหลว่งนดนั้าสาธารณะ 

โบราณสถานและแหลว่งทว่องเทมีถิ่ยว และจพัดการส ติถิ่งแวดล ต้อม
๓. สนพับสนยุนสว่งเสรติมศาสนา  ศติลปวพัฒนธรรม  ขนบธรรมเนมียม

ประเพณมีและภผมติปพัญญาท ต้องถติถิ่น



ประเดป็นยยุทธศาสตรรททที่ ๔: การพ พัฒนาและเสรกิมสรล้าง
ประสกิทธกิภาพองครกร

แนวทางการพ พัฒนา
๑. เพติถิ่มศพักยภาพประสติทธติภาพการทดางานของท ต้องถติถิ่น
๒. สนพับสนยุน ชว่วยเหลพอปละประสานการทดางานระหวว่างองคร์กร

ปกครองสว่วนท ต้องถติถิ่น  องคร์กรและหนว่วยงานอพถิ่น

๑๐.  แผนเศรษฐกกิจพอเพทยงทล้องถกิที่น (ดล้านการเกษตร
และแหลสงนด ทั้า) 

ตามระเบมียบกระทรวงมหาดไทย  วว่าด ต้วยการจพัดทดาแผนพพัฒนาของ
องคร์กรปกครองสว่วนท ต้องถติถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หนพังสพอกระทรวงมหาดไทย 
ดว่วนทมีถิ่สยุด ทมีถิ่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวพันทมีถิ่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรพถิ่อง
แนวทางและหลพักเกณฑร์การจพัดทดาและประสานแผนพพัฒนาท ต้องถติถิ่นของ
องคร์กรปกครองสว่วนท ต้องถติถิ่น และหนพังสพอ  หนพังสพอจพังหวพัดนครราชสมีมา  
ดว่วนทมีถิ่สยุด ทมีถิ่ นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒  ลงวพันทมีถิ่ ๔ กยุมภาพพันธร์ ๒๕๕๙  
เรพถิ่อง  การสดารวจข ต้อมผลเพพถิ่อจพัดทดาแผนพพัฒนาเศรษฐกติจพอเพมียง (ด ต้าน
การเกษตรและแหลว่งนดนั้า)  โดยให ต้องคร์กรปกครองสว่วนท ต้องถติถิ่นให ต้ความ
สดาคพัญกพับการจพัดเกป็บข ต้อมผลเศรษฐกติจพอเพมียงท ต้องถติถิ่นโดยเฉพาะด ต้าน
การเกษตรและแหลว่งนดนั้า โดยให ต้ความสดาคพัญกพับข ต้อมผลดารเกษตร  เชว่น 
ประเภทพพชทมีถิ่ปลผก  ต ต้นทยุน/หนว่วย ผลผลติต/หนว่วย ราคาขาย/หนว่วย 
เปป็ นต ต้น  ข ต้อมผลด ต้านแหลว่งนดนั้า เชว่น ปรติมาณนดนั้าฝน  แหลว่งนดนั้าธรรมชาตติ  
แหลว่งนดนั้าทมีถิ่มนยุษยร์สร ต้างขซนั้น  เปป็ นต ต้น  โดยจพัดทดายยุทธศาสตรร์หรพอแนวทาง
การพพัฒนาเพพถิ่อประกอบการสนพับสนยุน สว่งเสรติมการประกอบอาชมีพของ
ประชาชนในท ต้องถติถิ่น  โดยได ต้เน ต้นให ต้ท ต้องถติถิ่นแก ต้ไขปพัญหาให ต้กพับชยุมชนเกมีถิ่ยว
กพับด ต้านการเกษตรและแหลว่งนดนั้า  โดยให ต้จพัดทดาเปป็ นแผนพพัฒนาเศรษฐกติจ
พอเพมียงขซนั้น  เทศบาลจซงต ต้องประชาคมท ต้องถติถิ่นในการจพัดทดาแผนพพัฒนา
เศรษฐกติจพอเพมียงขซนั้น  เพพถิ่อให ต้ชยุมชนได ต้เสนอโครงการด ต้านเกษตรและ
แหลว่งนดนั้าเพพถิ่อเทศบาลจะได ต้นดาบรรจยุในแผนพพัฒนาท ต้องถติถิ่นสมีถิ่ปมีตว่อไป โดย
กรมสว่งเสรติมการปกครองท ต้องถติถิ่น  

ได ต้รว่วมกพับสมาคม.....

ได ต้รว่วมกพับสมาคมองคร์การบรติหารสว่วนจพังหวพัดแหว่งประเทศไทย  สมาคม
สพันนติบาตเทศบาลแหว่งประเทศไทย  สมาคมองคร์การบรติหารสว่วนตดาบล
แหว่งประเทศไทย  ดดาเนตินการจพัดทดาแบบสดารวจข ต้อมผลเพพถิ่อจพัดทดาแผน
พพัฒนาเศรษฐกติจพอเพมียงท ต้องถติถิ่น (ด ต้านการเกษตรและแหลว่งนดนั้า) โดยมมี
วพัตถยุประสงคร์เพพถิ่อให ต้องคร์กรปกครองสว่วนท ต้องถติถิ่นมมีข ต้อมผลปพัญหาความ
ต ต้องการพพนั้นฐานของประชาชน รวมทพั นั้งข ต้อมผลในการแก ต้ไขปพัญหาภพัยแล ต้ง  
ทพั นั้งนมีนั้ให ต้ท ต้องถติถิ่นอดาเภอรว่วมกพับองคร์กรปกครองสว่วนท ต้องถติถิ่นสดารวจข ต้อมผลให ต้



ครบในแผนพพัฒนาท ต้องถติถิ่นเพพถิ่อแก ต้ไขปพัญหาอยว่างเปป็ นรผปธรรม ซ ซถิ่งข ต้อมผลทมีถิ่
ต ต้องสดารวจมมีดพังนมีนั้ 

สว่วนทมีถิ่ ๑ :  ข ต้อมผลพพนั้นฐานของหมผว่บ ต้านชยุมชน
สว่วนทมีถิ่ ๒ :  ข ต้อมผลด ต้านการเกษตร
สว่วนทมีถิ่ ๓ :  ข ต้อมผลด ต้านแหลว่งนดนั้าทางการเกษตร
สว่วนทมีถิ่ ๔ : ข ต้อมผลด ต้านแหลว่งนดนั้ากติน นดนั้าใช ต้ (หรพอนดนั้าเพพถิ่อการอยุปโภค 

บรติโภค)

สว่วนทมีถิ่ ๕ : ความต ต้องการในการทดาเกษตรของหมผว่บ ต้าน/ชยุมชน และ
โครงการทมีถิ่หมผว่บ ต้าน/ชยุมชนเสนอ

(๑) ด ต้านเกษตร
(๒) ด ต้านแหลว่งนดนั้าอยุปโภค บรติโภค
(๓) ด ต้านแหลว่งนดนั้าทางการเกษตร

๑๑.  ยยุทธศาสตรรการพ พัฒนาเทศบาลตดาบลวาปทปทยุม
วกิส พัยท พัศนร

        “เทศบาลตดาบลวาปทปทยุม  เมมืองนสาอยยส  สาธารณยปโภคท พัที่ว
ถ ศง  พศที่งพาตนเองไดล้  สยุขภาพอนาม พัยดท
          มทคยุณภาพชทว กิต  เศรษฐกกิจย พัที่งยมืน”

พ พันธกกิจ  
ภารกกิจททที่  1    ปรพับปรยุงและพพัฒนาระบบโครงสร ต้างพพนั้นฐาน พพัฒนาเมพอง

นว่าอยผว่  และการจพัดการ
                   ทรพัพยากรธรรมชาตติและสติถิ่งแวดล ต้อมอยว่างยพัถิ่งยพน
ภารกกิจททที่  2    พพัฒนาระบบการบรติหารจพัดการทมีถิ่ดมี  ให ต้มมีความโปรว่งใสใน

ทยุกด ต้านรวมทพั นั้งการอดานวย         
                   ความสะดวกแกว่ประชาชนผผ ต้มาใช ต้บรติการอยว่างทพัถิ่วถซง 

สะดวกและรวดเรป็ว
ภารกกิจททที่  3    สว่งเสรติม สนพับสนยุนการศซกษา การกมีฬา สยุขภาพอนามพัย 

ศาสนาวพัฒนธรรมและประเพณมี   
                   ท ต้องถติถิ่น
ภารกกิจททที่  4    เสรติมสร ต้างความสงบเรมียบร ต้อยในชยุมชน และสว่งเสรติมด ต้าน

เศรษฐกติจของชยุมชน     
ภารกกิจททที่  5    การสร ต้างความเข ต้มแขป็งด ต้านการเงตินการคลพัง โดยบรติหาร

และคว่าใช ต้จว่าย งบประมาณให ต้เกติด
                   ประโยชนร์สผงสยุดตว่อสว่วนรวม และเปป็ นไปตามแผนพพัฒนา

เทศบาลตดาบลวาปมีปทยุม
จยุดมยุสงหมาย



1.   เพพถิ่อปรพับปรยุงการคมนาคมและการสพถิ่อสารให ต้สะดวก รวดเรป็ว ทพัถิ่ว
ถซง และปลอดภพัย

2.   เพพถิ่อให ต้ทยุกภาคสว่วน มมีสว่วนรว่วมในการบรติหารจพัดการตามหลพักธร
รมาภติบาล

          3.   เพพถิ่อสว่งเสรติม สนพับสนยุนการศซกษา  ศาสนา  ประเพณมี และ
วพัฒนธรรมท ต้องถติถิ่น

4.   เพพถิ่อสว่งเสรติม......

4.   เพพถิ่อสว่งเสรติมสยุขภาพอนามพัย  คยุณภาพชมีวติต และพพัฒนาสติถิ่งแวดล ต้อม
5.   เพพถิ่อสว่งเสรติม สนพับสนยุนให ต้ประชาชนมมีอาชมีพ มมีรายได ต้เพมียงพอ  ตาม

หลพักปรพัชญาของเศรษฐกติจพอเพมียง

ยยุทธศาสตรรการพ พัฒนาและแนวทางการพ พัฒนา  

ยยุทธศาสตรรททที่ 1   ดล้านโครงสรล้างพมืทั้นฐาน

ว พัตถยุประสงครของยยุทธศาสตรร
เพพถิ่อปรพับปรยุงและพพัฒนาระบบโครงสร ต้างพพนั้นฐาน พพัฒนาเมพองนว่าอยผว่ และ

การจพัดการทรพัพยากรธรรมชาตติ               และส ติถิ่งแวดล ต้อมอยว่างยพัถิ่งยพน

แนวทางการพ พัฒนา
1  แนวทางการพพัฒนาด ต้านการคมนาคม  ขนสว่ง และการสพถิ่อสาร
2 แนวทางการพพัฒนาด ต้านสาธารณผปโภค และสาธารณผปการ
3 แนวทางการพพัฒนาด ต้านการผพังเมพอง  และการควบคยุมอาคาร

ยยุทธศาสตรรททที่ 2    ดล้านการสสงเสรกิมการศศกษาอบรม  
ศาสนา   และคยุณภาพชทว กิต

ว พัตถยุประสงครของยยุทธศาสตรร
เพพถิ่อสว่งเสรติม สนพับสนยุนการศซกษา การกมีฬา สยุขภาพอนามพัย ศาสนา 

วพัฒนธรรมและประเพณมีท ต้องถติถิ่น
แนวทางการพ พัฒนา
1  แนวทางการพพัฒนาด ต้านการศซกษาอบรม ศาสนา ศติลปวพัฒนธรรม จารมีต

ประเพณมีและภผมติปพัญญาท ต้องถติถิ่น
2  แนวทางการพพัฒนาด ต้านการสว่งเสรติมอาชมีพ
3  แนวทางการพพัฒนาด ต้านสวพัสดติการสพังคม

ยยุทธศาสตรรททที่ 3  ดล้านการจ พัดระเบทยบชยุมชน/ส พังคม  
และการร พักษาความสงบเรทยบรล้อย

ว พัตถยุประสงครของยยุทธศาสตรร
เพพถิ่อเสรติมสร ต้างความสงบเรมียบร ต้อยในชยุมชน 



แนวทางการพ พัฒนา
1   แนวทางการพพัฒนาด ต้านการสว่งเสรติมประชาธติปไตย
2   แนวทางการพพัฒนาด ต้านการปต้องกพันและบรรเทาสาธารณภพัย
3  แนวทางการพพัฒนาด ต้านการรพักษาความสงบเรมียบร ต้อย

 ยยุทธศาสตรรททที่ 4  ดล้านการวางแผน  การสสงเสรกิมการ
ลงทยุน  พาณกิชยกรรม สสงเสรกิมการเกษตร  และการทสองเททที่ยว

ว พัตถยุประสงครของยยุทธศาสตรร
เพพถิ่อสว่งเสรติมด ต้านเศรษฐกติจของชยุมชน         

แนวทางการพ พัฒนา
1  แนวทางการพพัฒนาด ต้านการสว่งเสรติมการลงทยุน
2 แนวทางการพพัฒนาด ต้านการพาณติชยกรรม
๓  แนวทางการพพัฒนาด ต้านการเกษตร
๔  แนวทางการพพัฒนาด ต้านการทว่องเทมีถิ่ยว

ยยุทธศาสตรร์ทมีถิ่ 5……   

ยยุทธศาสตรรททที่ 5   ดล้านการบรกิหารจ พัดการและการอนยุร พักษร
ทร พัพยากรธรรมชาตกิ ส กิที่งแวดลล้อม

ว พัตถยุประสงครของยยุทธศาสตรร
เพพถิ่อพพัฒนาเมพองนว่าอยผว่ และการจพัดการทรพัพยากรธรรมชาตติและส ติถิ่ง

แวดล ต้อมอยว่างยพัถิ่งยพน
แนวทางการพ พัฒนา
แนวทางการพพัฒนาด ต้านการอนยุรพักษร์ทรพัพยากรธรรมชาตติ  การ

คยุ ต้มครองดผแลและบดารยุงรพักษาปว่ าและนดนั้า

ยยุทธศาสตรรททที่ 6   ดล้านการพ พัฒนาการเมมือง  บรกิหาร
จ พัดการ

ว พัตถยุประสงครของยยุทธศาสตรร
           1  เพพถิ่อพพัฒนาระบบการบรติหารจพัดการทมีถิ่ดมี  ให ต้มมีความโปรว่งใสใน
ทยุกด ต้านรวมทพั นั้งการอดานวยความสะดวกแกว่ประชาชนผผ ต้มาใช ต้บรติการอยว่าง
ทพัถิ่วถซง สะดวกและรวดเรป็ว
           2  เพพถิ่อสร ต้างความเข ต้มแขป็งด ต้านการเงตินการคลพัง โดยบรติหารและ
คว่าใช ต้จว่าย งบประมาณให ต้เกติดประโยชนร์สผงสยุดตว่อสว่วนรวมและเปป็ นไปตาม
แผนพพัฒนาเทศบาลตดาบลวาปมีปทยุม

แนวทางการพ พัฒนา
1  แนวทางการพพัฒนาสว่งเสรติมการมมีสว่วนรว่วมของประชาชน
2  แนวทางการพพัฒนาทางการเมพอง / การบรติหารจพัดการองคร์กร



๑๒.  นโยบายของผย ล้บร กิหารเทศบาลตดาบลวาปทปทยุม
๑. นโยบายการพ พัฒนาดล้านโครงสรล้างพมืทั้นฐาน
  -ดล้านไฟฟล้ า ไฟฟต้าสาธารณะให ต้สวว่างเพมียงพอ  เพพถิ่อรพักษาความปลอดภพัยใน
ชมีวติตและทรพัพยร์สตินของประชาชน  

-ดล้านประปา ดดาเนตินการสดารวจและขยายเขตระบบประปาให ต้ประชาชนใน
เขตเทศบาลได ต้ครอบคลยุมทพัถิ่วถซง  

-ดล้านถนน ดดาเนตินการปรพับปรยุง ถนน  ตรอก  ซอย  ให ต้เปป็ นคอนกรมีต
หรพอลาดยาง  เพพถิ่อประชาชนได ต้     

  รพับความเปป็ นอยผว่ทมีถิ่ ดมีขซนั้น
-เสรติมสร ต้างมาตรการในการปต้องกพัน และแก ต้ไขปพัญหานดนั้าทว่วมขพังใน

ชยุมชน
๒. นโยบายดล้านส พังคม

- สว่งเสรติมการสร ต้างสยุขภาพของประชาชน
- สว่งเสรติมและสนพับสนยุนกติจกรรมของผผ ต้สผงอายยุ 
- สว่งเสรติมอาชมีพให ต้กพับประชาชนผผ ต้มมีรายได ต้น ต้อย
- รณรงคร์สว่งเสรติมกระบวนการสร ต้างเสรติมคยุณธรรม จรติยธรรม การสร ต้าง

วตินพัย และจติตสาธารณะของ
   คนในชยุมชน
- พพัฒนาองคร์ความรผ ต้สผว่ชยุมชน สร ต้างชยุมชนเทศบาลตดาบลวาปมีปทยุมให ต้เปป็ น

สพังคมแหว่งการเรมียนรผ ต้ทมีถิ่มยุว่งเน ต้นคน                
   เปป็ นศผนยร์กลางการพพัฒนา
- สว่งเสรติมและจพัดทดาแผนแมว่บทชยุมชน และแผนปฏติบพัตติการชยุนชน การรวม

กลยุว่มทางสพังคม องคร์กรชยุมชน 
   เพพถิ่อแก ต้ไขปพัญหาความยากจน และการสร ต้างเครพอขว่ายการพพัฒนา

สพังคมทมีถิ่สอดคล ต้องกพับ มติตติความ
   เปป็ น เมพองนว่าอยผว่ชยุมชนนว่าอยผว่อยว่างยพัถิ่งยพน บนพพนั้นฐานของการสร ต้าง

ความเข ต้มแขป็งให ต้กพับ ภาคประชาชน       
  และชยุมชน

๓. นโยบาย……

๓. นโยบายดล้านสกิที่งแวดแวดลล้อม
 -  พพัฒนาภผมติทพัศนร์  ให ต้สวยงามครบทยุกพพนั้นทมีถิ่

- สว่งเสรติมให ต้เทศบาลตดาบลวาปมีปทยุมเปป็ นเมพองนว่าอยผว่  สะอาด  เรมียบร ต้อย  
มมีภผมติทพัศนร์  และมมีส ติถิ่งแวดล ต้อมทมีถิ่ดมี

-  สว่งเสรติมสาธารณสยุขมผลฐานในเขตเทศบาล  เพพถิ่อดผแลสยุขภาพและ
สติถิ่งแวดล ต้อมในชยุมชน

- พพัฒนาประสติทธติภาพในการกดาจพัดขยะให ต้ดมียติถิ่งขซนั้น



- ปรพับปรยุงระบบบดาบพัดนดนั้าเสมียให ต้ดมียติถิ่งขซนั้น
- ปรพับปรยุงตลาดสด  ตลาดโต ต้รยุว่ง  ให ต้เปป็ นตลาดนว่าซพนั้อ  และให ต้ได ต้ถผก

สยุขลพักษณะ
- ปรพับปรยุงและสว่งเสรติมให ต้ประชาชนมมีสถานทมีถิ่ออกกดาลพังกาย  และ

ทมีถิ่พพักผว่อน
- รณรงคร์สว่งเสรติมการสร ต้างจติตสดานซกสาธารณะทางด ต้านการบรติหาร

จพัดการทรพัพยากรธรรมชาตติ 
               สติถิ่งแวดล ต้อมและพลพังงานแกว่ประชาชน และชยุมชน

- สว่งเสรติมสนพับสนยุนการเฝต้าระวพัง และพพัฒนาหนองนดนั้า ซ ซถิ่งเปป็ นแหลว่ง
นดนั้าทมีถิ่สดาคพัญของชยุมชนให ต้

   สามารถรองรพับการใช ต้ประโยชนร์ของชยุมชนในเขตเทศบาลตดาบล
วาปมีปทยุมและพพนั้นทมีถิ่อพถิ่น ๆ 

   ทมีถิ่มมีอาณาเขตตติดตว่อกพันได ต้อยว่างยพัถิ่งยพน
-สว่งเสรติมสนพับสนยุนกระบวนการมมีสว่วนรว่วมของชยุมชนในการบรติหาร

จพัดการทรพัพยากรธรรมชาตติและ    
  สติถิ่งแวดล ต้อมขพับเคลพถิ่อนการจพัดทดาโครงการ และการดดาเนตินกติจกรรม

ตว่าง ๆ ทมีถิ่มยุว่งไปสผว่การลดสภาวะ
  โลกร ต้อน

๔. นโยบายดล้านการศศกษา  ขนบธรรมเนทยม  ประเพณท และการ
กทฬา

- สว่งเสรติมสนพับสนยุนการศซกษาโรงเรมียนในเขตเทศบาลให ต้มมีคยุณภาพ
ตามมาตรฐานการศซกษา
- สว่งเสรติมสนพับสนยุนผลพักดพันศผนยร์พพัฒนาเดป็กเลป็กวพัดโสมนพัสประดติษฐร์
ให ต้เปป็ นศผนยร์ทมีถิ่ผว่านเกณฑร์
    มาตรฐาน
- จพัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวพันและอาหารเสรติม(นม) 

เพพถิ่อให ต้นพักเรมียนมมีคยุณภาพชมีวติต
  ทมีถิ่สมบผรณร์แขป็งแรง
- สว่งเสรติมประชาชน  เยาวชน ในการเลว่นกมีฬาและออกกดาลพังกาย  
เพพถิ่อให ต้ประชาชนมมีสยุขภาพแขป็งแรง
   ปราศจากโรคภพัย-  สว่งเสรติมสนพับสนยุนการพพัฒนากระบวนการ

ทางการศซกษาทพั นั้งในระบบ  
   นอกระบบและตามอพัธยาศพัย ด ต้วยการจพัดการศซกษาตามรพัฐธรรมนผญ

แหว่งราชอาณาจพักรไทย
   ปมี  ๒๕๕๐  สดาหรพับ เดป็กเยาวชน และประชาชน ได ต้มมีโอกาสเรมียน

ฟรมี เรมียนดมี และเรมียน
   อยว่างมมีคยุณภาพ 
- สว่งเสรติมสนพับสนยุนกติจกรรมตว่างๆ ทมีถิ่เกมีถิ่ยวกพับศาสนาศซกษา การปฏติบพัตติ
กติจกรรมทางศาสนา และ 



   การพพัฒนาศาสนสถาน 
- สนพับสนยุนและสว่งเสรติมการสพบสานวพัฒนธรรม ประเพณมี วติถมีชยุมชน 

และภผมติปพัญญาท ต้องถติถิ่น                                              
-  สว่งเสรติมกติจกรรมการแขว่งขพันกมีฬาทพั นั้งภายในและภายนอกชยุมชน 
รวมทพั นั้งกติจกรรมอพันเนพถิ่องในโอกาส
   วพันสดาคพัญของทางราชการ รพัฐประเพณมี และประเพณมีท ต้องถติถิ่น 

๕. นโยบายดล้าน…..

๕. นโยบายดล้านการปล้ องก พันและบรรเทาสาธารณภ พัย และการ
ปล้ องก พันยาเสพตกิด

- จพัดหาอยุปกรณร์ดพับเพลติงทมีถิ่ทพันสมพัยและตรวจสภาพอยุปกรณร์เพพถิ่อให ต้
พร ต้อมใช ต้งานได ต้ตลอดเวลา
- สว่งเสรติมให ต้ความรผ ต้แกว่ประชาชนในการปต้องกพันสาธารณภพัย
- ให ต้ความชว่วยเหลพอแกว่ผผ ต้ประสบภพัยตว่างๆ
- รณรงคร์และพพัฒนาให ต้ชยุมชนในเขตเทศบาลปลอดยาเสพตติด

๖. นโยบายดล้านการบรกิหาร
- จพัดระบบบรติหารงานเทศบาลให ต้มมีความโปรว่งใสในทยุกๆด ต้านและสว่ง
เสรติมให ต้ประชาชนมมีสว่วนรว่วม
   ในการตรวจสอบการปฏติบพัตติหน ต้าทมีถิ่  รวมทพั นั้งอดานวยความสะดวกให ต้
แกว่ประชาชนผผ ต้มาขอรพับบรติการ
   อยว่างทพัถิ่วถซงสะดวกและรวดเรป็ว 

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



สสวนททที่ ๓

1.  ผลการพพิจารณาการตพิดตามและประเมพินผลยยุทธศาสตรร์เพพที่อความ
สอดคลล้องแผนพ พัฒนาทล้องถพิที่นส ทที่ปท
     1.1  สรยุปคะแนนประเมพินผลยยุทธศาสตรร์  
     ผลการใหล้คะแนนยยุทธศาสตรร์ของเทศบาลตตาบลวาปท ปทยุม  จาก
การประชยุมคณะกรรมการตพิดตามฯ  เมพที่อว พันททที่  
     18  ตยุลาคม  2560  ด พังนทน

ประเดด็นการพพิจารณา
คะแนน

เตด็ม
คะแนนททที่

ไดล้

ร ล้อยละ
ของ

คะแนน
เตด็ม

๑.  ขล้อมมูลสภาพท พัที่วไปขององคร์กร
ปกครองสสวนทล้องถพิที่น

2 ๐ 19.78 98.9

๒.  การวพิเคราะหร์สภาวการณร์และ
ศ พักยภาพ

1 ๕ 14.67 97.8

๓.  ยยุทธศาสตรร์ ประกอบดล้วย 6 ๕ 60.89 93.67

๓.๑  ยยุทธศาสตรร์ขององคร์กรสสวนท ท้อง
ถถถิ่น

(10) 9 90

๓.๒  ยยุทธศาสตรร์ขององคร์กรปกครอง
สสวนท ท้องถถถิ่นในเขตจจังหวจัด

(10) 9 90

๓.๓  ยยุทธศาสตรร์จจังหวจัด (๑๐) 9.33 93.3

๓.๔  วถสจัยทจัศนร์ (๕) 4.78 95.6

๓.๕  กลยยุทธร์ (๕) 5 100

๓.๖  เปท้าประสงคร์ของแตสละประเดด็น
กลยยุทธร์

(5) 4.67 93.4

๓.๗  จยุดยยืนทางยยุทธศาสตรร์ (๕) 4.78 95.6

ผลการวพิเคราะหร์การตพิดตามและ
ประเมพินผล

ผลการวพิเคราะหร์การตพิดตามและ
ประเมพินผล



3.8  แผนงาน (๕) 5 100

3.9  ความเชยืถิ่อมโยงของยยุทธศาสตรร์ใน
ภาพรวม

(๕) 4.56 91.2

3.10 ผลผลถต/โครงการ (๕) 4.78 95.6

รวม ๑๐๐ 95.33 95.33

2.  ผลการพพิจารณาการตพิดตามและประเมพินผลโครงการเพพที่อความ
สอดคลล้องแผนพ พัฒนาทล้องถพิที่นส ทที่ปท
     2.1  สรยุปคะแนนประเมพินผลโครงการ  
     ผลการใหล้คะแนนโครงการของเทศบาลตตาบลวาปท ปทยุม  จากการ
ประชยุมคณะกรรมการตพิดตามฯ  เมพที่อว พันททที่  
     18  ตยุลาคม  2560  ด พังนทน

ประเดด็นการพพิจารณา คะแนน
เตด็ม

คะแนน
ททที่ไดล้

ร ล้อยละ
ของ

คะแนน
เตด็ม

๑. การสรยุปสถานการณร์การพ พัฒนา  ๑๐ 9.11 91.1

๒. การประเมพินผลการนตาแผนพ พัฒนาทล้อง
ถพิที่นสทที่ปท ไปปฏพิบ พัต พิในเชพิงปรพิมาณ 

๑๐ 9 90

๓. การประเมพินผลการนตาแผนพ พัฒนาทล้อง
ถพิที่นสทที่ปท ไปปฏพิบ พัต พิในเชพิงคยุณภาพ 

๑๐ 9.11 91.1

๔. แผนงานและยยุทธศาสตรร์การพ พัฒนา ๑๐ 9.28 92.8

๕. โครงการพ พัฒนาประกอบดล้วย ๖๐ 54.44 90.73

   ๕.๑ ความชจัดเจนของชยืถิ่อโครงการ ๕ 4.67 93.4

   ๕.๒ กกาหนดวจัตถยุประสงคร์สอดคล ท้องกจับ
โครงการ 

๕ 4.89 97.8

   ๕.๓ เปท้าหมาย (ผลผลถตของโครงการ) มม 5 4.78 95.6



ความชจัดเจนนกาไปสสสการตจั ตั้งงบประมาณได ท้ถสก
ต ท้อง

   5.4 โครงการมมความสอดคล ท้องกจับแผน
ยยุทธศาสตรร์ชาตถ 20 ปม

๕ 4.33 86.6

  5.5 เปท้าหมาย (ผลผลถตของโครงการ) มม
ความสอดคล ท้องกจับแผนพจัฒนาเศรษฐกถจและ
สจังคมแหสงชาตถ

5 4.56 91.2

 5.6 โครงการมมสอดคล ท้องกจับ  Thailand 4.0 5 4.22 84.4

 5.7 โครงการสอดคล ท้องกจับยยุทธศาสตรร์จจังหวจัด ๕ 4.33 86.6

 5.8 โครงการแก ท้ไขปจัญหาความยากจนหรยือ
การเสรถมสร ท้างให ท้ประเทศชาตถมจัถิ่นคง มจัถิ่งคจัถิ่ง 
ยจัถิ่งยยืน

5 4 80

 5.9 งบประมาณมมความสอดคล ท้องกจับเปท้าหมาย 
(ผลผลถตของโครงการ)

๕ 4.33 86.6

 5.10 มมการประมาณการราคาถสกต ท้องตามหลจัก
วถธมการงบประมาณ

๕ 4.78 95.6

 5.11 มมการกกาหนดตจัวชมตั้วจัด (KPI) และ
สอดคล ท้องกจับวจัตถยุประสงคร์และผลทมถิ่คาดวสาจะได ท้
รจับ

5 4.78 95.6

 5.12 ผลทมถิ่คาดวสาจะได ท้รจับ สอดคล ท้องกจับ
วจัตถยุประสงคร์

๕ 4.78 95.6

รวม ๑๐๐ 90.94 90.94

ปพัญหาและอยุปสรรคในการตพิดตามและประเมพินผลแผนพ พัฒนา  มท
ด พังนทน

ปพัญหา
๑)  เทศบาลไมสสามารถบรรจยุโครงการ/กถจกรรมในเทศบจัญญจัตถงบ

ประมาณรายจสายได ท้ครบทยุกโครงการ/กถจกรรมและครอบคลยุมทยุกยยุทธศาสตรร์
การพจัฒนา  

๒)  เทศบาลไมสสามารถดกาเนถนการได ท้ครบทยุกโครงการ/กถจกรรมทมถิ่ตจั ตั้งไว ท้
ในเทศบจัญญจัตถงบประมาณรายจสาย 

อยุปสรรค



๑)  เทศบาลตกาบลวาปมปทยุมมมงบประมาณไมสเพมยงพอตสอการดกาเนถนงาน
แก ท้ไขปจัญหาและความต ท้องการของประชาชนในชยุมชนได ท้ทจั ตั้งหมด 

๒)  เทศบาลตจั ตั้งงบประมาณในการดกาเนถนการตามภารกถจแตสละด ท้านบาง
รายการยจังไมสเพมยงพอและบางรายการมากเกถนไป  ทกาให ท้ต ท้องโอนเพถถิ่ม โอน
ลด และตจั ตั้งจสายรายการใหมส     

   

  

ขล้อเสนอแนะ (จากคณะกรรมการตพิดตามและคณะกรรมการ
พ พัฒนาเทศบาล)  

เพยืถิ่อให ท้การดกาเนถนโครงการของเทศบาลบรรลยุเปท้าหมายทมถิ่กกาหนดเอาไว ท้
ในแผนพจัฒนา  จจึงเหด็นควรผส ท้บรถหารเรสงรจัดการดกาเนถนโครงการเพยืถิ่อให ท้การ
ดกาเนถนโครงการของเทศบาลบรรลยุเปท้าหมายทมถิ่กกาหนดเอาไว ท้ในแผนพจัฒนา  
จจึงเหด็นควรผส ท้บรถหารเรสงรจัดการดกาเนถนโครงการ  เนยืถิ่องจากในครจึถิ่งปมงบประมาณ 
เทศบาลสามารถดกาเนถนการได ท้เพมยงร ท้อยละ  ๓๗.๕๐  อาจจะทกาให ท้ส ถตั้น
ปมงบประมาณเทศบาลจะไมสสามารถดกาเนถนการให ท้บรรลยุวจัตถยุประสงคร์ทมถิ่กกาหนด
ไว ท้ในแผนพจัฒนาได ท้  และอาจทกาให ท้ประชาชนไมสพจึงพอใจในการดกาเนถนงาน  
เพราะไมสสามารถดกาเนถนการแก ท้ไขปจัญหาให ท้กจับประชาชนได ท้ตามความ
ต ท้องการของประชาชน  

  

 



  



สสวนททที่  ๔

ในการตติดตามและประเมตินผลแผนพพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการ
ตติดตามและประเมตินผลแผนพพัฒนาเทศบาลตตาบลวาปปีปททุม  ได ด้กตาหนดเครรรื่อง
มรอ  อทุปกรณณ์  สติรื่งทปีรื่ใช ด้เปป็ นสรรื่อสตาหรพับการตติดตามและประเมตินผล  เพรรื่อใช ด้ใน
การรวบรวมข ด้อมมูลแผนพพัฒนาทปีรื่ได ด้กตาหนดขขขึ้น  ซ ขรื่งมปีผลตต่อการพพัฒนาท ด้องถติรื่น 
ข ด้อมมูลดพังกลต่าวเปป็ นได ด้ทพั ขึ้งข ด้อมมูลเช ติงปรติมาณ  และข ด้อมมูลเช ติงคทุณภาพ  มปีความ
จตาเปป็ นและสตาคพัญในการนตามาหาคต่าและผลของประโยชนณ์ทปีรื่ได ด้รพับจากแผน
พพัฒนา  เปป็ นแบบสอบถาม  แบบวพัดคทุณภาพแผน  แบบตติดตามและประเมติน
ผลโครงการสตาหรพับแผนพพัฒนาเพรรื่อความสอดคล ด้องของยทุทธศาสตรณ์และ
โครงการ  แบบตพัวบต่งชปีขึ้ของการปฏติบพัตติงาน  แบบบพันทขกข ด้อมมูล  แบบรายงาน  
เพรรื่อนตาไปวติเคราะหณ์ทางสถติตติ  และการหาผลสพัมฤทธติธิ์โดยรมูปแบบตต่างๆ ทปีรื่
สอดคล ด้องกพับบรติบทของท ด้องถติรื่น  โดยเครรรื่องมรอทปีรื่ใช ด้ในการตติดตามและ
ประเมตินผลแผนพพัฒนาของเทศบาลตตาบลวาปปีปททุม  ประจตาปปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดรอนตทุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหวต่างเดรอน เมษายน พ.ศ. 

๒๕61  ถขง กพันยายน  ๒๕๖1)  คคือการประเมมินผลในเชมิงปรมิมาณ  โดย
ใชชแบบตมิดตามและประเมมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอคืที่นๆ : ตามคคสม คือ
กรมการปกครองสสวนทชองถมิที่น)  และการตมิดตามและประเมมินคคุณภาพ
แผนพ พัฒนาโดยมทรายละเอทยดในการตมิดตามและประเมมินผล  ดพังนปีขึ้

   

ผลการตมิดตามและประเมมินผล
ตามแบบ ๑-๓/๑

ผลการตมิดตามและประเมมินผล
ตามแบบ ๑-๓/๑



แบบททที่  ๑...

แบบททที่  ๑  การกกาก พับการจ พัดทกาแผนยคุทธศาสตรร์ขององคร์กรปกครอง
สสวนทชองถมิที่น
คกาชทชแจง  :  แบบททที่  ๑  เปป็ นแบบประเมตินตนเองในการจพัดทตาแผน
ยทุทธศาสตรณ์ขององคณ์กรปกครองสต่วนท ด้องถติรื่น  โดยจะทตาการประเมตินและราย
งานททุกๆ ครพั ขึ้ง หลพังจากทปีรื่องคณ์กรปกครองสต่วนท ด้องถติรื่นได ด้ประกาศใช ด้แผน
ยทุทธศาสตรณ์แล ด้ว

ชคืที่อองคร์กรปกครองสสวนทชองถมิที่น      เทศบาลตกาบลวาปท ปทคุม 

ประเดด็นการประเมมิน

มทการ
ดกาเนมิน

การ

ไมสมท
การ

ดกาเนมิน
การ

1.  คณะกรรมการพ พัฒนาทชองถมิที่น
1.1  มปีการจพัดตพั ขึ้งคณะกรรมการพพัฒนาท ด้องถติรื่นเพรรื่อจพัด
ทตาแผนพพัฒนาท ด้องถติรื่น



1.2  มปีการจพัดประชทุมคณะกรรมการพพัฒนาท ด้องถติรื่น
เพรรื่อจพัดทตาแผนพพัฒนาท ด้องถติรื่น



1.3  มปีการจพัดประชทุมอยต่างตต่อเนรรื่องสมตรื่าเสมอ 

1.4  มปีการจพัดตพั ขึ้งคณะกรรมการสนพับสนทุนการจพัดทตา
แผนพพัฒนาท ด้องถติรื่น



1.5  มปีการจพัดประชทุมคณะกรรมการสนพับสนทุนการจพัด
ทตาแผนพพัฒนาท ด้องถติรื่น



1.6  มปีคณะกรรมการพพัฒนาท ด้องถติรื่นรต่วมกพับประชาคม
ท ด้องถติรื่น และรต่วมจพัดทตารต่างแผนพพัฒนาท ด้องถติรื่น



2.  การจ พัดทกาแผนพ พัฒนาทชองถมิที่น
2.1  มปีการรวมรวมข ด้อมมูลและปพัญหาสตาคพัญของ
องคณ์กรปกครองสต่วนท ด้องถติรื่นมาจพัดทตาฐานข ด้อมมูล



2.2  มปีการเปติดโอกาสให ด้ประชาชนเข ด้ามามปีสต่วนรต่วม
ในการจพัดทตาแผน



2.3  มปีการวติเคราะหณ์ศพักยภาพขององคณ์กรปกครอง 



สต่วนท ด้องถติรื่น (SWOT) เพรรื่อประเมตินสถานภาพการ
พพัฒนาองคณ์กรปกครองสต่วนท ด้องถติรื่น
2.4  มปีการกตาหนดวติสพัยทพัศนณ์และภารกติจหลพักการ
พพัฒนาองคณ์กรปกครองสต่วนท ด้องถติรื่นทปีรื่สอดคล ด้องกพับ
ศพักยภาพของท ด้องถติรื่น



2.5  มปีการกตาหนดวติสพัยทพัศนณ์และภารกติจหลพักการ
พพัฒนาองคณ์กรปกครองสต่วนท ด้องถติรื่นทปีรื่สอดคล ด้องกพับ
ยทุทธศาสตรณ์จพังหวพัด



2.6  มปีการกตาหนดจทุดมทุต่งหมายเพรรื่อการพพัฒนาทปีรื่
ยพัรื่งยรน



2.7  มปีการกตาหนดเปด้าหมายการพพัฒนาองคณ์กร
ปกครองสต่วนท ด้องถติรื่น



2.8  มปีการกตาหนดยทุทธศาสตรณ์การพพัฒนาและ
แนวทางการพพัฒนา



2.9  มปีการกตาหนดยทุทธศาสตรณ์ทปีรื่สอดคล ด้องกพับ
ยทุทธศาสตรณ์การพพัฒนา



2.10 มปีการอนทุมพัตติและประกาศใช ด้แผนยทุทธศาสตรณ์
การพพัฒนา



2.11 มปีการจพัดทตาบพัญชปีกลทุต่มโครงการในแผน
ยทุทธศาสตรณ์



2.12 มปีการกตาหนดรมูปแบบการตติดตามประเมตินผล
แผนยทุทธศาสตรณ์



แบบทปีรื่  ๒.....  

แบบททที่ ๒  แบบตมิดตามผลการดกาเนมินงานขององคร์กรปกครองสสวนทชอง
ถมิที่นตามยคุทธศาสตรร์การพ พัฒนา 
คกาชทชแจง  :  แบบททที่  ๒  แบบประเมมินตนเอง    โดยมปีวพัตถทุประสงคณ์เพรรื่อใช ด้
ประเมตินผลการดตาเนตินงานขององคณ์กรปกครองสต่วนท ด้องถติรื่นตามยทุทธศาสตรณ์ทปีรื่
กตาหนดไว ด้ในแผนพพัฒนาท ด้องถติรื่นสปีรื่ปปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ประเมตินปปีละ
สองครพั ขึ้งภายในเดรอนเมษายน และเดรอนตทุลาคม ของปปีงบประมาณนพั ขึ้นๆ  
สสวนททที่  ๑    ขชอมคลท พัที่วไป

๑.๑  ชรรื่อองคณ์กรปกครองสต่วนท ด้องถติรื่น  เทศบาลตตาบลวาปปีปททุม



๑.๒  ครพั ขึ้งทปีรื่  2  รอบเดรอนตทุลาคม  (ระหวต่างเดรอนเมษายน  ๒๕๖1 – 

เดรอนกพันยายน ๒๕๖1)

สสวนททที่  2  ยคุทธศาสตรร์การพ พัฒนาและโครงการในปท งบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๑

ยคุทธศาสตรร์
การพ พัฒนา

ปท  ๒๕๖๑ ปท  ๒๕๖๒ ปท  ๒๕๖๓ ปท  ๒๕ 6 ๔
โครงกา

ร
(เปช า

หมาย)

ผลการ
ดกาเนมิน
งาน

โครงกา
ร

(เปช า
หมาย)

ผลการ
ดกาเนมิน
งาน

โครงการ
(เปช า

หมาย)

ผลการ
ดกาเนมิน
งาน

โครงการ
(เปช า

หมาย)

ผลการ
ดกาเนมิน
งาน

1.  ยทุทธศาสตรณ์
การพพัฒนาด ด้าน
โครงสร ด้างพรขึ้น
ฐาน

10 5

2.  ยทุทธศาสตรณ์
การพพัฒนาด ด้าน
การสต่งเสรติมการ
ศขกษา ศาสนา
และคทุณภาพ
ชปีวติต

51 36

3.  ยทุทธศาสตรณ์
การพพัฒนาด ด้าน
จพัดระเบปียบ
ชทุมชน/สพังคม
และรพักษาความ
สงบเรปียบร ด้อย

9 8

4.  ยทุทธศาสตรณ์
การพพัฒนาด ด้าน
การวางแผน 
การสต่งเสรติมการ
ลงททุน พาณติช
ยกรรม  การ
ทต่องเทปีรื่ยว

8 3

5.  ยทุทธศาสตรณ์
การพพัฒนาด ด้าน
การบรติหาร
จพัดการและ
อนทุรพักษณ์
ทรพัพยากรธรรม
ชาตติสติรื่งแวดล ด้อม

12 4

6.  ยทุทธศาสตรณ์
การพพัฒนาด ด้าน
การเมรอง 
บรติหารจพัดการ

23 15

รวมท พัชงส มิชน 113 71

คมิดเปด็ นรชอย
ละของ

ยคุทธศาสตรร์

62.8

4



การพ พัฒนา

แบบททที่  ๓/๑……

แบบททที่  ๓/๑  แบบประเมมินผลการดกาเนมินงานขององคร์กรปกครองสสวน
ทชองถมิที่นตามยคุทธศาสตรร์การพ พัฒนา
คกาชทชแจง  :  แบบททที่  ๓/๑  แบบประเมมินตนเอง  โดยมปีวพัตถทุประสงคณ์เพรรื่อใช ด้
ประเมตินผลการดตาเนตินงานขององคณ์กรปกครองสต่วนท ด้องถติรื่นตามยทุทธศาสตรณ์ทปีรื่
กตาหนดไว ด้ในแผนพพัฒนาท ด้องถติรื่นสปีรื่ปปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ประเมตินปปีละ
สองครพั ขึ้งภายในเดรอนเมษายน และเดรอนตทุลาคม ของปปีงบประมาณนพั ขึ้นๆ  
สสวนททที่  ๑  ขชอมคลท พัที่วไป

   ๑.๑  ชคืที่อองคร์กรปกครองสสวนทชองถมิที่น  เทศบาลตกาบลวาปท ปทคุม
   ๑.๒  คร พัชงททที่  2  รอบเดคือนตคุลาคม   (ระหวสางเดคือนเมษายน  

๒๕๖1 – เดคือนก พันยายน ๒๕๖1)

สสวนททที่  ๒  ยคุทธศาสตรร์การพ พัฒนาและโครงการในปท งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
 ยคุทธศาสตรร์และจกานวนโครงการททที่ปรากฏอยคสในแผนและจกานวน
โครงการททที่ไดชปฏมิบ พัต มิ

ยคุทธศาสตรร์การพ พัฒนา

จกานวนโครงการ
ปรากฏ
อยคสใน
แผน

พ พัฒนาสทที่
ปท  (ปท61)

บรรจคุใน
เทศบ พัญ

ญ พัตมิ
(นกาไป
ปฏมิบ พัต มิ)

คมิดเปด็ นรชอย
ละ

ของ
โครงการ
ททที่ปรากฏ
ในแผนฯ 

1.  ยทุทธศาสตรณ์การพพัฒนาด ด้าน
โครงสร ด้างพรขึ้นฐาน

10 6 75.00

2.  ยทุทธศาสตรณ์การพพัฒนาด ด้านสต่ง
เสรติมการศขกษา ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวติต

51 37 72.55



3.  ยทุทธศาสตรณ์การพพัฒนาด ด้านจพัด
ระเบปียบชทุมชน/สพังคมและรพักษา
ความสงบเรปียบร ด้อย

9 9 100

4.  ยทุทธศาสตรณ์การพพัฒนาด ด้านการ
วางแผน การสต่งเสรติมการลงททุน 
พาณติชยกรรมการทต่องเทปีรื่ยว

8 3 37.50

5.  ยทุทธศาสตรณ์การพพัฒนาด ด้านการ
บรติหารจพัดการและอนทุรพักษณ์
ทรพัพยากรธรรมชาตติส ติรื่งแวดล ด้อม

12 4 33.34

6.  ยทุทธศาสตรณ์การพพัฒนาด ด้าน
การเมรอง บรติหารจพัดการ

23 16 69.57

รวม 113 75 66.38



สสวนททที่  5

ตามระเบบียบกระทรวงมหาดไทย วว่าด ด้วยการจจัดททาแผนพจัฒนาของ
องคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข ด้อ ๒๙  และระเบบียบ
กระทรวงมหาดไทย วว่าด ด้วยการจจัดททาแผนพจัฒนาขององคค์กรปกครองสว่วน
ท ด้องถถถิ่น (ฉบจับทบีถิ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข ด้อ ๑๓  และข ด้อ ๑๔  ประกอบกรมสว่งเสรถม
การปกครองท ด้องถถถิ่นในฐานะหนว่วยงานทบีถิ่มบีอทานาจหน ด้าทบีถิ่สว่งเสรถมองคค์กร
ปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่นให ด้มบีการบรถหารกถจการบ ด้านเมมือง  ทบีถิ่ดบียยึดหลจักธรรมาภถ
บาลและปรจับระบบการททางานให ด้มบีประส ถทธถภาพ ทจันสมจัยสามารถตอบสนอง
ความต ด้องการประชาชน  เพมืถิ่อให ด้การดทาเนถนงานมมว่งสสว่เปด้าหมายดจังกลว่าว กรม
สว่งเสรถมการปกครองท ด้องถถถิ่นได ด้รถเรถถิ่มโครงการระบบสารสนเทศการบรถหาร
จจัดการเพมืถิ่อการวางแผนและประเมถนผลการใช ด้จว่ายงบประมาณขององคค์กร
ปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่น (e-Plan) ซยึถิ่งเปป็ นระบบปฏถบจัตถการคอมพถวเตอรค์ภายใต ด้
แนวคถดการนทาเทคโนโลยบีสารสนเทศมาประยมกตค์ใช ด้อยว่างเหมาะสม  ให ด้
องคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่นใช ด้เปป็ นข ด้อมสลในการวางแผนและตถดตามประเมถน
ผลการบรถหารงาน ทจั ทั้งนบีทั้ ได ด้มบีการดทาเนถนงานมาอยว่างตว่อเนมืถิ่องถยึงปจัจจมบจัน

เพมืถิ่อให ด้การตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาของเทศบาลตทาบล
วาปบีปทมม  ประจทาปบีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1  รอบเดมือนตมลาคม  (ระหวว่าง
เดมือนเมษายน ๒๕ 61 – กจันยายน ๒๕๖ 1)  เปป็ นไปด ด้วยความถสกต ด้องและ
บรรลมเปด้าหมายตามระเบบียบกระทรวงมหาดไทยและข ด้อสจัถิ่งการของกรมสว่ง
เสรถมการปกครองท ด้องถถถิ่นดจังกลว่าว  เทศบาลตทาบลวาปบีปทมม  จยึงได ด้ดทาเนถน
การนทาเข ด้าข ด้อมสลแผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่นสบีถิ่ปบี  (พ.ศ. ๒๕๖ 1 – ๒๕๖ 4) ประจทา
ปบีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1        ในระบบ e-plan และได ด้นทาข ด้อมสลในระบบ
อบีแพลนดจังกลว่าวมาใช ด้ในการตถดตามและประเมถนผลแผนครจั ทั้งนบีทั้  รายละเอบียด
ตามรายงานสรมปผลการดทาเนถนงาน  ดจังนบีทั้

รายงานสรรุปผลการดดาเนนินงาน e-plan ประจดา
ปท งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รอบเดดือน  ตรุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  
(ระหวสางเดดือนเมษายน  ๒๕๖๑ – ก กันยายน ๒๕๖๑)

(www.dla.go.th)

รายงานสรรุปผลการดดาเนนินงาน e-plan ประจดา
ปท งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รอบเดดือน  ตรุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  
(ระหวสางเดดือนเมษายน  ๒๕๖๑ – ก กันยายน ๒๕๖๑)

(www.dla.go.th)

ผลการตนิดตามและประเมนินผลดด้วยระบบ e-
plan

(www.dla.go.th)

ผลการตนิดตามและประเมนินผลดด้วยระบบ e-
plan

(www.dla.go.th)

http://www.dla.go.th/
http://www.dla.go.th/




 

ประกาศ เทศบาลตตาบลวาปปีปททุม
เรรรื่อง การรายงานผลการดตาเนนินงานในรอบปปีงบประมาณ พ.ศ.2561

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

               ด ด้วยรรัฐธรรมนนูญ มาตรา 253 กตาหนดให ด้ อปท.สภาท ด้องถนิรื่น และผนู ด้บรนิหารท ด้องถนิรื่น เปนิดเผยข ด้อมนูล
และรายงานผลการดตาเนนินงานให ด้ประชาชนทราบ รวมตลอดทรั ทั้ง มปีกลไกให ด้ประชาชนในท ด้องถนิรื่นมปีส สวนรสวมด ด้วย 
ประกอบกรับระเบปียบกระทรวงมหาดไทย
               ด ด้วยระเบปียบกระทรวงมหาดไทย วสาด ด้วยการจรัดทตาแผนพรัฒนาขององคค์กรปกครองสสวนท ด้องถนิรื่น 
(ฉบรับทปีรื่ 2) พ.ศ.2559 ข ด้อ 30(5) กตาหนดให ด้ผนู ด้บรนิหารท ด้องถนิรื่นเสนอผลการตนิดตามและประเมนินผลตสอสภาท ด้อง
ถนิรื่น และคณะกรรมการ พรัฒนาท ด้องถนิรื่น พร ด้อมทรั ทั้งประกาศผลการตนิดตามและประเมนินผลแผนพรัฒนาให ด้ประชาชน
ในท ด้องถนิรื่นทราบ ในทปีรื่เปนิดเผยภายในสนิบห ด้าวรันนรับแตสวรันทปีรื่ผนู ด้บรนิหารท ด้องถนิรื่นเสนอผลการตนิดตามและประเมนินผลดรัง
กลสาว และต ด้องปนิดประกาศโดยเปนิดเผยไมสน ด้อยกวสาสามสนิบวรัน โดยอยสางน ด้อยปปีละสองครรั ทั้งภายในเดรอนเมษายน 
และภายในเดรอนตทุลาคมของททุกปปี
              ดรังนรั ทั้นเพรรื่อการปฏนิบรัตนิให ด้เปป็ นไปตามเจตนารมณค์ ของระเบปียบกระทรวงมหาดไทยวสาด ด้วยการจรัดทตา
แผนพรัฒนาองคค์กรปกครองสสวนท ด้องถนิรื่น เทศบาลตตาบลวาปปีปททุม จจึงขอประกาศผลการดตาเนนินงานการจรัดทตางบ
ประมาณ การใช ด้จสาย และผลการดตาเนนินงาน รวมทรั ทั้งการตนิดตามและประเมนินผลแผนพรัฒนาท ด้องถนิรื่น ในรอบ
ปปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพรรื่อให ด้ประชาชนได ด้มปีสสวนรสวมในการตรวจสอบและกตากรับการบรนิหารจรัดการ
เทศบาลตตาบลวาปปีปททุม ดรังนปีทั้ 
ก. ววิส สยท สศนน ของเทศบาลตตาบลวาปปีปททุม 
    "เทศบาลตตาบลวาปปีปททุม เมรองนสาอยนูส สาธารณนูปโภคทรัรื่วถจึง พจึรื่งพาตนเองได ด้ สทุขภาพอนามรัยดปี มปีคทุณภาพชปีวนิต
เศรษฐกนิจยรัรื่งยรน"

ข. พ สนธกวิจ ของเทศบาลตตาบลวาปปีปททุม 
    1.ปรรับปรทุงและพรัฒนาระบบโครงสร ด้างพรทั้นฐาน พรัฒนาเมรองนสาอยนูส และการจรัดการทรรัพยากรธรรมชาตนิและส นิรื่ง
แวดล ด้อมอยสางยรัรื่งยรน 
    2.พรัฒนาระบบการบรนิหารจรัดการทปีรื่ดปี ให ด้มปีความโปรสงใสในททุกด ด้านรวมทรั ทั้งการอตานวยความสะดวกแกส
ประชาชนผนู ด้มาใช ด้บรนิการอยสางทรัรื่วถจึง สะดวกและรวดเรป็ว 
    3.สสงเสรนิม สนรับสนทุนการศจึกษา การกปีฬา สทุขภาพอนามรัย ศาสนาวรัฒนธรรมและประเพณปีท ด้องถนิรื่น 
    4.เสรนิมสร ด้างความสงบเรปียบร ด้อยในชทุมชน และสสงเสรนิมด ด้านเศรษฐกนิจของชทุมชน 
    5.การสร ด้างความเข ด้มแขป็งด ด้านการเงนิน การคลรัง โดยบรนิหารและคสาใช ด้จสาย งบประมาณให ด้เกนิดประโยชนค์สนูงสทุด
ตสอสสวนรวม และเปป็ นไปตามแผนพรัฒนาเทศบาลตตาบลวาปปีปททุม
ค. ยยุทธศาสตรนการพ สฒนา ของเทศบาลตตาบลวาปปีปททุมได ด้กตาหนดยทุทธศาสตรค์และแนวทางการพรัฒนา
ยทุทธศาสตรค์ไว ด้ 6 ยทุทธศาสตรค์ ดรังนปีทั้
    ด ด้านโครงสร ด้างพรทั้นฐาน
    ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
    ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย
    ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน พาณนิชยกรรม สสงเสรนิมการเกษตร และการทสองเทปีรื่ยว
    ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์ทรรัพยากรธรรมชาตนิส นิรื่งแวดล ด้อม
    ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ

ง. การวางแผน
    เทศบาลตตาบลวาปปีปททุม ได ด้จรัดทตาแผนยทุทธศาสตรค์การพรัฒนาและแผนพรัฒนา 4 ปปี  (พ.ศ. 2561-2564) 

ตามกระบวนการทปีรื่บรัญญรัตนิไว ด้ในระเบปียบกระทรวงมหาดไทย โดยผสานการมปีสสวนรสวมของประชาชน เชสน การจรัด
เวทปีประชาคม การประชทุมกรรมการชทุมชน เพรรื่อรรับฟรังปรัญหาและความต ด้องการทปีรื่แท ด้จรนิงของประชาชนในพรทั้นทปีรื่ 
กสอนนตามาจรัดทตาโครงการเพรรื่อพรัฒนาพรทั้นทปีรื่ ทปีรื่บรรจทุไว ด้ในแผนพรัฒนา 3 ปปี  ตสอไป 



    เทศบาลตตาบลวาปปีปททุม ได ด้ประกาศใช ด้แผนพรัฒนา 4 ปปี  (พ.ศ. 2561-2564) เมรรื่อวรันทปีรื่ 17 พฤศจนิกายน 
2559 โดยได ด้กตาหนดโครงการทปีรื่จะดตาเนนินการตามแผนพรัฒนา 4 ปปี  (พ.ศ. 2561-2564) 

ยยุทธศาสตรน
2561

562

2563

2564

จจานวน
งบประมาณ

จจานวน
งบประมาณ

จจานวน
งบประมาณ

จจานวน
งบประมาณ

ด ด้านโครงสร ด้างพรทั้นฐาน
8

6,810,000.00
13

9,484,000.00
9

5,880,000.00
8

4,500,000.00

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต

51
26,167,700.00

54
32,847,740.00

52
28,654,0

0.00
52

29,440,340.00

ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย
9

250,000.00
9

250,000.00
9



250,000.00
9

250,000.00

ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน พาณนิชยกรรม สสงเสรนิมการเกษตร และการทสองเทปีรื่ยว
8

1,890,000.00
8

1,870,000.00
8

1,870,000.00
8

1,870,000.00

ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์ทรรัพยากรธรรมชาตนิส นิรื่งแวดล ด้อม
12

57,223,293.00
14

62,723,293.00
12

57,223,293.00
12

57,223,293.00

ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
23

6,895,000.00
23

6,895,000.00
23

6,895,000.00
23

6,895,000.00

รวม
111

99,235,993.00

121

114,070,033.00

113

100,772,333.00

112

100,178,633.00

แผนภภูม วิแสดงจจานวนโครงการ การจ สดทจาแผน 4 ปป
เปรปยบเทปยบตามยยุทธศาสตรน



ด ด้านโครงสร ด้างพรทั้นฐาน

   ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต

ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย

    ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน พาณนิชยกรรม สสงเสรนิมการเกษตร และการทสองเทปีรื่ยว

ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์ทรรัพยากรธรรมชาตนิส นิรื่งแวดล ด้อม

 ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ

0 10 20 30 40 50 60

2561

2562

2563

2564

แผนภภูม วิแสดงมภูลคค่าโครงการ การจ สดทจาแผน 4 ปป
เปรปยบเทปยบตามยยุทธศาสตรน

ด ด้านโครงสร ด้างพรทั้นฐาน

   ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต

ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย

    ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน พาณนิชยกรรม สสงเสรนิมการเกษตร และการทสองเทปีรื่ยว

ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์ทรรัพยากรธรรมชาตนิส นิรื่งแวดล ด้อม

 ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ

0.00 50,000,000.00 100,000,000.00

2561

2562

2563

2564

  

  จ. การจ สดทจางบประมาณ
ผนู ด้บรนิหารเทศบาลตตาบลวาปปีปททุม ได ด้ประกาศใช ด้ข ด้อบรัญญรัตนิงบประมาณ เมรรื่อวรันทปีรื่ 29 กรันยายน 2560 โดยมปี
โครงการทปีรื่บรรจทุอยนูสในข ด้อบรัญญรัตนิงบประมาณ จตานวน 77 โครงการ งบประมาณ 28,190,300 บาท สามารถ
จตาแนกตามยทุทธศาสตรค์ ได ด้ดรังนปีทั้ 

ยยุทธศาสตรน โครงการ งบประมาณ
ตามขข้อบ สญญ สตวิ

ด ด้านโครงสร ด้างพรทั้นฐาน 6 3,680,000.00

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต 39 23,433,100.00

ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย 8 75,000.00

ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน พาณนิชยกรรม สสงเสรนิม
การเกษตร และการทสองเทปีรื่ยว

4 320,000.00



ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์ทรรัพยากรธรรมชาตนิส นิรื่ง
แวดล ด้อม

4 135,000.00

ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ 16 547,200.00

รวม 77 28,190,300.00

แผนภภูม วิแสดงจจานวนโครงการ ทปที่ไดข้ร สบจ สดสรรงบประมาณ
เปรปยบเทปยบตามยยุทธศาสตรน

ด ด้านโครงสร ด้างพรทั้นฐาน

   ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต

ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย

    ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน พาณนิชยกรรม สสงเสรนิมการเกษตร และการทสองเทปีรื่ยว

ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์ทรรัพยากรธรรมชาตนิส นิรื่งแวดล ด้อม

 ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

โครงการ

แผนภภูม วิแสดงจจานวนโครงการ ทปที่ไดข้ร สบจ สดสรรงบประมาณ
เปรปยบเทปยบตามยยุทธศาสตรน



ด ด้านโครงสร ด้างพรทั้นฐาน

   ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต

ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย

    ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน พาณนิชยกรรม สสงเสรนิมการเกษตร และการทสองเทปีรื่ยว

ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์ทรรัพยากรธรรมชาตนิส นิรื่งแวดล ด้อม

 ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ

0.00 20,000,000.00 40,000,000.00

งบประมาณ
ตามขข้อบ สญญ สต วิ

งบประมาณ
ตามข ด้อบรัญญรัตนิ

 

รายละเอปยดโครงการในขข้อบ สญญ สต วิงบประมาณ เทศบาลตจาบลวาปปปทยุม มปด สงนปน
 

ยยุทธศาสตรน
โครงการ 
แหลค่งทปที่มา

งบประมาณ
จจานวนงบประมาณ

ว สตถยุ
ประสงคน
ผลผลวิต

1.

ด ด้านโครงสร ด้างพรทั้นฐาน
โครงการเสรนิมผนิวทางพาราแอสฟรัลทค์ตนิกคอนกรปีต ถนนหลรักเมรอง-ซอยมนิรื่งมงคล (ชสวงแยกถนนประชารรัตนค์ถจึง
แยกถนนพนิทรักษค์นรากร)

1,160,000.00

เพรรื่อการคมนาคมสะดวกปลอดภรัย
ถนน
2.

ด ด้านโครงสร ด้างพรทั้นฐาน
โครงการเสรนิมผนิวทางพาราแอสฟรัลทค์ตนิกคอนกรปีต ถนนศรปีมงคล (ชสวงแยกถนนสทุขาภนิบาล 9 ถจึงแยกถนน
ชลประทาน)

905,000.00

เพรรื่อการคมนาคมสะดวกปลอดภรัย
ถนน
3.

ด ด้านโครงสร ด้างพรทั้นฐาน
โครงการเสรนิมผนิวทางพาราแอสฟรัลทค์ตนิกคอน กรปีตซอยนนิตนิสทุข สตาโรง อนทุบาลวาปปีและแสงอรทุณ

1,040,000.0

เพรรื่อการคมนาคมสะดวกปลอดภรัย
ถนน
4.



ด ด้านโครงสร ด้างพรทั้นฐาน
โครงการวางทสอระบายนตทั้าพร ด้อมบสอพรักถนนปททุมพนิทรักษค์

500,000.00

เพรรื่อแก ด้ไขปรัญหานตทั้าทสวมขรังและระบายนตทั้าในชทุมชน
ทสอระบายนตทั้า
5.

ด ด้านโครงสร ด้างพรทั้นฐาน
อทุดหนทุนขยายเขตไฟฟด้าสาธารณะตามถนนสายตสางๆภายในเขตเทศบาล

50,000.00

เพรรื่อให ด้มปีแสงสวสางเพปียงพอ
ไฟฟด้าสสองสวสาง
6.

ด ด้านโครงสร ด้างพรทั้นฐาน
อทุดหนทุนขยายเขตนตทั้าประปา

25,000.00

เพรรื่อให ด้ประชาชนมปีนตทั้าประปาใช ด้ทรัรื่วถจึง
นตทั้าประปา
7.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
โครงการอบรม/และปฐมนนิเทศผนู ด้ปกครองในการจรัดการศจึกษาและการเลปีทั้ยงดนูบทุตร

5,000.00

1.เพรรื่อเปป็ นการสสงเสรนิมให ด้เดป็กได ด้พรัฒนาอยสางเตป็มศรักยภาพ 2.เพรรื่อผนู ด้ปกครองได ด้รสวมคนิดรสวมทตาในการบรนิหารและ
การจรัดการศจึกษารสวมกรัน
อบรมเลปีทั้ยงดนูบทุตร
8.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
โครงการจรัดงานวรันเดป็กแหสงชาตนิ

50,00.00

เพรรื่อให ด้เดป็กและเยาวชนในพรทั้นทปีรื่ได ด้แสดงความสามารถและมปีสสวนรสวมในกนิจกรรมตสางๆ
กนิจกรรมวรันเดป็กแหสงชาตนิ
9.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
โครงการสนรับสนทุนคสาใช ด้จสายการบรนิหารการศจึกษา (คสาสนรับสนทุนอาหารกลางวรัน)

541,200.00

เพรรื่อให ด้ได ด้มปีอาหารกลางวรันรรับประทานทปีรื่มปีประโยชนค์ถนูกหลรักโภชนาการและสทุขภาพรสางกายทปีรื่แขป็งแรง
อาหารกลางวรัน
10.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
โครงการพรทั้นทปีรื่สปีเขปียว

10,000.00

1.เพรรื่อลดภาวะโลกร ด้อน 2.เพรรื่อให ด้ภนูมนิทรัศนค์สวยงาม
ภนูมนิทรัศนค์สวยงาม



11.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
โครงการพรัฒนา IQ และ EQ สตาหรรับเดป็กปฐมวรัย

5,000.0

เพรรื่อสสงเสรนิมให ด้เดป็กรรักการอสานจากการฟรังนนิทานและจนินตนาการจากภาพเพรรื่อให ด้เกนิดความสนทุกสนาน
จรัดซรทั้อหนรังสรอนนิทาน
12.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
โครงการจรัดกนิจกรรมและแสดงผลงานของเดป็ก นรักเรปียน

10,000.00

เพรรื่อเผยแพรสผลงานและความก ด้าวหน ด้าของการจรัดการศจึกษา
กนิจกรรมนนิทรรศการแสดงผลงาน
13.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
โครงการทาสปีรรั ทั้วรอบบรนิเวณศนูนยค์พรัฒนาเดป็กเลป็ก ทรั ทั้งภายในและภายนอก

30,000.00

เพรรื่อให ด้ศนูนยค์มปีสถานทปีรื่สวยงามเหมาะสมกรับเปป็ นสถานศจึกษา
ทาสปีรรั ทั้วรอบบรนิเวณศนูนยค์พรัฒนาเดป็กเลป็ก
14.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
โครงการปรรับปรทุงซสอมแซมห ด้องนตทั้าและปรรับปรทุงประตนูรรั ทั้วทางเข ด้า

30,000.00

เพรรื่อปรรับปรทุงซสอมแซมห ด้องนตทั้าและประตนูรรั ทั้วทางเข ด้าให ด้มปีความปลอดภรัยสตาหรรับเดป็กนรักเรปียน

ซสอมแซมห ด้องนตทั้า
15.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
โครงการโตไปไมสโกง

5,000.00

เพรรื่อปลนูกฝรังคทุณธรรมจรนิยธรรมให ด้กรับเดป็กเพรรื่อให ด้เดป็กมปีระเบปียบวนินรัยซ รรื่อสรัตยค์ตสอตนเอง/คนอรรื่น
ทตากนิจกรรม
16.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
โครงการสสงเสรนิมสทุขอนามรัยในชสองปากของเดป็ก

5,000.00

เพรรื่อสร ด้างพฤตนิกรรมทรันตสทุขภาพทปีรื่เหมาะสมในชสวงปฐมวรัย
สสงเสรนิมการตรวจสทุขภาพ
17.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
โครงการจรัดงานประเพณปีวรันสงกรานตค์

10,000.00

เพรรื่อสสงเสรนิมจรัดกนิจกรรมและสรบสานขนบธรรมเนปียมประเพณปีวรันสงกรานตค์และวรันผนู ด้สนูงอายทุ

จรัดกนิจกรรมวรันสงกรานตค์
18.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต



โครงการจรัดงานประเพณปีวรันลอยกระทง

200,000.00

เพรรื่อเปป็ นการสสงเสรนิมสรบสานและอนทุรรักษค์ศนิลปวรัฒนธรรม ภนูมนิปรัญญาประเพณปีอรันดปีงามของไทยให ด้คงอยนูสส รบไป

กนิจกรรมวรันลอยกระทง
19.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต

โครงการจรัดพนิธปีบวงสรวง

10,000.00

เพรรื่อเปป็ นการรรักษาไว ด้ซจึรื่งขนบธรรมเนปียม จารปีตประเพณปีภนูมนิปรัญญาของท ด้องถนิรื่น
จรัดพนิธปีบวงสรวง
20.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
โครงการประเพณปีวรันเข ด้าพรรษา

10,000.00

1.เพรรื่อเปป็ นการรรักษาไว ด้ซจึรื่งจารปีตประเพณปีขนบธรรมเนปียมประเพณปีของท ด้องถนิรื่น 2.จรัดกนิจกรรมงดเหล ด้าเข ด้าพรรษา
จรัดประเพณปีวรันเข ด้าพรรษา
21.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
โครงการแขสงขรันกปีฬาชทุมชนสรัมพรันธค์

30,000.00

1.เพรรื่อให ด้ประชาชนมปีสทุขภาพพลานามรัยสมบนูรณค์ 2.เพรรื่อให ด้ประชาชนมปีสสวนรสวมและเกนิดความสามรัคคปี

จรัดการแขสงขรันกปีฬา
22.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
โครงการสสงนรักกปีฬา เข ด้ารสวมการแขสงขรัน

20,000.00

เพรรื่อสสงเสรนิมให ด้ประชาชนมปีความสนใจการเลสนกปีฬาและพรัฒนาทรักษะด ด้านกปีฬาความสามารถของตนเองเพรรื่อ
ความเปป็ นเลนิศ
จรัดการแขสงขรันกปีฬา
23.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
โครงการสสงเสรนิมการเรปียนรนู ด้ตามหลรักปรรัชญาของเศรษฐกนิจพอเพปียง(แก ด้ไขปรัญหาความยากจน)

20,000.00

เพรรื่อให ด้ประชาชนมปีความรนู ด้ความเข ด้าใจเกปีรื่ยวกรับปรรัชญาของเศรษฐกนิจพอเพปียงและนตามาปรรับใช ด้กรับชปีวนิตประจตาวรัน
ได ด้อยสางถนูกต ด้อง
ให ด้ความรนู ด้เกปีรื่ยวกรับปรรัชญาของเศรษฐกนิจพอเพปียง
24.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
โครงการสสงเสรนิมสถาบรันครอบครรัวในชทุมชน

10,000.00



เพรรื่อสสงเสรนิมและพรัฒนาสถาบรันครอบครรัวชทุมชนเข ด้มแขป็ง
จรัดกนิจกรรมครอบครรัวสรัมพรันธค์
25.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
โครงการแขสงขรันกปีฬาต ด้านยาเสพตนิด

20,000.00

1.เพรรื่อให ด้เดป็ก/ประชาชน/เยาวชน/เจ ด้าหน ด้าทปีรื่ ได ด้รสวมแขสงขรันกปีฬาต ด้านยาเสพตนิดทปีรื่จรัดขจึทั้น 2.เพรรื่อเปป็ นการสร ด้าง
เครรอขสายด ด้านการปด้องกรันยาเสพตนิด
จรัดการแขสงขรันกปีฬา
26.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
โครงการจรัดกนิจกรรมคนพนิการในเขตเทศบาล

10,000.00

เพรรื่อจรัดกนิจกรรมรสวมกรับคนพนิการ
กนิจกรรมรสวมกรับคนพนิการ
27.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
โครงการจรัดกนิจกรรมผนู ด้สนูงอายทุ

30,000.00

เพรรื่อให ด้ผนู ด้สนูงอายทุได ด้จรัดกนิจกรรมรสวมกรัน
กนิจกรรมวรันคนพนิการ
28.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
โครงการพรัฒนาระบบสทุขภาวะของผนู ด้สนูงอายทุในชทุมชน

45,000.00

1.เพรรื่อผนู ด้สนูงอายทุมปีการรวมกลทุสมทตากนิจกรรมรสวมกรันในแตสละชทุมชน 2.มปีสวรัสดนิการและแนวทางในการดนูแล ชสวย
เหลรอ ผนู ด้สนูงอายทุทรั ทั้งกาย จนิต สรังคม ปรัญญา ตามแนวทางจรัดการด ด้านสทุขภาวะ

การจรัดกนิจกรรมรสวมกรัน
29.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
โครงการควบคทุมปด้องกรันและแก ด้ปรัญหาโรคตนิดตสอ

10,000.00

1.เพรรื่อปด้องกรันควบคทุมโรคตนิดตสอในชทุมชน 2.เพรรื่อปด้องกรันโรคทปีรื่เกนิดขจึทั้นตามฤดนูกาล 3.เพรรื่อจรัดกนิจกรรมรณรงคค์
ปด้องกรันโรคพนิษสทุนรัขบ ด้า

การฉปีดวรัคซปีนพนิษสทุนรัขบ ด้าและทตาหมรัน
30.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
โครงการปด้องกรันและแก ด้ไขปรัญหาโรคเอดสค์

5,000.00

ปด้องกรันและแก ด้ไขปรัญหาโรคเอดสค์
ให ด้ความรนู ด้
31.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต

สมทบกองททุนหลรักประกรันสทุขภาพ



120,000.00

1.สมทบงบประมาณในการดตาเนนินงานของกองททุน 2.จรัดบรนิการสทุขภาพในชทุมชน 3.สสงเสรนิมสทุขภาพและปด้องกรัน
โรค

สมทบกองททุนหลรักประกรันสทุขภาพ
32.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
โครงการสร ด้างหลรักประกรันด ด้านรายได ด้ แกสผนู ด้สนูงอายทุ

5,063,000.0

1.เพรรื่อให ด้เพปียงพอตสอสถานการณค์ดตารงชปีพ 2.เพรรื่อเสรนิมสร ด้างคทุณภาพชปีวนิตผนู ด้สนูงอายทุให ด้ดปีขจึทั้น 3.เพรรื่อตอบสนองการ
จสายเบปีทั้ยยรังชปีพสตาหรรับผนู ด้สนูงอายทุให ด้เปป็ นไปตามนโยบายของรรัฐบาล

ผนู ด้สนูงอายทุ
33.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
โครงการสนรับสนทุนการเสรนิมสร ด้างสวรัสดนิการทางสรังคมให ด้แกสคนพนิการหรรอททุพพลภาพ

1,661,000.00

1.เพรรื่อให ด้เพปียงพอตสอสถานการณค์ดตารงชปีพในปรัจจทุบรัน 2.เพรรื่อเสรนิมสร ด้างคทุณภาพชปีวนิตผนู ด้พนิการให ด้ดปีขจึทั้น 3.เพรรื่อตอบ
สนองการจสายเบปีทั้ยยรังชปีพให ด้เปป็ นไปตามนโยบายของรรัฐบาล
ผนู ด้พนิการทปีรื่ขจึทั้นทะเบปียน
34.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
โครงการสนรับสนทุนการเสรนิมสร ด้างสวรัสดนิการสงเคราะหค์เบปีทั้ยยรังช ปีพผนู ด้ปส วยเอดสค์

6,000.00

1.เพรรื่อให ด้เพปียงพอตสอสถานการณค์ดตารงชปีพในปรัจจทุบรัน 2.เพรรื่อเสรนิมสร ด้างคทุณภาพชปีวนิตผนู ด้ปส วยเอดสค์ให ด้ดปีขจึทั้น 3.เพรรื่อ
ตอบสนองการจสายเบปีทั้ยยรังชปีพให ด้เปป็ นไปตามนโยบายของรรัฐบาล
ผนู ด้ปส วยเอดสค์ทปีรื่ขจึทั้นทะเบปียน
35.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
อทุดหนทุนโครงการจรัดงานวรันสตาครัญทางศาสนาประเพณปีรรัฐพนิธปี

10,000.00

เพรรื่ออทุดหนทุนทปีรื่ทตาการปกครองอตาเภอวาปปีปททุม
อทุดหนทุน
36.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
อทุดหนทุนการจรัดงานประเพณปีท ด้องถนิรื่น

30,000.00

เพรรื่ออทุดหนทุนทปีรื่ทตาการปกครองอตาเภอวาปปีปททุม
อทุดหนทุนจรัดงานประเพณปี
37.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
อทุดหนทุนศนูนยค์ข ด้อมนูลขสาวสารการจรัดซรทั้อหรรอการจ ด้างของหนสวยบรนิหารราชการสสวนท ด้องถนิรื่นระดรับอตาเภอ

20,000.00

เพรรื่ออทุดหนทุนศนูนยค์ข ด้อมนูลขสาวสาร
อทุดหนทุนศนูนยค์ข ด้อมนูลขสาวสาร



38.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
อทุดหนทุนโครงการสสงเสรนิมความเปป็ นเลนิศทางด ด้านวนิชาการ

10,000.00

เพรรื่อสสงเสรนิมให ด้นรักเรปียนมปีความเปป็ นเลนิศทางวนิชาการ
อทุดหนทุนโรงเรปียน
39.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
อทุดหนทุนอาหารเสรนิม(นม)โรงเรปียนในเขตเทศบาล

4,941,900.00

เพรรื่อให ด้นรักเรปียนได ด้รรับสารอาหารทปีรื่มปีประโยชนค์ตสอรสางกาย
อทุดหนทุนโครงการ
40.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
อทุดหนทุนอาหารกลางวรันแกสเดป็กนรักเรปียน

9,988,000.00

เพรรื่อให ด้ได ด้มปีอาหารกลางวรัน รรับประทานทปีรื่มปีประโยชนค์ถนูกหลรักโภชนาการ และสทุขภาพรสางกายทปีรื่แขป็งแรง
อทุดหนทุนอาหารกลางวรัน
41.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
อทุดหนทุนโครงการแขสงขรันกปีฬา กรปีฑาต ด้านยาเสพตนิด

55,000.00

เพรรื่อสนรับสนทุนงบประมาณในการจรัดกนิจกรรมกปีฬานรักเรปียน
อทุดหนทุนโครงการ
42.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
อทุดหนทุนเงนินสสงเสรนิมแกสกลทุสมองคค์กรในเขตเทศบาล

230,000.00

เพรรื่อเพนิรื่มประสนิทธนิภาพชทุมชนให ด้มปีความเข ด้มแขป็ง และมปีสสวนรสวมในการจรัดการสทุขภาพอยสางทรัรื่วถจึง
อทุดหนทุนคณะกรรมการชทุมชน สภาองคค์กรชทุมชน กลทุสมผนู ด้สนูงอายทุ กลทุสมองคค์กรทปีรื่จรัดตรั ทั้งถนูกต ด้องตามกฎหมาย
43.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
โครงการสรัตวค์ปลอดโรคคนปลอดภรัยจากโรคพนิษสทุนรัขบ ด้า

30,000.00

เพรรื่อปด้องกรันไมสให ด้เกนิดการระบาดของโรคพนิษสทุนรัขบ ด้า และสตารวจขจึทั้นทะเบปียนสทุนรัขและแมว
สทุนรัขและแมวได ด้รรับการฉปีดวรัคซปีน
44.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
อทุดหนทุนโครงการพระราชดตารนิด ด้านสาธารณสทุข

140,000.00

เพรรื่ออทุดหนทุนโครงการตามพระราชดตารนิด ด้านสาธารณสทุข
อทุดหนทุนชทุมชนทรั ทั้ง 7 ชทุมชน
45.

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต
อทุดหนทุนโครงการฝจึกอบรมลนูกเสรอชาวบ ด้านเพรรื่อปด้องกรันและปราบปรามปรัญหายาเสพตนิด



7,000.00

เพรรื่อให ด้สมาชนิกลนูกเสรอชาวบ ด้านได ด้มปีความรนู ด้เกปีรื่ยวกรับปรัญหายาเสพตนิดและวนิธปีการปด้องกรันและปราบปรามทปีรื่ถนูกต ด้อง
และถนูกวนิธปีในการดตาเนนินการชสวยเหลรอสสวนราชการ
อทุดหนทุนปกครองอตาเภอวาปปีปททุม
46.

ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย
โครงการอบรมประชาธนิปไตยรวมใจสมานฉรันทค์สร ด้างสรรคค์สามรัคคปี

5,000.00

1.เพรรื่อให ด้ประชาชนมปีสสวนรสวมในการปกครองระบอบประชาธนิปไตยอรันมปีพระมหากษรัตรนิยค์ทรงเปป็ นประมทุข 2.เพรรื่อ
ให ด้สอดคล ด้องกรับความดปีงามของสรังคมไทย
อบรม
47.

ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย
โครงการอบรมให ด้ความรนู ด้เกปีรื่ยวกรับกฎหมายทรัรื่วไป

5,000.00

เพรรื่อให ด้ประชาชนได ด้รรับกฎหมายทรัรื่วไปทปีรื่ควรทราบ
อบรม
48.

ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย
โครงการจรัดตรั ทั้งศนูนยค์บรรเทาททุกขค์ชสวงเทศกาล

10,000.00

เพรรื่อบรนิการความปลอดภรัยแกสประชาชน
ศนูนยค์บรนิการ
49.

ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย
โครงการฝจึกซ ด้อมแผนปด้องกรันบรรเทาสาธารณภรัยและแผนฉทุกเฉนิน

10,000.00

1.เพรรื่อเตรปียมความพร ด้อมสตาหรรับเจ ด้าหน ด้าทปีรื่ผนู ด้ปฏนิบรัตนิงานด ด้านการปด้องกรันและบรรเทาสาธารณภรัย 2.เพรรื่อเกนิดเครรอ
ขสายในการตนิดตสอประสานงานในการบรรเทาเหตทุสาธารณภรัย
อบรม
50.

ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย
โครงการฝจึกอบรมเพนิรื่มพนูนประสนิทธนิภาพอาสาสมรัครปด้องกรันภรัยฝส ายพลเรรอน(อปพร.)

20,000.00

เพรรื่อให ด้ อปพร.มปีความรนู ด้ความเข ด้าใจและตระหนรักถจึงหน ด้าทปีรื่การบรรเทาสาธารณภรัย รนูปแบบตสางๆและสามารถชสวย
เหลรอในการปด้องกรันและบรรเทาสาธารณภรัยได ด้อยสางถนูกต ด้องและเหมาะสม
อบรม
51.

ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย
โครงการจรัดงานวรัน อปพร.

10,000.00

เพรรื่อให ด้มปีความสตาครัญในการจรัดงานวรัน อปพร.และเพนิรื่มความสตาครัญกรับ อปพร.
จรัดกนิจกรรม
52.

ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย
โครงการอบรมขรับขปีรื่ปลอดภรัยใสสใจวนินรัยการจราจร



5,000.00

เพรรื่อให ด้ความรนู ด้ด ด้านการจราจรให ด้กรับกลทุสมเปด้าหมาย
อบรม
53.

ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย
โครงการรณรงคค์ปด้องกรัน และแก ด้ไขปรัญหายาเสพตนิด

10,000.00

เพรรื่อเปป็ นการปลนูกจนิตสตานจึกในการตสอต ด้านยาเสพตนิด
เดนินรณรงคค์
54.
.

ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน พาณนิชยกรรม สสงเสรนิมการเกษตร และการทสองเทปีรื่ยว
โครงการฝจึกอบรมอาชปีพ

20,000.00

เพรรื่อสสงเสรนิมสนรับสนทุนกลทุสมอาชปีพในชทุมชน
อบรม
55.

ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน พาณนิชยกรรม สสงเสรนิมการเกษตร และการทสองเทปีรื่ยว
โครงการถนนคนเดนินสายวรัฒนธรรมเมรองวาปปีปททุม

195,000.00

เพรรื่อสสงเสรนิมให ด้ประชาชนในชทุมชนมปีรายได ด้เพสนิมขจึทั้น สสงเสรนิมและสนรับสนทุนแหลสงจตาหนสายสนินค ด้า OTOP สสงเสรนิม
วรัฒนธรรม วนิถปีชปีว นิตของชทุมชน

ตลาดสนินค ด้าทางการเกษตร ตลาดประชารรัฐ
56.

ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน พาณนิชยกรรม สสงเสรนิมการเกษตร และการทสองเทปีรื่ยว
โครงการอาหารปลอดภรัย

5,000.00

เพรรื่อให ด้ผนู ด้ประกอบการบรนิการได ด้อยสางถนูกต ด้อง ตรวจสารปนเปรทั้อนในอาหาร
อบรม
57.

ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน พาณนิชยกรรม สสงเสรนิมการเกษตร และการทสองเทปีรื่ยว

โครงการจรัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปปี

100,000.00

เพรรื่อสสงเสรนิมขนบธรรมเนปียมประเพณปีภนูมนิปรัญญาท ด้องถนิรื่น
จรัดนนิทรรศการ
58.

ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์ทรรัพยากรธรรมชาตนิส นิรื่งแวดล ด้อม
โครงการรณรงคค์ครัดแยกขยะ

40,000.00

สสงเสรนิมและปลนูกจนิตสตานจึกในการครัดแยกขยะ
ครัดแยกขยะ
59.

ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์ทรรัพยากรธรรมชาตนิส นิรื่งแวดล ด้อม



โครงการปรรับปรทุงบสอขยะ

80,000.00

เพรรื่อปรรับปรทุงบสอขยะ
บสอฝรังกลบดนิน
60.

ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์ทรรัพยากรธรรมชาตนิส นิรื่งแวดล ด้อม
โครงการปลนูกต ด้นไม ด้เฉลนิมพระเกปียรตนิ

10,000.00

1.เพรรื่อปรรับปรทุงภนูมนิทรัศนค์ 2.เพรรื่อเฉลนิมพระเกปียรตนิ
ปลนูกต ด้นไม ด้
61.

ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์ทรรัพยากรธรรมชาตนิส นิรื่งแวดล ด้อม
โครงการคลองสวยนตทั้าใส

5,000.00

เพรรื่อให ด้สระนตทั้า คลองสาธารณะสะอาด นสาอยนูส
หนองนตทั้าทปีรื่สวยงาม
62.

ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
โครงการจรัดงานวรันเทศบาล (วรันทปีรื่ 24 เมษายนของททุกปปี)

20,000.00

1.เพรรื่อให ด้คณะผนู ด้บรนิหาร พนง.และลนูกจ ด้างเหป็นความสตาครัญของวรันเทศบาล/ตระหนรักในหน ด้าทปีรื่การอตานวย
ประโยชนค์แกสท ด้องถนิรื่นและสาธารณชน 2.เพรรื่อบตาเพป็ญประโยชนค์
ทตาความสะอาดถนน
63.

ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
โครงการฝจึกอบรมวนิชาการเพรรื่อพรัฒนาศรักยภาพคณะกรรมการชทุมชน

10,
00.00

เพรรื่อพรัฒนาศรักยภาพคณะกรรมการชทุมชน
อบรม
64.

ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
โครงการจรัดงานวรันท ด้องถนิรื่นไทย (วรันทปีรื่ 18 มปีนาคม ของททุกปปี)

5,000.00

1.เพรรื่อให ด้คณะผนู ด้บรนิหาร/สมาชนิก พนรักงาน/ลนูกจ ด้าง เหป็นความสตาครัญของวรันท ด้องถนิรื่นไทย 2.เพรรื่อจรัดกนิจกรรม 
รณรงคค์บนูชา บวงสรวงผนู ด้สถาปนา 3.เพรรื่อจรัดนนิทรรศการ

ทตาพนิธปีบวงสรวง
65.

ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
โครงการจรัดทตาแผนพรัฒนาเทศบาล

10,000.00

เพรรื่อนตาปรัญหาความต ด้องการของชทุมชนมาจรัดทตาแผนพรัฒนาและงบประมาณรายจสายประจตาปปี

แผนพรัฒนาเทศบาล
66.

ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ



โครงการเทศบาลเคลรรื่อนทปีรื่ประชาชน

5,000.00

เพรรื่อพรัฒนาชทุมชนในเขตเทศบาลให ด้เปป็ นไปอยสางตสอเนรรื่อง

บรนิการประชาชน
67.

ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
โครงการประเมนินความพจึงพอใจ

20,000.00

เพรรื่อประเมนินความพอใจด ด้านการบรนิการของประชาชน
ประเมนินความพจึงพอใจในการบรนิการ

68.

ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
โครงการเสรนิมสร ด้างคทุณธรรมและจรนิยธรรม

10,000.00

1.เพรรื่อปลนูกจนิตสตานจึกให ด้พนรักงานเทศบาลมปีคทุณธรรม จรนิยธรรม เข ด้าใจหลรักธรรมของพระพทุทธศาสนา 2.เพรรื่อให ด้
พนรักงานของเทศบาลได ด้รรับการพรัฒนาจนิตใจและพรัฒนาตนเองให ด้มปีจนิตสาธารณะ 3.เพรรื่อเพนิรื่มประสนิทธนิภาพในการ
ปฏนิบรัตนิงานและประโยชนค์ของประชาชน
อบรม
69.

ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
โครงการประชาสรัมพรันธค์เรสงรรัดจรัดเกป็บภาษปี

5,000.00

เพรรื่อให ด้ประชาชนทราบถจึงระบบการเกป็บภาษปีและคสาธรรมเนปียมตสางๆทราบและเข ด้าใจขรั ทั้นตอนการชตาระภาษปีและ
เพรรื่อให ด้การจรัดเกป็บภาษปีเปป็ นไปอยสางมปีระบบ
การจรัดเกป็บภาษปี
70.

ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
โครงการจรัดทตาสรรื่อวารสาร

10,000.00

เพรรื่อจรัดทตาสรรื่อวารสารประชาสรัมพรันธค์งานเทศบาล
ผลงานเทศบาล
71.

ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
โครงการประเมนินผลการปฏนิบรัตนิราชการ

5,0
0.00

เพรรื่อประเมนินผลการปฏนิบรัตนิราชการของเทศบาล
ประเมนินผลการปฏนิบรัตนิราชการ
72.

ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
โครงการปรรับปรทุงแผนทปีรื่ภาษปีด ด้วยระบบ L-TAX 3000

10,000.00



เพรรื่อจรัดเกป็บข ด้อมนูลทะเบปียนแผนทปีรื่ภาษปีให ด้เปป็ นปรัจจทุบรัน
ระบบ (L-tax gis)
73.

ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
โครงการพรัฒนาศรักยภาพคณะผนู ด้บรนิหารสมาชนิก พนรักงานเทศบาล

21
,200.00

1.เพรรื่อเพนิรื่มศรักยภาพในการปฏนิบรัตนิงานของคณะผนู ด้บรนิหาร/สมาชนิกสภาเทศบาล/พนรักงาน/ลนูกจ ด้างประจตา/ลนูกจ ด้าง 
2.เพรรื่อให ด้ผนู ด้อบรมศจึกษาดนูงานนอกสถานทปีรื่ ได ด้รรับความรนู ด้ แนวคนิด ประสบการณค์ทปีรื่สามารถใช ด้เปป็ นประโยชนค์ในการ
ปฏนิบรัตนิงาน
อบรม ศจึกษาดนูงาน
74.

ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
โครงการจรัดการเลรอกตรั ทั้ง

200,000.00

เพรรื่อจรัดการเลรอกตรั ทั้ง ส.ส./ส.ว./นายก/สมาชนิกสภาเทศบาล
เลรอกตรั ทั้ง
75.

ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
โครงการจรัดกนิจกรรมวรันสตรปีสากลและวรันสตรปีไทย

10,000.00

เพรรื่อสร ด้างภาวะผนู ด้นตา/การตรัดสนินใจเรรรื่องตสางๆในชทุมชนและการสร ด้างเวทปีแลกเปลปีรื่ยนเรปียนรนู ด้
จรัดกนิจกรรม
76.

ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
โครงการจรัดทตาแผนชทุมชน

5,000.00

เพรรื่อพรัฒนาและปรรับปรทุงแผนชทุมชนเพรรื่อจรัดทตาแผนพรัฒนาเทศบาล
อบรม
77.

ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
โครงการเสรนิมสร ด้างพรัฒนาศรักยภาพเครรอขสาย คทุ ด้มครอง เดป็ก/สตรปี เพรรื่อยทุตนิความรทุนแรง

10,000.00

1.เพรรื่อสร ด้างความรสวมมรอกรับชทุมชนในการปด้องกรันและเฝด้าระวรังปรัญหา 2.เพรรื่อพรัฒนาศรักยภาพเครรอขสายในการ
ดนูแลคทุ ด้มครองกลทุสมเปด้าหมาย
พรัฒนาศรักยภาพ

ฉ. การใชข้จค่ายงบประมาณ
     เทศบาลตตาบลวาปปีปททุม มปีการใช ด้จสายงบประมาณในการดตาเนนินโครงการตามข ด้อบรัญญรัตนิงบประมาณ โดยได ด้
มปีการกสอหนปีทั้ผนูกพรัน/ ลงนามในสรัญญา รวม 69 โครงการ จตานวนเงนิน 25,786,953 บาท มปีการเบนิกจสายงบ
ประมาณ จตานวน 69 โครงการ จตานวนเงนิน 25,072,931 ล ด้านบาท สามารถจตาแนกตามยทุทธศาสตรค์ ได ด้ดรังนปีทั้

ยยุทธศาสตรน
โครง
การ

การกค่อหนปน
ผภูกพ สน/

ลงนามใน
ส สญญา

โครง
การ

การเบวิกจค่ายงบ
ประมาณ

ด ด้านโครงสร ด้างพรทั้นฐาน 5
2,821,987.

54
5 2,821,987.54

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต 36 22,176,52 36 21,462,498.2



0.68 4

ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบ
เรปียบร ด้อย

6 53,983.00 6 53,983.00

ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน พาณนิชยกรรม สสงเสรนิม
การเกษตร และการทสองเทปีรื่ยว

4
309,495.0

0
4 309,495.00

ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์ทรรัพยากรธรรมชาตนิส นิรื่ง
แวดล ด้อม

4
133,450.0

0
4 133,450.00

ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ 14
291,517.0

0
14 291,517.00

รวม 69
25,786,95

3.22
69

25,072,930.7
8

    รายละเอปียดโครงการในข ด้อบรัญญรัตนิงบประมาณเทศบาลตตาบลวาปปีปททุม ทปีรื่มปีการกสอหนปีทั้ผนูกพรัน/

ลงนามในสรัญญา มปีดรังนปีทั้ 

 ยยุทธศาสตรน โครงการ 

แหลค่ง
ทปที่มา
งบ

ประมา
ณ

จจานวนงบ
ประมาณ

วงเง วินตาม
ส สญญา

คภูค่ส สญญา ว สนทปที่เซซน
ส สญญา

ระยะ
เวลา
การ

ดจาเนวิน
งาน

1. ด ด้านโครงสร ด้างพรทั้น
ฐาน

โครงการเสรนิมผนิว
ทางพาราแอ
สฟรัลทค์ตนิก
คอนกรปีต ถนน
หลรักเมรอง-ซอย
มนิรื่งมงคล (ชสวง
แยกถนนประชา
รรัตนค์ถจึงแยกถนน
พนิทรักษค์นรากร)

1,160,00
0.00

1,068,0

00.00

3/2561 23/01/2
561

90

2. ด ด้านโครงสร ด้างพรทั้น
ฐาน

โครงการเสรนิมผนิว
ทางพาราแอ
สฟรัลทค์ตนิก
คอนกรปีต ถนนศรปี
มงคล (ชสวงแยก
ถนนสทุขาภนิบาล 9 

ถจึงแยกถนน
ชลประทาน)

905,000.
00

569,000

.00

4/2561 28/02/2
561

90

3. ด ด้านโครงสร ด้างพรทั้น
ฐาน

โครงการเสรนิมผนิว
ทางพาราแอ
สฟรัลทค์ตนิก
คอนกรปีตซอยนนิตนิ
สทุข สตาโรง 
อนทุบาลวาปปีและ
แสงอรทุณ

1,040,00
0.00

649,000

.00

5/2561 28/02/2
561

90

4. ด ด้านโครงสร ด้างพรทั้น
ฐาน

โครงการวางทสอ
ระบายนตทั้าพร ด้อม
บสอพรักถนนปททุม
พนิทรักษค์

500,000.
00

497,000

.00

2/2561 02/12/2
560

90

5. ด ด้านโครงสร ด้างพรทั้น
ฐาน

อทุดหนทุนขยายเขต
ไฟฟด้าสาธารณะ

50,000.0
0

38,987.

54

596/25
61

19/02/2
561

10



ตามถนนสาย
ตสางๆภายในเขต
เทศบาล

6. ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

โครงการอบรม/

และปฐมนนิเทศผนู ด้
ปกครองในการ
จรัดการศจึกษาและ
การเลปีทั้ยงดนูบทุตร

5,000.00 4,975.0

0
สตานรัก
ปลรัด

10/07/2
561

4

7. ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

โครงการจรัดงาน
วรันเดป็กแหสงชาตนิ

50,000.0
0

49,880.

00

00439/
61

12/01/2
561

7

8. ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

โครงการ
สนรับสนทุนคสาใช ด้
จสายการบรนิหาร
การศจึกษา (คสา
สนรับสนทุนอาหาร
กลางวรัน)

541,200.
00

541,200

.00
สตานรัก
ปลรัด

02/10/2
560

365

9. ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

โครงการพรทั้นทปีรื่สปี
เขปียว

10,000.0
0

8,800.0

0
สตานรัก
ปลรัด

11/06/2
561

3

10
.

ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

โครงการ
พรัฒนา IQ และ E

Q สตาหรรับเดป็ก
ปฐมวรัย

5,000.00 5,000.0

0
สตานรัก
ปลรัด

04/12/2
560

10

11
.

ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

โครงการจรัด
กนิจกรรมและ
แสดงผลงานของ
เดป็ก นรักเรปียน

10,000.0
0

8,970.0

0
สตานรัก
ปลรัด

02/04/2
561

10

12
.

ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

โครงการทาสปีรรั ทั้ว
รอบบรนิเวณศนูนยค์
พรัฒนาเดป็กเลป็ก 
ทรั ทั้งภายในและ
ภายนอก

30,000.0
0

28,500.

00

746/25
61

27/03/2
561

10

13
.

ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

โครงการปรรับปรทุง
ซสอมแซมห ด้องนตทั้า
และปรรับปรทุงประตนู
รรั ทั้วทางเข ด้า

30,000.0
0

28,500.

00
สตานรัก
ปลรัด

19/03/2
561

7

14
.

ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

โครงการโตไปไมส
โกง

5,000.00 4,974.0

0
สตานรัก
ปลรัด

15/03/2
561

10

15
.

ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

โครงการสสง
เสรนิมสทุขอนามรัย
ในชสองปากของ
เดป็ก

5,000.00 3,700.0

0
สตานรัก
ปลรัด

09/07/2
561

5

16 ด ด้านการสสงเสรนิม โครงการจรัดงาน 10,000.0 10,000.111/25 17/04/2 15



. การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

ประเพณปีวรัน
สงกรานตค์

0 0061 561

17
.

ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

โครงการจรัดงาน
ประเพณปีวรันลอย
กระทง

200,000.
00

199,750

.00

46/61 03/11/2
560

1

18
.

ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

โครงการจรัดพนิธปี
บวงสรวง

10,000.0
0

10,000.

00
สตานรัก
ปลรัด

24/04/2
561

10

19
.

ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

โครงการประเพณปี
วรันเข ด้าพรรษา

10,000.0
0

10,000.

00
สตานรัก
ปลรัด

06/08/2
561

5

20
.

ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

โครงการแขสงขรัน
กปีฬาชทุมชน
สรัมพรันธค์

30,000.0
0

29,980.

00
สตานรัก
ปลรัด

24/04/2
561

10

21
.

ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

โครงการสสง
นรักกปีฬา เข ด้ารสวม
การแขสงขรัน

20,000.0
0

5,000.0

0
สตานรัก
ปลรัด

18/04/2
561

5

22
.

ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

โครงการสสงเสรนิม
การเรปียนรนู ด้ตาม
หลรักปรรัชญาของ
เศรษฐกนิจพอ
เพปียง(แก ด้ไข
ปรัญหาความ
ยากจน)

20,000.0
0

8,800.0

0
กอง
สวรัสดนิการ

08/03/2
561

10

23
.

ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

โครงการแขสงขรัน
กปีฬาต ด้านยาเสพ
ตนิด

20,000.0
0

20,000.

00
สตานรัก
ปลรัด

25/12/2
560

5

24
.

ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

โครงการจรัด
กนิจกรรมคนพนิการ
ในเขตเทศบาล

10,000.0
0

8,500.0

0
กอง
สวรัสดนิการ

15/08/2
561

5

25
.

ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

โครงการจรัด
กนิจกรรมผนู ด้สนูงอายทุ

30,000.0
0

29,540.

00
กอง
สวรัสดนิการ

10/04/2
561

30

26
.

ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

โครงการพรัฒนา
ระบบสทุขภาวะ
ของผนู ด้สนูงอายทุใน
ชทุมชน

45,000.0
0

36,700.

00
กอง
สวรัสดนิการ

01/05/2
561

4



27
.

ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

โครงการควบคทุม
ปด้องกรันและแก ด้
ปรัญหาโรคตนิดตสอ

10,000.0
0

6,600.0

0
กอง
สาธารณสทุ
ข

03/09/2
561

5

28
.

ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

โครงการปด้องกรัน
และแก ด้ไขปรัญหา
โรคเอดสค์

5,000.00 5,000.0

0
กอง
สาธารณสทุ
ข

20/08/2
561

5

29
.

ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

สมทบกองททุน
หลรักประกรัน
สทุขภาพ

120,000.
00

120,000

.00

00420/
61

15/01/2
561

3

30
.

ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

โครงการสร ด้าง
หลรักประกรันด ด้าน
รายได ด้ แกสผนู ด้สนูง
อายทุ

5,063,00
0.00

5,063,0

00.00
กอง
สวรัสดนิการ

02/10/2
560

365

31
.

ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

โครงการ
สนรับสนทุนการ
เสรนิมสร ด้าง
สวรัสดนิการทาง
สรังคมให ด้แกสคน
พนิการหรรอ
ททุพพลภาพ

1,661,00
0.00

1,661,0

00.00
กอง
สวรัสดนิการ

02/10/2
560

365

32
.

ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

อทุดหนทุนโครงการ
จรัดงานวรันสตาครัญ
ทางศาสนา
ประเพณปีรรัฐพนิธปี

10,000.0
0

10,000.

00
สตานรัก
ปลรัด

09/10/2
560

5

33
.

ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

อทุดหนทุนการจรัด
งานประเพณปีท ด้อง
ถนิรื่น

30,000.0
0

30,000.

00
สตานรัก
ปลรัด

19/12/2
560

19

34
.

ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

อทุดหนทุนศนูนยค์
ข ด้อมนูลขสาวสารการ
จรัดซรทั้อหรรอการ
จ ด้างของหนสวย
บรนิหารราชการ
สสวนท ด้องถนิรื่นระดรับ
อตาเภอ

20,000.0
0

10,000.

00
กองคลรัง 03/09/2

561
30

35
.

ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

อทุดหนทุนอาหาร
เสรนิม(นม)โรงเรปีย
นในเขตเทศบาล

4,941,90
0.00

1,515,7

62.16

7/2561 02/07/2
561

122

36
.

ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

อทุดหนทุนอาหาร
กลางวรันแกสเดป็ก
นรักเรปียน

9,988,00
0.00

9,988,0

00.00
สตานรัก
ปลรัด

02/10/2
560

365

37
.

ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

อทุดหนทุนโครงการ
แขสงขรันกปีฬา 
กรปีฑาต ด้านยาเสพ
ตนิด

55,000.0
0

15,000.

00
สตานรัก
ปลรัด

04/12/2
560

5



38
.

ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

อทุดหนทุนเงนินสสง
เสรนิมแกสกลทุสม
องคค์กรในเขต
เทศบาล

230,000.
00

230,000

.00
กอง
สวรัสดนิการ

14/11/2
560

30

39
.

ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

โครงการสรัตวค์
ปลอดโรคคน
ปลอดภรัยจากโรค
พนิษสทุนรัขบ ด้า

30,000.0
0

29,968.

00
กอง
สาธารณสทุ
ข

28/05/2
561

4

40
.

ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

อทุดหนทุนโครงการ
พระราชดตารนิด ด้าน
สาธารณสทุข

140,000.
00

140,000

.00
กอง
สาธารณสทุ
ข

22/08/2
561

5

41
.

ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม 
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวนิต

อทุดหนทุนโครงการ
ฝจึกอบรมลนูกเสรอ
ชาวบ ด้านเพรรื่อ
ปด้องกรันและปราบ
ปรามปรัญหายา
เสพตนิด

7,000.00 7,000.0

0
สตานรัก
ปลรัด

09/07/2
561

3

42
.

ด ด้านการจรัด
ระเบปียบชทุมชน/

สรังคมและการ
รรักษาความสงบ
เรปียบร ด้อย

โครงการอบรม
ประชาธนิปไตย
รวมใจสมานฉรันทค์
สร ด้างสรรคค์สามรัคคปี

5,000.00 4,125.0

0
สตานรัก
ปลรัด

09/07/2
561

5

43
.

ด ด้านการจรัด
ระเบปียบชทุมชน/

สรังคมและการ
รรักษาความสงบ
เรปียบร ด้อย

โครงการอบรมให ด้
ความรนู ด้เกปีรื่ยวกรับ
กฎหมายทรัรื่วไป

5,000.00 4,950.0

0
สตานรัก
ปลรัด

19/09/2
561

5

44
.

ด ด้านการจรัด
ระเบปียบชทุมชน/

สรังคมและการ
รรักษาความสงบ
เรปียบร ด้อย

โครงการฝจึกซ ด้อม
แผนปด้องกรัน
บรรเทา
สาธารณภรัยและ
แผนฉทุกเฉนิน

10,000.0
0

10,000.

00
สตานรัก
ปลรัด

17/09/2
561

5

45
.

ด ด้านการจรัด
ระเบปียบชทุมชน/

สรังคมและการ
รรักษาความสงบ
เรปียบร ด้อย

โครงการฝจึกอบรม
เพนิรื่มพนูน
ประสนิทธนิภาพ
อาสาสมรัคร
ปด้องกรันภรัยฝส าย
พลเรรอน(อปพร.)

20,000.0
0

19,950.

00
สตานรัก
ปลรัด

10/09/2
561

5

46
.

ด ด้านการจรัด
ระเบปียบชทุมชน/

สรังคมและการ
รรักษาความสงบ
เรปียบร ด้อย

โครงการอบรม
ขรับขปีรื่ปลอดภรัย
ใสสใจวนินรัยการ
จราจร

5,000.00 4,980.0

0
สตานรัก
ปลรัด

19/09/2
561

5

47
.

ด ด้านการจรัด
ระเบปียบชทุมชน/

สรังคมและการ
รรักษาความสงบ

โครงการรณรงคค์
ปด้องกรัน และ
แก ด้ไขปรัญหายา
เสพตนิด

10,000.0
0

9,978.0

0
สตานรัก
ปลรัด

25/06/2
561

5



เรปียบร ด้อย
48
.

ด ด้านการวางแผน 
การสสงเสรนิมการ
ลงททุน พาณนิชยกร
รม สสงเสรนิม
การเกษตร และ
การทสองเทปีรื่ยว

โครงการฝจึกอบรม
อาชปีพ

20,000.0
0

10,094.

00
กอง
สวรัสดนิการ

17/09/2
561

5

49
.

ด ด้านการวางแผน 
การสสงเสรนิมการ
ลงททุน พาณนิชยกร
รม สสงเสรนิม
การเกษตร และ
การทสองเทปีรื่ยว

โครงการถนนคน
เดนินสาย
วรัฒนธรรมเมรอง
วาปปีปททุม

195,000.
00

194,401

.00
กอง
สวรัสดนิการ

03/09/2
561

5

50
.

ด ด้านการวางแผน 
การสสงเสรนิมการ
ลงททุน พาณนิชยกร
รม สสงเสรนิม
การเกษตร และ
การทสองเทปีรื่ยว

โครงการอาหาร
ปลอดภรัย

5,000.00 5,000.0

0
กอง
สาธารณสทุ
ข

18/07/2
561

5

51
.

ด ด้านการวางแผน 
การสสงเสรนิมการ
ลงททุน พาณนิชยกร
รม สสงเสรนิม
การเกษตร และ
การทสองเทปีรื่ยว

โครงการจรัดงาน
ออนซอนกลอง
ยาวชาววาปปี

100,000.
00

100,000

.00

335/61 22/12/2
560

3

52
.

ด ด้านการบรนิหาร
จรัดการและการ
อนทุรรักษค์
ทรรัพยากรธรรมชา
ตนิสนิรื่งแวดล ด้อม

โครงการรณรงคค์
ครัดแยกขยะ

40,000.0
0

39,460.

00
กอง
สาธารณสทุ
ข

24/09/2
561

5

53
.

ด ด้านการบรนิหาร
จรัดการและการ
อนทุรรักษค์
ทรรัพยากรธรรมชา
ตนิสนิรื่งแวดล ด้อม

โครงการปรรับปรทุง
บสอขยะ

80,000.0
0

80,000.

00
กอง
สาธารณสทุ
ข

25/01/2
561

5

54
.

ด ด้านการบรนิหาร
จรัดการและการ
อนทุรรักษค์
ทรรัพยากรธรรมชา
ตนิสนิรื่งแวดล ด้อม

โครงการปลนูก
ต ด้นไม ด้
เฉลนิมพระเกปียรตนิ

10,000.0
0

9,010.0

0
กอง
สาธารณสทุ
ข

01/08/2
561

5

55
.

ด ด้านการบรนิหาร
จรัดการและการ
อนทุรรักษค์
ทรรัพยากรธรรมชา
ตนิสนิรื่งแวดล ด้อม

โครงการคลอง
สวยนตทั้าใส

5,000.00 4,980.0

0
กอง
สาธารณสทุ
ข

07/05/2
561

5

56
.

ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง 

โครงการจรัดงาน
วรันเทศบาล (วรันทปีรื่

20,000.0
0

20,000.

00
สตานรัก
ปลรัด

24/04/2
561

10



การบรนิหารจรัดการ 24 เมษายนของ
ททุกปปี)

57
.

ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง 
การบรนิหารจรัดการ

โครงการฝจึกอบรม
วนิชาการเพรรื่อ
พรัฒนาศรักยภาพ
คณะกรรมการ
ชทุมชน

10,000.0
0

7,015.0

0
สตานรัก
ปลรัด

10/09/2
561

5

58
.

ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง 
การบรนิหารจรัดการ

โครงการจรัดงาน
วรันท ด้องถนิรื่นไทย 
(วรันทปีรื่ 18 มปีนาคม
ของททุกปปี)

5,000.00 5,000.0

0
สตานรัก
ปลรัด

15/03/2
561

10

59
.

ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง 
การบรนิหารจรัดการ

โครงการจรัดทตา
แผนพรัฒนา
เทศบาล

10,000.0
0

9,900.0

0
สตานรัก
ปลรัด

13/08/2
561

5

60
.

ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง 
การบรนิหารจรัดการ

โครงการเทศบาล
เคลรรื่อนทปีรื่
ประชาชน

5,000.00 5,000.0

0
สตานรัก
ปลรัด

25/04/2
561

5

61
.

ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง 
การบรนิหารจรัดการ

โครงการประเมนิน
ความพจึงพอใจ

20,000.0
0

15,000.

00
สตานรัก
ปลรัด

01/08/2
561

4

62
.

ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง 
การบรนิหารจรัดการ

โครงการเสรนิม
สร ด้างคทุณธรรม
และจรนิยธรรม

10,000.0
0

9,932.0

0
สตานรัก
ปลรัด

28/05/2
561

4

63
.

ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง 
การบรนิหารจรัดการ

โครงการ
ประชาสรัมพรันธค์
เรสงรรัดจรัดเกป็บภาษปี

5,000.00 4,948.0

0
กองคลรัง 01/08/2

561
5

64
.

ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง 
การบรนิหารจรัดการ

โครงการจรัดทตา
สรรื่อวารสาร

10,000.0
0

9,920.0

0
สตานรัก
ปลรัด

01/02/2
561

5

65
.

ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง 
การบรนิหารจรัดการ

โครงการปรรับปรทุง
แผนทปีรื่ภาษปีด ด้วย
ระบบ L-TAX 
3000

10,000.0
0

6,910.0

0
กองคลรัง 25/12/2

560
30

66
.

ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง 
การบรนิหารจรัดการ

โครงการพรัฒนา
ศรักยภาพคณะผนู ด้
บรนิหารสมาชนิก 
พนรักงานเทศบาล

212,200.
00

187,380

.00
สตานรัก
ปลรัด

17/09/2
561

5

67
.

ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง 
การบรนิหารจรัดการ

โครงการจรัด
กนิจกรรมวรันสตรปี
สากลและวรันสตรปี
ไทย

10,000.0
0

4,500.0

0
กอง
สวรัสดนิการ

19/03/2
561

5

68
.

ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง 
การบรนิหารจรัดการ

โครงการจรัดทตา
แผนชทุมชน

5,000.00 4,512.0

0
กอง
สวรัสดนิการ

05/03/2
561

10

69
.

ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง 
การบรนิหารจรัดการ

โครงการเสรนิม
สร ด้างพรัฒนา
ศรักยภาพเครรอ
ขสาย คทุ ด้มครอง 

10,000.0
0

1,500.0

0
กอง
สวรัสดนิการ

01/12/2
560

4



เดป็ก/สตรปี เพรรื่อยทุตนิ
ความรทุนแรง

รายงานสรยุปผลการดจาเนวินงาน ปป  2561

เทศบาลตจาบลวาปป ปทยุม วาปป ปทยุม จ.มหาสารคาม 

ยยุทธศาสตรน

แผนการ
ดจาเนวิน

การ
ท สนงหมด

อนยุม สต วิงบ
ประมาณ

ลงนาม
ส สญญา

เบวิกจค่าย 100%
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โคร
งกา
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ประม
าณ
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โคร
งกา
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าณ
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วน
โคร
งกา
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งบ
ประม
าณ
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วน
โคร
งกา

ร
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ประม
าณ

จจาน
วน
โคร
งกา

ร

งบ
ประม
าณ

1.ด ด้านโครงสร ด้างพรทั้นฐาน 8.0 6.81 6.0 3.68 5.0 2.82 5.0 2.82 5.0 2.82

2.ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา 
และคทุณภาพชปีวนิต

51.
0

26.1
7

39.
0

23.4
3

36.
0

22.1
8

36.
0

21.4
6

33.
0

11.6
4

3.ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการ
รรักษาความสงบเรปียบร ด้อย

9.0 0.25 8.0 0.08 6.0 0.05 6.0 0.05 6.0 0.05

4.ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน 
พาณนิชยกรรม สสงเสรนิมการเกษตร และการทสอง
เทปีรื่ยว

8.0 1.89 4.0 0.32 4.0 0.31 4.0 0.31 4.0 0.31

5.ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์
ทรรัพยากรธรรมชาตนิสนิรื่งแวดล ด้อม

12.
0

57.2
2

4.0 0.14 4.0 0.13 4.0 0.13 4.0 0.13

6.ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
23.

0
6.90

16.
0

0.55
14.

0
0.29

14.
0

0.29
14.

0
0.29

แผนภภูม วิแสดงจจานวนโครงการ เปรปยบเทปยบตามข สนนตอน
เปรปยบเทปยบตามยยุทธศาสตรน



ด ด้านโครงสร ด้างพรทั้นฐาน

   ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต

ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย

    ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน พาณนิชยกรรม สสงเสรนิมการเกษตร และการทสองเทปีรื่ยว

ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์ทรรัพยากรธรรมชาตนิส นิรื่งแวดล ด้อม

 ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ

0 10 20 30 40 50 60

แผนการดตาเนนิน
การ
ทรั ทั้งหมด

อนทุมรัตนิงบประมาณ

ลงนามสรัญญา

เบนิกจสาย

100%

แผนภภูม วิแสดงมภูลคค่าโครงการ เปรปยบเทปยบตามข สนนตอน
เปรปยบเทปยบตามยยุทธศาสตรน

ด ด้านโครงสร ด้างพรทั้นฐาน

   ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวนิต

ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย

    ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน พาณนิชยกรรม สสงเสรนิมการเกษตร และการทสองเทปีรื่ยว

ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์ทรรัพยากรธรรมชาตนิส นิรื่งแวดล ด้อม

 ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ

0 50000000 100000000

แผนการดตาเนนิน
การ
ทรั ทั้งหมด

อนทุมรัตนิงบประมาณ

ลงนามสรัญญา

เบนิกจสาย

100%

ช. ผลการดจาเนวินงาน



     เทศบาลตตาบลวาปปีปททุม ได ด้ดตาเนนินการโครงการตามเทศบรัญญรัตนิงบประมาณ ปปี  2561 ในเขตพรทั้นทปีรื่ โดยได ด้รรับ
ความรสวมมรอ การสสงเสรนิมและสนรับสนทุนจากภาคประชาชน ภาครรัฐ และภาคเอกชนในพรทั้นทปีรื่ตลอดจนโครงการ
ตสางๆ ประสบผลสตาเรป็จด ด้วยดปี กสอให ด้เกนิดประโยชนค์แกสประชาชนทรั ทั้งในพรทั้นทปีรื่และพรทั้นทปีรื่ใกล ด้เคปียง โดยมปีผลการดตาเนนิน
งานทปีรื่สตาครัญดรังนปีทั้
อปท. ใสค่ขข้อมภูลผลการดจาเนวินการ เชค่น แผนภภูม วิ ตาราง กราฟเปรปยบเทปยบ รภูปถค่าย ผลการสจารวจความ
ควิดเหซนของประชาชน หรรือ ขข้อมภูลผลการดจาเนวินงานดข้าน       อรืที่น ๆ    
    1. โครงการเสรนิมผนิวทางพาราแอสฟรัลทค์ตนิกคอนกรปีต ถนนหลรักเมรอง-ซอยมนิรื่งมงคล (ชสวงแยกถนนประชารรัตนค์
ถจึงแยกถนนพนิทรักษค์นรากร)
    2. โครงการเสรนิมผนิวทางพาราแอสฟรัลทค์ตนิกคอนกรปีต ถนนศรปีมงคล (ชสวงแยกถนนสทุขาภนิบาล 9 ถจึงแยกถนน
ชลประทาน)

    3. โครงการเสรนิมผนิวทางพาราแอสฟรัลทค์ตนิกคอนกรปีตซอยนนิตนิสทุข สตาโรง อนทุบาลวาปปีและแสงอรทุณ
    4. โครงการวางทสอระบายนตทั้าพร ด้อมบสอพรักถนนปททุมพนิทรักษค์
    5. อทุดหนทุนขยายเขตไฟฟด้าสาธารณะตามถนนสายตสางๆภายในเขตเทศบาล 
    6. โครงการอบรม/และปฐมนนิเทศผนู ด้ปกครองในการจรัดการศจึกษาและการเลปีทั้ยงดนูบทุตร
    7. โครงการจรัดงานวรันเดป็กแหสงชาตนิ    
    8. โครงการสนรับสนทุนคสาใช ด้จสายการบรนิหารการศจึกษา (คสาสนรับสนทุนอาหารกลางวรัน)

    9. โครงการพรทั้นทปีรื่สปีเขปียว
    10. โครงการพรัฒนา IQ และ EQ สตาหรรับเดป็กปฐมวรัย
    11. โครงการจรัดกนิจกรรมและแสดงผลงานของเดป็ก นรักเรปียน
    12. โครงการทาสปีรรั ทั้วรอบบรนิเวณศนูนยค์พรัฒนาเดป็กเลป็ก ทรั ทั้งภายในและภายนอก
    13. โครงการปรรับปรทุงซสอมแซมห ด้องนตทั้าและปรรับปรทุงประตนูรรั ทั้วทางเข ด้า
    14. โครงการโตไปไมสโกง
    15. โครงการสสงเสรนิมสทุขอนามรัยในชสองปากของเดป็ก
    16. โครงการจรัดงานประเพณปีวรันสงกรานตค์
    17. โครงการจรัดงานประเพณปีวรันลอยกระทง         
    18. โครงการจรัดพนิธปีบวงสรวง
    19. โครงการประเพณปีวรันเข ด้าพรรษา
    20. โครงการแขสงขรันกปีฬาชทุมชนสรัมพรันธค์
    21. โครงการสสงนรักกปีฬา เข ด้ารสวมการแขสงขรัน
    22. โครงการสสงเสรนิมการเรปียนรนู ด้ตามหลรักปรรัชญาของเศรษฐกนิจพอเพปียง(แก ด้ไขปรัญหาความยากจน)

    23. โครงการแขสงขรันกปีฬาต ด้านยาเสพตนิด
    24. โครงการจรัดกนิจกรรมคนพนิการในเขตเทศบาล
    25. โครงการจรัดกนิจกรรมผนู ด้สนูงอายทุ
    26. โครงการพรัฒนาระบบสทุขภาวะของผนู ด้สนูงอายทุในชทุมชน
    27. โครงการควบคทุมปด้องกรันและแก ด้ปรัญหาโรคตนิดตสอ
    28. โครงการปด้องกรันและแก ด้ไขปรัญหาโรคเอดสค์
    29. สมทบกองททุนหลรักประกรันสทุขภาพ
    30. อทุดหนทุนโครงการจรัดงานวรันสตาครัญทางศาสนาประเพณปีรรัฐพนิธปี
    31. อทุดหนทุนการจรัดงานประเพณปีท ด้องถนิรื่น
    32. อทุดหนทุนศนูนยค์ข ด้อมนูลขสาวสารการจรัดซรทั้อหรรอการจ ด้างของหนสวยบรนิหารราชการสสวนท ด้องถนิรื่นระดรับอตาเภอ
    33. อทุดหนทุนอาหารกลางวรันแกสเดป็กนรักเรปียน
    34. อทุดหนทุนโครงการแขสงขรันกปีฬา กรปีฑาต ด้านยาเสพตนิด
    35. อทุดหนทุนเงนินสสงเสรนิมแกสกลทุสมองคค์กรในเขตเทศบาล
    36. โครงการสรัตวค์ปลอดโรคคนปลอดภรัยจากโรคพนิษสทุนรัขบ ด้า            
    37. อทุดหนทุนโครงการพระราชดตารนิด ด้านสาธารณสทุข
    38. อทุดหนทุนโครงการฝจึกอบรมลนูกเสรอชาวบ ด้านเพรรื่อปด้องกรันและปราบปรามปรัญหายาเสพตนิด
    39. โครงการอบรมประชาธนิปไตยรวมใจสมานฉรันทค์สร ด้างสรรคค์สามรัคคปี
    40. โครงการอบรมให ด้ความรนู ด้เกปีรื่ยวกรับกฎหมายทรัรื่วไป
    41. โครงการฝจึกซ ด้อมแผนปด้องกรันบรรเทาสาธารณภรัยและแผนฉทุกเฉนิน
    42. โครงการฝจึกอบรมเพนิรื่มพนูนประสนิทธนิภาพอาสาสมรัครปด้องกรันภรัยฝส ายพลเรรอน(อปพร.)
    43. โครงการอบรมขรับขปีรื่ปลอดภรัยใสสใจวนินรัยการจราจร            
    44. โครงการรณรงคค์ปด้องกรัน และแก ด้ไขปรัญหายาเสพตนิด



    45. โครงการฝจึกอบรมอาชปีพ
    46. โครงการถนนคนเดนินสายวรัฒนธรรมเมรองวาปปีปททุม
    47. โครงการอาหารปลอดภรัย
    48. โครงการจรัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปปี
    49. โครงการรณรงคค์ครัดแยกขยะ          
    50. โครงการปรรับปรทุงบสอขยะ
    51. โครงการปลนูกต ด้นไม ด้เฉลนิมพระเกปียรตนิ
    52. โครงการคลองสวยนตทั้าใส
    53. โครงการจรัดงานวรันเทศบาล (วรันทปีรื่ 24 เมษายนของททุกปปี)
    54. โครงการฝจึกอบรมวนิชาการเพรรื่อพรัฒนาศรักยภาพคณะกรรมการชทุมชน
    55. โครงการจรัดงานวรันท ด้องถนิรื่นไทย (วรันทปีรื่ 18 มปีนาคม ของททุกปปี)
    56. โครงการจรัดทตาแผนพรัฒนาเทศบาล
    57. โครงการเทศบาลเคลรรื่อนทปีรื่ประชาชน
    58. โครงการประเมนินความพจึงพอใจ          
    59. โครงการเสรนิมสร ด้างคทุณธรรมและจรนิยธรรม
    60. โครงการประชาสรัมพรันธค์เรสงรรัดจรัดเกป็บภาษปี
    61. โครงการจรัดทตาสรรื่อวารสาร              
    62. โครงการปรรับปรทุงแผนทปีรื่ภาษปีด ด้วยระบบ L-TAX 3000

    63. โครงการพรัฒนาศรักยภาพคณะผนู ด้บรนิหารสมาชนิก พนรักงานเทศบาล
    64. โครงการจรัดกนิจกรรมวรันสตรปีสากลและวรันสตรปีไทย
    65. โครงการจรัดทตาแผนชทุมชน
    66. โครงการเสรนิมสร ด้างพรัฒนาศรักยภาพเครรอขสาย คทุ ด้มครอง เดป็ก/สตรปี เพรรื่อยทุตนิความรทุนแรง

ซ. คณะกรรมการ
   1.คณะกรรมการพ สฒนาทข้องถวิที่น 

1. นายกเทศมนตรปีตตาบลวาปปีปททุม                                                                  ประธานกรรมการ
          

2. รองนายกเทศมนตรปีตตาบลวาปปีปททุมททุกคน                                                            กรรมการ
3. นายไพโรจนค์  ศรัพทค์พรันธทุค์ สมาชนิกสภาเทศบาล                 กรรมการ

            4. นายวนิรรัช  วรรณพนม สมาชนิกสภาเทศบาล                   กรรมการ
            5. นายนรนินทรค์  สรัจจวาณนิชยค์ สมาชนิกสภาเทศบาล                   กรรมการ
            6. นายนนิตยค์   เดชบทุรรัมยค์                                        ผนู ด้ทรงคทุณวทุฒนิ                            กรรมการ
            7. นายสมจนิต   ปรัตตานรัง               ผนู ด้ทรงคทุณวทุฒนิ                           กรรมการ 
            8. นายโกศล   ปะกนิระณะ                                     ผนู ด้ทรงคทุณวทุฒนิ                           กรรมการ   

 9. ผนู ด้กตากรับการสถานปีตตารวจภนูธรวาปปีปททุม               ผนู ด้แทนภาคสสวนราชการ            กรรมการ
10. ผนู ด้อตานวยการโรงพยาบาลวาปปีปททุม                       ผนู ด้แทนภาคสสวนราชการ                 กรรมการ



11. ผนู ด้อตานวยการโรงเรปียนวาปปีปททุม               ผนู ด้แทนภาคสสวนราชการ            กรรมการ
12. ผนู ด้อตานวยการโรงเรปียนเมรองวาปปีปททุม                      ผนู ด้แทนภาคสสวนราชการ            กรรมการ
13. ผนู ด้อตานวยการโรงเรปียนอนทุบาลวาปปีปททุม                   ผนู ด้แทนภาคสสวนราชการ            กรรมการ
14. สาธารณสทุขอตาเภอวาปปีปททุม               ผนู ด้แทนภาคสสวนราชการ            กรรมการ
15.  เจ ด้าพนรักงานทปีรื่ดนิน จ.มหาสารคาม สาขาวาปปีปททุม     ผนู ด้แทนภาคสสวนราชการ                 กรรมการ
16.  นางเพป็ญศรปี  ปรัตตานรัง               ผนู ด้แทนประชาคม                 กรรมการ
17.  นางจนิรพรันธค์  เทศนนิตนิกทุล               ผนู ด้แทนประชาคม                 กรรมการ
18.  นางสมสมรัย  จรันดปีกระยอม    ผนู ด้แทนประชาคม                 กรรมการ
19.  นางปรัญจทรรัพยค์  สปีหาบทุญลปี    ผนู ด้แทนประชาคม                 กรรมการ
20.  นายไพบนูลยค์  ธนิมาศ ผนู ด้แทนประชาคม                 กรรมการ
21.  นางยทุพา   ปาปะโพธนิธ   ผนู ด้แทนประชาคม                 กรรมการ
22.  นางอรอนงคค์  รรังวนิเศษ    ปลรัดเทศบาล           กรรมการ/เลขานทุการ
23.  จสาเอกนพอนรันตค์  พรมลปี               หรัวหน ด้าสตานรักปลรัด        กรรมการ/ผนู ด้ชสวยเลขานทุการ

              24.  นางจทุฑามาศ  ปะรนิตวา   หรัวหน ด้าฝส ายวนิชาการฯ          กรรมการ/ผนู ด้ชสวย
เลขานทุการ
   2.คณะกรรมการสน สบสนยุนการจ สดทจาแผนพ สฒนาทข้องถวิที่น 

1. นางอรอนงคค์   รรังวนิเศษ                       ปลรัดเทศบาล                            ประธาน
กรรมการ       

2. นายปฏนิวรัตนิ   แปลงมาลยค์             ผนู ด้อตานวยการกองสาธารณสทุข             กรรมการ
3. นางพปีรญา  อนทุอรัน             ผนู ด้อตานวยการกองคลรัง                  กรรมการ
4. นายสมบนูรณค์  ศรปีกทุลบทุตร             ผนู ด้อตานวยการกองชสาง              กรรมการ
5. นายปชา  พลแสน             ผนู ด้แทนประชาคมเมรอง                      กรรมการ
6. นายปานทอง  อามาตยค์             ผนู ด้แทนประชาคมเมรอง                  กรรมการ
7. นายมงคล   แสงแก ด้ว                           ผนู ด้แทนประชาคมเมรอง    กรรมการ 

              8. นางศนิรนิวรรณ  ศรปีกทุลบทุตร             หรัวหน ด้าสตานรักปลรัด           กรรมการ/เลขานทุการ
9. นางจทุฑามาศ  ปะรนิตวา             หรัวหน ด้าฝส ายวนิชาการฯ           กรรมการ/ผนู ด้ชสวยเลขานทุการ

3.คณะกรรมการตวิดตามและประเมวินผลแผนพ สฒนาเทศบาล

1. นายทรักษนิณ   ปรนิปทุณณะ                                   ผนู ด้แทนผนู ด้ทรงคทุณวทุฒนิ    ประธานคณะ
กรรมการ   

2. นายสงสา  ศนิลารรัตนค์                           ผนู ด้แทนผนู ด้ทรงคทุณวทุฒนิ                 กรรมการ
3. ร.ต.ต.จตารรัส  โยธาภรักดปี             ผนู ด้แทนประชาคมท ด้องถนิรื่น                กรรมการ       
4. นางรรรื่น    แสนวงษค์                           ผนู ด้แทนประชาคมท ด้องถนิรื่น         กรรมการ  

5. นายประดนิษฐค์  ภนูมาศ             ผนู ด้แทนสมาชนิกสภาเทศบาล        กรรมการ  

6. นางสาวสทุภารรักษค์  บทุบผโชตนิ                           ผนู ด้แทนสมาชนิกสภาเทศบาล        กรรมการ
7. นายเพนิรื่มศรักดนิธ  จรันทศนิลปค์                           ผนู ด้แทนสมาชนิกสภาเทศบาล        กรรมการ  

8. ท ด้องถนิรื่นอตาเภอวาปปีปททุม                           ผนู ด้แทนหนสวยงาน        กรรมการ  

9. ผนู ด้อตานวยการโรงเรปียนวาปปีปททุม                           ผนู ด้แทนหนสวยงาน        กรรมการ  

10. จสาเอกนพอนรันตค์  พรมลปี                           ผนู ด้แทนหรัวหน ด้าสสวนการบรนิหาร     กรรมการ/
เลขานทุการ 

11. นางจทุฑามาศ  ปะรนิตวา                           ผนู ด้แทนหรัวหน ด้าสสวนการบรนิหาร   กรรมการ/ผช.เลขานทุการ

   

               ทรั ทั้งนปีทั้ หากประชาชนททุกทสานหรรอหนสวยงานราชการตสางๆ ทปีรื่เกปีรื่ยวข ด้องมปีข ด้อสงสรัยหรรอมปีความประสงคค์
จะเสนอตวามคนิดเหป็นหรรอข ด้อเสนอแนะ การบรนิหารงานขอเทศบาลตตาบลวาปปีปททุมทราบ เพรรื่อจะได ด้พนิจารณาการ
วางแผนพรัฒนาและปรรับปรทุงการดตาเนนินการ ตอบสนองความต ด้องการของประชาชนในพรทั้นทปีรื่ในระยะตสอไป
               จจึงประกาศมาเพรรื่อทราบโดยทรัรื่วกรัน



                                                              ประกาศ ณ วรันทปีรื่ 25 ตทุลาคม 2561

                                                             ( นายประภาส  กนิจจนินดาโอภาส )
                                                                นายกเทศบาลตตาบลวาปปีปททุม

ข ด้อมนูล ณ 25/10/2561







  จจจำนวนโครง  จจจำนวนโครงกจำร  จจจำนวนโครงกจำร  จจจำนวนโครงกจำร  จจจำนวนโครงกจำร  จจจำนวนโครงกจำร 

ยยุทธศจำสตรร จำรททที่แลล้วเสรร็จ  ททที่แลล้วเสรร็จ  ททที่อยยยู่ระหวยู่จำง  ททที่อยยยู่ในระหวยู่จำง  ททที่ยยังไมยู่ไดล้  ททที่ไมยู่ไดล้ 

 ดจจำเนนินกจำร 
5      83.33            -              -               1      16.67              6 

36      97.30            -              -               1        2.70            37 

8      88.89            -              -               1      11.11              9 

    กจำรรยักษจำควจำมสงบเรทยบรล้อย
3    100.00            -              -              -              -                3 

    กจำรพจำณนิชยกรรม และกจำรทยู่องเททที่ยว
4    100.00            -              -              -              -                4 

    ทรยัพยจำกรธรรมชจำตนิ สนิที่งแวดลล้อม
15      93.75            -              -               1        6.25            16 

รวม 71     94.67           -             -              4       5.33           75 

สรยุปรจำยงจำนผลกจำรดจจำเนนินโครงกจำรประจจจำปปีงบประมจำณ พ.ศ. 2561

 จจจำนวน
โครงกจำร
ทยัทั้งหมด  (รล้อยละ) จจำเนนินกจำร(รล้อยละดจจำเนนินกจำร/ยกเลนิกจจำเนนินกจำร (รล้อยละ

1.  ดล้จำนโครงสรล้จำงพพทั้นฐจำน
2. ดล้จำนงจำนสยู่งเสรนิมคยุณภจำพชทวนิต
3. ดล้จำนกจำรจยัดระเบทยบชยุมชน/สยัง

4. ดล้จำนกจำรวจำงแผน กจำรสยู่งเสรนิมก

5. ดล้จำนกจำรบรนิหจำรจยัดกจำรและกจำ

6. ดล้จำนกจำรพยัฒนจำกจำรเมพอง บรนิห

                                      จจำกตจำรจำง พบวยู่จำ  จจจำนวนโครงกจำรมททยัทั้งหมด  75  โครงกจำร   ดจจำเนนินกจำรเสรร็จ จจจำนวน 
                                                           จจจำนวนททที่ยยังไมยู่ไดล้ดจจำเนนินกจำร จจจำนวน  4  โครงกจำร  คนิดเปป็นรล้อยละ  5.



###



จจจำนวนโครงกจำรจจจำนวนโครงกจำรจจำนวนโครงกจำรจจจำนวนโครงกจำรจจจำนวนโครงกจำรจจจำนวนโครงกจำร
ยยุทธศจำสตรร ททที่เสรร็จททที่อยยยู่ในระหวยู่จำง ททที่ยยังไมยู่ไดล้ ททที่มทกจำรเพนิที่มเตนิม ทยัทั้งหมด

ดจจำเนนินกจำร ดจจำเนนินกจำรไมยู่ไดล้ดจจำเนนินกจำร
              6           6 

6             28         34 

              9           9 

    กจำรรยักษจำควจำมสงบเรทยบรล้อย
              3           3 

    กจำรพจำณนิชยกรรม และกจำรทยู่องเททที่ยว
              4           4 

    ทรยัพยจำกรธรรมชจำตนิ สนิที่งแวดลล้อม
1             15         16 

รวม 7             -              65           -              -          72 

ผลกจำรดจจำเนนินงจำนตจำมแผนพยัฒนจำปปี  2561  ไตรมจำสททที่  1
( ตยุลจำคม - ธยันวจำคม  พ.ศ. 2560)

ททที่มทกจำรยกเลนิก

1.  ดล้จำนโครงสรล้จำงพพทั้นฐจำน
2. ดล้จำนงจำนสยู่งเสรนิมคยุณภจำพชทวนิต
3. ดล้จำนกจำรจยัดระเบทยบชยุมชน/สยังคมและ

4. ดล้จำนกจำรวจำงแผน กจำรสยู่งเสรนิมกจำรลงทยุน

5. ดล้จำนกจำรบรนิหจำรจยัดกจำรและกจำรอนยุรยักษร

6. ดล้จำนกจำรพยัฒนจำกจำรเมพอง บรนิหจำร



จจจำนวนโครงกจำรจจจำนวนโครงกจำรจจำนวนโครงกจำรจจจำนวนโครงกจำรจจจำนวนโครงกจำรจจจำนวนโครงกจำร
ยยุทธศจำสตรร ททที่เสรร็จททที่อยยยู่ในระหวยู่จำง ททที่ยยังไมยู่ไดล้ ททที่มทกจำรเพนิที่มเตนิม ทยัทั้งหมด

ดจจำเนนินกจำร ดจจำเนนินกจำรไมยู่ไดล้ดจจำเนนินกจำร
2                3               1           6 

16                4             14         34 

1               7             1           9 

    กจำรรยักษจำควจำมสงบเรทยบรล้อย
              3           3 

    กจำรพจำณนิชยกรรม และกจำรทยู่องเททที่ยว
1                1               2           4 

    ทรยัพยจำกรธรรมชจำตนิ สนิที่งแวดลล้อม
7                1               8         16 

รวม 27               9            35            1            -          72 

ผลกจำรดจจำเนนินงจำนตจำมแผนพยัฒนจำปปี  2561  ไตรมจำสททที่  2
(มกรจำคม - มทนจำคม  พ.ศ. 2561)

ททที่มทกจำรยกเลนิก

1.  ดล้จำนโครงสรล้จำงพพทั้นฐจำน
2. ดล้จำนงจำนสยู่งเสรนิมคยุณภจำพชทวนิต
3. ดล้จำนกจำรจยัดระเบทยบชยุมชน/สยังคมแ

4. ดล้จำนกจำรวจำงแผน กจำรสยู่งเสรนิมกจำรลงทยุน

5. ดล้จำนกจำรบรนิหจำรจยัดกจำรและกจำรอ

6. ดล้จำนกจำรพยัฒนจำกจำรเมพอง บรนิหจำร



จจจำนวนโครงกจำรจจจำนวนโครงกจำรจจำนวนโครงกจำรจจจำนวนโครงกจำรจจจำนวนโครงกจำรจจจำนวนโครงกจำร
ยยุทธศจำสตรร ททที่เสรร็จททที่อยยยู่ในระหวยู่จำง ททที่ยยังไมยู่ไดล้ ททที่มทกจำรเพนิที่มเตนิม ทยัทั้งหมด

ดจจำเนนินกจำร ดจจำเนนินกจำร ยกเลนิก
3                2               1           6 

26                2               9         37 

4               4             1           9 

    กจำรรยักษจำควจำมสงบเรทยบรล้อย
              3           3 

    กจำรพจำณนิชยกรรม และกจำรทยู่องเททที่ยว
2                1               1           4 

    ทรยัพยจำกรธรรมชจำตนิ สนิที่งแวดลล้อม
11                1               4         16 

รวม 46               6            22            1            -          75 

ผลกจำรดจจำเนนินงจำนตจำมแผนพยัฒนจำปปี  2561  ไตรมจำสททที่  3

(เมษจำยน - มนิถยุนจำยน  2561)

ทที่ไมยู่ไดล้ดจจำเนนินกจำร

1.  ดล้จำนโครงสรล้จำงพพทั้นฐจำน
2. ดล้จำนงจำนสยู่งเสรนิมคยุณภจำพชทวนิต
3. ดล้จำนกจำรจยัดระเบทยบชยุมชน/สยังคมแ

4. ดล้จำนกจำรวจำงแผน กจำรสยู่งเสรนิมกจำรลงทยุน

5. ดล้จำนกจำรบรนิหจำรจยัดกจำรและกจำรอ

6. ดล้จำนกจำรพยัฒนจำกจำรเมพอง บรนิหจำร



จจจำนวนโครงกจำรจจจำนวนโครงกจำรจจำนวนโครงกจำรจจจำนวนโครงกจำรจจจำนวนโครงกจำรจจจำนวนโครงกจำร
ยยุทธศจำสตรร ททที่เสรร็จททที่อยยยู่ในระหวยู่จำง ททที่ยยังไมยู่ไดล้ ททที่มทกจำรเพนิที่มเตนิม ทยัทั้งหมด

ดจจำเนนินกจำร ดจจำเนนินกจำร ยกเลนิก

5             1           6 

36             1         37 

8             1           9 

    กจำรรยักษจำควจำมสงบเรทยบรล้อย

3           3 

    กจำรพจำณนิชยกรรม และกจำรทยู่องเททที่ยว

4           4 

    ทรยัพยจำกรธรรมชจำตนิ สนิที่งแวดลล้อม

15             1         16 

รวม 71             -               -              4            -          75 

 

ผลกจำรดจจำเนนินงจำนตจำมแผนพยัฒนจำปปี  2561  ไตรมจำสททที่  4
(กรกฎจำคม - กยันยจำยน  2561)

ทที่ไมยู่ไดล้ดจจำเนนินกจำร

1.  ดล้จำนโครงสรล้จำงพพทั้นฐจำน

2. ดล้จำนงจำนสยู่งเสรนิมคยุณภจำพชทวนิต

3. ดล้จำนกจำรจยัดระเบทยบชยุมชน/สยังคมแ

4. ดล้จำนกจำรวจำงแผน กจำรสยู่งเสรนิมก

5. ดล้จำนกจำรบรนิหจำรจยัดกจำรและกจำรอ

6. ดล้จำนกจำรพยัฒนจำกจำรเมพอง บรนิหจำร



กจำร



กจำร



กจำร



กจำร



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๑ ดล้จำนโครงสรล้จำงพพทั้นฐจำน  

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงนิน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด กจำรดจจำเนนินงจำนตจำมตยัวชททั้ว

ททที่ตยัทั้งไวล้ ใชล้จรนิง เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ
1 โครงกจำรเสรนิมผนิว ### ### เพพที่อกจำรคมนจำคมสะดว

61 แอสฟฟัลตรตนิกคอนกรทต ปลอดภยัย ผนิวทจำงเรทยบ แอสฟฟัลตรคอนแอสฟฟัลตรตนิก แอสฟฟัลตรคอแอสฟฟัลตรตนิก
ไมยู่ขรยุขระ เปป็นหลยุม เปป็ คอนกรทตไดล้ กรทต  คอนกรทตไดล้

มงคล มจำตรฐจำนใชล้ส มจำตรฐจำน
ไดล้สะดวก ใชล้สยัญจรไดล้สะดวก

รจำยงจำนผลกจำรดจจำเนนินงจำนโครงกจำรตจำมแผนพยัฒนจำ  ประจจจำปปีงบประมจำณ  พ.ศ.2561

ไตรมจำสททที่  ๓  (เมษจำยน 6๑ - มนิถยุนจำยน 6๑)

ว/ด/ป
ปฟัญหจำ/

อยุปสรร
ค

เม.ย. ถ.ผนิวทจำงพจำรจำถ.ผนิวทจำงพจำรจำถ.ผนิวทจำงพจำรจำถ.ผนิวทจำงพจำรจำ-

ถนนหลยักเมพอง - ถนนมนิที่ง กวล้จำง 3-7 ม.

ยจำว 502 ม. กวล้จำง 3-7 ม
พท.ไมยู่นล้อยกวยู่จำ ยจำว 502 ม.

3,020 ตร.ม. พท.ไมยู่นล้อยกวยู่จำ
หนจำเฉลทที่ย 4 ซ.ม. 3,020 ตร.ม.

หนจำเฉลทที่ย 4 ซ.ม.



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๒ ดล้จำนงจำนสยู่งเสรนิมกจำรศศึกษจำอบรม ศจำสนจำ และคยุณภจำพชทวนิต 

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงนิน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด กจำรดจจำเนนินงจำนตจำมตยัวชททั้ว

ททที่ตยัทั้งไวล้ ใชล้จรนิง เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ
1 โครงกจำรจยัดงจำนปร10,000 9,940 บยุคลจำกร บยุคลจำกร บยุคลจำกร บยุคลจำกร 

61 วยันสงกรจำนตร วยัฒนธรรม ประเพณท ประชจำชนภจำประชจำชนภจำประชจำชนภจำประชจำชนภจำยใน
เขตเทศบจำล เขตเทศบจำลรยู่เขตเทศบจำลเขตเทศบจำลรยู่วม

เยจำวชน ประชจำชน ไดล้รเขยู่จำรวมกนิจก สพบสจำน อนยุรยักเขยู่จำรวมกนิจกสพบสจำน อนยุรยักษร
กนิจกรรม วยัฒนธรรมใหล้คง วยัฒนธรรมใหล้คงอยยยู่

สพบไป สพบไป
เยจำวชน ประชจำชน ไดล้
ตระหนยักถศึงคยุณคยู่จำผยล้สยงอจำยยุ

พระคยุณ

ว/ด/ป
ปฟัญหจำ/

อยุปสรร
ค

เม.ย. 1.เพพที่อสพบสจำนอนยุรยักษร

2.เพพที่อใหล้บยุคลจำกร เดร็ก

จจจำนวน 300 จจจำนวน 300

3.เพพที่อใหล้บยุคลจำกร เดร็ก

ผยล้อจำวยุโส อยู่อนนล้อมตยู่อผยล้มท-



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๒ ดล้จำนงจำนสยู่งเสรนิมกจำรศศึกษจำอบรม ศจำสนจำ และคยุณภจำพชทวนิต 

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงนิน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด กจำรดจจำเนนินงจำนตจำมตยัวชททั้ว

ททที่ตยัทั้งไวล้ ใชล้จรนิง เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ
2 โครงกจำรจยัดพนิธทบว 10,000 10,000 ประชจำชนภจำประชจำชนภจำประชจำชนภจำประชจำชนภจำยใน

61 ศจำลเจล้จำปยปู่มเหศยักดนิดิ์  ซศึที่งจจำรทตประเพณท เขตเทศบจำล เขตเทศบจำล เขตเทศบจำล เขตเทศบจำล
ศจำลหลยักเมพอง ขนบธรรมเนทยมประเพณเขล้จำรยู่วมกนิจก บวงสรวงศจำลเจเขล้จำรยู่วมกนิจกบวงสรวงศจำล
ศจำลเจล้จำปยปู่ตจำ ศจำลพระพรหม มเหศยักดนิดิ์  ศจำลหลยัก เจล้จำปยปู่มเหศยักดนิดิ์

เทศบจำลใชล้เปป็นเครพที่อง เมพอง  ศจำลเจล้จำปยปู่ตจำ ศจำลหลยักเมพอง
ยศึดเหนทที่ยวจนิตใจและเกนิด ศจำลพระพรหม ศจำลเจล้จำปยปู่ตจำ
ควจำมสจจำนศึกในบยุญคยุณ ศจำลพระพรหม

เขตเทศบจำลไดล้ปฏนิบยัตนิ
กนิจกรรมทจำงศจำสนจำ

ว/ด/ป
ปฟัญหจำ/

อยุปสรร
ค

เม.ย. 1.เพพที่อเปป็นกจำรรยักษจำไวล้

2.เพพที่อใหล้ประชจำชนในเขต

3.เพพที่อใหล้ประชจำชนภจำยใน



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๒ ดล้จำนงจำนสยู่งเสรนิมกจำรศศึกษจำอบรม ศจำสนจำ และคยุณภจำพชทวนิต 

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงนิน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด กจำรดจจำเนนินงจำนตจำมตยัวชททั้ว

ททที่ตยัทั้งไวล้ ใชล้จรนิง เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ
3 โครงกจำรจยัดกนิจกร 30,000 29,540 จจจำนวนผยล้เขล้จำรผยล้สยงอจำยยุไดล้ มทผยล้เขล้จำรยู่วม ผยล้สยงอจำยยุไดล้

61 วยันผยล้สยงอจำยยุ ไดล้พบปะแลกเปลทที่ยนแล แลกเปลทที่ยนแ โครงกจำร จ พบปะแลกเปลทที่ยน
ถยู่จำยทอดควจำมรยล้ ถยู่จำยทอดควจำมร และถยู่จำยทอด

อนยุรยักษรและ ควจำมรยล้ อนยุรยักษร
ทล้องถนิที่นททที่เปป็นประโยชนร สพบทอดประเพณท และสพบทอด

สงกรจำนตรและกยู่อใหล้
สพบทอดประเพณทสงกรจำนตร เกนิดควจำมรยักตยู่อ
ใหล้คงอยยยู่สพบไป ผยล้สยงอจำยยุ

กนิจกรรมตยู่จำงๆรยู่วมกยัน

ไดล้ดจจำเนนินกนิจกรรมททที่เปป็น
ประโยชนรตยู่อชยุมชน

ว/ด/ป
ปฟัญหจำ/

อยุปสรร
ค

13 เม.ย 1.เพพที่อเปปิดโอกจำสใหล้ผยล้สยงอ
กนิจกรรมไมยู่นล้อย
กวยู่จำ 250 คน 300 คน

ประสบกจำรณรหรพอภยมนิปฟัญญจำ

2.เพพที่อเปป็นกจำรอนยุรยักษรและ ประเพณทสงกรจำนตร

3.เพพที่อใหล้ประชจำชนไดล้ทจจำ

4.เพพที่อเปปิดโอกจำสใหล้ผยล้สยงอจำยยุ



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๒ ดล้จำนงจำนสยู่งเสรนิมคยุณภจำพชทวนิต 

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงนิน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด กจำรดจจำเนนินงจำนตจำมตยัวชททั้ว

ททที่ตยัทั้งไวล้ ใชล้จรนิง เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ
4 โครงกจำรสยู่งนยักกทฬ 20,000 5,000 เดร็ก เยจำวชนเดร็ก เยจำวชน เดร็ก เยจำวชนเดร็ก เยจำวชน

61 เขล้จำรยู่วมแขยู่งขยัน ใหล้เดร็ก เยจำวชน ประช ในเขตเทศบจำในเขตเทศบจำในเขตเทศบในเขตเทศบจำล
และบยุคลจำกรภจำยในเขตรยู่วมกยันแขยู่งขไดล้ออกกจจำลยัง รยู่วมกยันแขยู่งขไดล้ออกกจจำลยังกจำย
เทศบจำล ไดล้เขล้จำรยู่วมแขยู่ กทฬจำ มทสยุขภจำพรยู่จำงกทฬจำ มทสยุขภจำพรยู่จำงกจำย
เพพที่อแลกเปลทที่ยนเรทยนรยล้ สมบยรณร และ สมบยรณร และ
สรล้จำงเครพอขยู่จำย พยัฒนจำทยักษะ หยู่จำงไกลจจำก หยู่จำงไกลจจำก

ยจำเสพตนิด ยจำเสพตนิด
กทฬจำ ไปสยยู่ควจำมเปป็นเลนิศ
อยยู่จำงตยู่อเนพที่อง

ใหล้เดร็ก เยจำวชน ประชจำชน
บยุคลจำกรในสยังกยัดเทศบจำล
รยักกจำรออกกจจำลยังกจำย

สนยับสนยุนใหล้เดร็ก เยจำวชน
ประชจำชน บยุคลจำกร ลด ละ
เลนิก ในสนิที่งอยันไมยู่พศึงประสงคร
และหยันมจำสนใจกทฬจำ

ว/ด/ป
ปฟัญหจำ/

อยุปสรร
ค

เม.ย. 1.เพพที่อสยู่งเสรนิมสนยับสนยุน

ควจำมสจำมจำรถในกจำรเลยู่น-

2.เพพที่อปลยกฝฟังจนิตสจจำนศึก

3.เพพที่อสยู่งเสรนิมและ



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๒ ดล้จำนงจำนสยู่งเสรนิมคยุณภจำพชทวนิต 

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงนิน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด กจำรดจจำเนนินงจำนตจำมตยัวชททั้ว

ททที่ตยัทั้งไวล้ ใชล้จรนิง เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ
5 โครงกจำรแขยู่งขยันกท 30,000 29,980 เดร็ก เยจำวชนเดร็ก เยจำวชน เดร็ก เยจำวชนเดร็ก เยจำวชน

61 ชยุมชนสยัมพยันธร รยัฐบจำลในกจำรสยู่งเสรนิมใหประชจำชน ภประชจำชน ภจำประชจำชนภจำประชจำชนภจำยใน
ประชจำชนภจำยในเขต เขตเทศบจำล เขตเทศบจำล เขตเทศบจำลเขตเทศบจำล
เทศบจำล เกนิดควจำมรยักใ เขล้จำรยู่วมแขยู่งขมทสยุขภจำพรยู่จำงเขล้จำรยู่วมแขยู่งมทสยุขภจำพรยู่จำงกจำย
เลยู่นกทฬจำและออกกจจำลยัง กทฬจำ แขร็งแรง และ กทฬจำ แขร็งแรง และ
อยยู่จำงตยู่อเนพที่อง ใชล้เวลจำวยู่จำง หยู่จำงไกลจจำก หยู่จำงไกลจจำก

ยจำเสพตนิด ยจำเสพตนิด
ไกลจจำกยจำเสพตนิด

สจำมจำรถทจจำงจำนเปป็นททมไดล้
รยล้รยัก สจำมยัคคท รยล้แพล้ รยล้ชนะ
รยล้อภยัย สจำมจำรถดจจำรงชทวนิต
อยยยู่ในสยังคมอยยู่จำงมทควจำมสยุข

ว/ด/ป
ปฟัญหจำ/

อยุปสรร
ค

เม.ย. 1.เพพที่อสนยับสนยุนนโยบจำย

ใหล้เกนิดประโยชนรและหยู่จำง-

2.เพพที่อสยู่งเสรนิมใหล้ชยุมชน



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๒ ดล้จำนงจำนสยู่งเสรนิมคยุณภจำพชทวนิต 

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงนิน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด กจำรดจจำเนนินงจำนตจำมตยัวชททั้ว

ททที่ตยัทั้งไวล้ ใชล้จรนิง เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ
6 ###โครงกจำรสยัตวรปลอ 30,000 29,968 สยุนยัขไดล้รยับกจำสยุนยัขไมยู่เปป็นโ สยุนยัขไดล้รยับกสยุนยัขไมยู่เปป็นโรค

61 คนปลอดภยัยจจำกโรค เกนิดกจำรระบจำดของโรคฉทดวยัคซทน พนิษสยุนยัขบล้จำแ ฉทดวยัคซทน พนิษสยุนยัขบล้จำและ
พนิษสยุนยัขบล้จำ พนิษสยุนยัขบล้จำขศึทั้นในชยุมช ทยุกชยุมชน ประชจำชนปลทยุกชยุมชน ประชจำชนปลอด

จจำกโรคพนิษสยุน จจำกโรค
ปลอดภยัยจจำกโรคพนิษสยุนยัขบล้จำ พนิษสยุนยัขบล้จำ
ททที่นจจำโดย สยุนยัข แมว และ
สยัตวรเลททั้ยงลยกดล้วยนม

กระตยุล้นใหล้ประชจำชนมทสยู่วน
รยู่วมและเหร็นควจำมสจจำคยัญ
ในกจำรนจจำสยุนยัข แมว และ
สยัตวรเลททั้ยงลยกดล้วยนม อยยยู่ใน

วยัคซทนปป้องกยันโรค

ว/ด/ป
ปฟัญหจำ/

อยุปสรร
ค

1.เพพที่อปป้องกยันควบคยุมไมยู่ใ

2.เพพที่อใหล้ประชจำชนมทควจำม ฉทดวยัคซทน 40

ทจจำหมยัน 40 

3.เพพที่อสรล้จำงควจำมตพที่นตยัวและ

ควจำมดยแลรยับบรนิกจำรฉทด-



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๒ ดล้จำนงจำนสยู่งเสรนิมคยุณภจำพชทวนิต 

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงนิน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด กจำรดจจำเนนินงจำนตจำมตยัวชททั้ว

ททที่ตยัทั้งไวล้ ใชล้จรนิง เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ
7 โครงกจำรพพทั้นททที่สทเข 10,000 8,800 กนิจกรรมรยู่วมกครยและนยักเรท กนิจกรรมรยู่วมครยและนยักเรทยน

61 ปลยกตล้นไมล้ ดยไดล้ตระหนยักถศึปลยกตล้นไมล้ ดไดล้ตระหนยักถศึง
เดร็กเลร็ก ททที่เอพทั้อตยู่อกจำรเรท บจจำรยุงรยักษจำตล้ควจำมสจจำคยัญใบจจำรยุงรยักษจำตล้ควจำมสจจำคยัญใน

ททที่ปลยก ททที่ปลยก กจำรปลยกตล้นไมล้
เศรษฐกนิจพอเพทยงและสรล้จำง พพทั้นททที่สทเขทยว  เพนิที่มพพทั้นททที่สทเขทยว
จนิตสจจำนศึกใหล้เดร็กมทสยู่วนรยู่วม มทสภจำพแวดลล้อม มทสภจำพแวดลล้อม
ในกจำรเพนิที่มพพทั้นททที่สทเขทยว ททที่ดท ททที่ดท เหมจำะแกยู่กจำร

เรทยนรยล้
8 โครงกจำรสยู่งเสรนิมส 5,000 3,700 เดร็ก ศยนยรพยั เดร็ก ภจำยในศยนเดร็ก ภจำยในศยเดร็ก ภจำยในศยนยร

61 ในชยู่องปจำกของเดร็ก ไดล้ตระหนยักถศึงควจำมสจจำ เดร็กเลร็ก จจจำนพยัฒนจำเดร็กเลร็กพยัฒนจำเดร็กเลร็พยัฒนจำเดร็กเลร็ก
ของกจำรดยแลทยันตสยุขภ ไดล้รยล้วนิธทกจำรแ มทสยุขภจำพชยู่อ ไดล้รยล้วนิธทกจำร
ของบยุตรหลจำน มทแปรงสทฟฟัน ททที่ถยกตล้อง แปรงฟฟันททที่ถยกตล้อง

ครบทยุกคน สทฟฟัน ครบทยุกคน
ผยล้ดยแลเดร็กมทควจำมรยล้ ควจำม
เขล้จำใจ ในกจำรรยักษจำฟฟัน
ไดล้ถยกวนิธท

ว/ด/ป
ปฟัญหจำ/

อยุปสรร
ค

มนิ.ย. 1.เพพที่อปรยับปรยุงภยมนิทยัศนร
ททที่สวยงจำม ของศยนยรพยัฒน

2.เพพที่อเปป็นศยนยรเรทยนรยล้ ปลยกตล้นไมล้ เพนิที่ม

มนิ.ย. 1.เพพที่อสยู่งเสรนิมใหล้ผยล้ปกคร

62 คน
ททที่ดทและมทแปรง

2.เพพที่อใหล้ผยล้ปกครองและ



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๒ ดล้จำนงจำนสยู่งเสรนิมคยุณภจำพชทวนิต 

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงนิน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด กจำรดจจำเนนินงจำนตจำมตยัวชททั้ว

ททที่ตยัทั้งไวล้ ใชล้จรนิง เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ
9 โครงกจำรอบรมและ 5,000 4,975 ครย เดร็กนยักเรผยล้ปกครองแลครย เดร็กนยักเรผยล้ปกครองและ

61 ปฐมนนิเทศผยล้ปกครองในกจำร อยันดทระหวยู่จำงบล้จำนกยับศยนผยล้ปกครอง ข ผยล้เขล้จำรยู่วมกนิ ผยล้ปกครอง ขผยล้เขล้จำรยู่วมกนิจกรรม
ศศึกษจำและกจำรอบรมเลททั้ยงดย พยัฒนจำเดร็กเลร็ก ศยนยรพยัฒนจำเดไดล้รยับทรจำบ ศยนยรพยัฒนจำเไดล้รยับทรจำบ
บยุตรหลจำน เขล้จำรยู่วมโครงนโยบจำย และเขล้จำรยู่วมโคร นโยบจำย และ

ผยล้ปกครอง นยักเรทยน ไดล้ม กฏระเบทยบ ขอ กฏระเบทยบ ของ
ศยนยรพยัฒนจำเดร็กเลร็ก ศยนยรพยัฒนจำ

ในกจำรพยัฒนจำศยนยรพยัฒนจำ เดร็กเลร็ก
เดร็กเลร็ก

### โครงกจำรสยู่งเสรนิมส 10,000ไมยู่ไดล้ใชล้ง จจจำนวนผยล้เขล้จำรเกนิดควจำมรยู่วมมจจจำนวนผยล้เขล้จำรเกนิดควจำมรยู่วมมพอ
61 ครอบครยัวในชยุมชน ควจำมรยุนแรงและจยัดทจจำ โครงกจำร ในระดยับชยุมช โครงกจำรจจจำนในระดยับชยุมชน

ครอบครยัวเขล้มแขร็งลดควจำม และประสจำนงจำน
รยุนแรง มท ประสนิทธนิภจำพ อยยู่จำงมท

ในกจำรปป้องกยัน ประสนิทธนิภจำพ
รยู่วมมพอในระดยับชยุมชน และ กจำรคยุล้มครองและ ในกจำรปป้องกยันกจำร
ประสจำนงจำนอยยู่จำงมท กจำรชยู่วยเหลพอผยล้ถยก คยุล้มครองและกจำร
ประสนิทธนิภจำพในกจำรปป้องกยัน กระทจจำควจำมรยุนแรง ชยู่วยเหลพอผยล้ถยก
กจำรคยุล้มครอง และกจำร ในครอบครยัว กระทจจำควจำม
ชยู่วยเหลพอผยล้ถยกกระทจจำ รยุนแรงใน
ควจำมรยุนแรงในครอบครยัว ครอบครยัว

ว/ด/ป
ปฟัญหจำ/

อยุปสรร
ค

มนิ.ย. 1.เพพที่อสรล้จำงควจำมสยัมพยันธ

2.เพพที่อเปปิดโอกจำสใหล้
จจจำนวน 100 จจจำนวน 100

สยู่วนรยู่วมใหล้ขล้อมยล/ขล้อเสนอ

มนิ.ย. 1.เพพที่อสจจำรวจสถจำนกจำรณ

ประสจำนงจำนอยยู่จำ80 คน

2.เพพที่อสยู่งเสรนิมใหล้เกนิดควจำม



ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงนิน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด กจำรดจจำเนนินงจำนตจำมตยัวชททั้ว

ททที่ตยัทั้งไวล้ ใชล้จรนิง เชนิงปรนิมจำณเชนิงคยุณภจำพเชนิงปรนิมจำณเชนิงคยุณภจำพ
1 11-17โครงกจำรจยัดตยัทั้งศยน 5,000 5,000 จจจำนวนผยล้เขล้จำรควจำมพศึงพอใมทผยล้เขล้จำใชล้บ ผยล้ใชล้บรนิกจำรไดล้รยับ

บรนิกจำรชยู่วงเทศกจำล รยับสถจำนกจำรณรดล้จำนกจำบรนิกจำร และ ผยล้ใชล้บรนิกจำร กจำรอจจำนวยควจำม
61 สงกรจำนตร ปป้องกยันอยุบยัตนิเหตยุทจำง จจจำนวนกจำรเกอจจำนวยควจำม สอบถจำมเสล้นสะดวกในระดยับ

ในชยู่วงเทศกจำลสงกรจำอยุบยัตนิเหตยุ สะดวกของ
ผยล้ปฏนิบยัตนิงจำน พยักผยู่อน จจจำ เดนินทจำงถศึง

สะดวกในกจำรตนิดตยู่อ ประเมนิณจจำก ททที่หมจำยไดล้โดย
ประสจำนงจำน สอบถจำม สอบถจำม เกนิดเหตยุในพพทั้ถยกตล้องปลอดภยัย
เสล้นทจำงในกจำรใชล้รถ ไมยู่ไดล้รยับแจล้ง
ใชล้ถนนททที่ผยู่จำนเสล้นทจำงเขต
เทศบจำลตจจำบลวจำปปีปทยุม

ตจำมนโยบจำยของรยัฐบจำล
ในกจำรปป้องกยันและลด
อยุบยัตนิเหตยุทจำงถนน
ชยู่วงเทศกจำลสงกรจำนตร

ควจำมรยล้กฎจรจำจรมจำกขศึทั้น

ยยุทธศจำสตรรททที่ ๓ ดล้จำนกจำรจยัดระเบทยบชยุมชน/สยังคมและกจำรรยักษจำควจำมสงบเรทยบรล้อย

ว/ด/ป
ปฟัญหจำ/

อยุปสรร
ค

1.เพพที่อเตรทยมควจำมพรล้อ
เม.ย. จจจำนวน 79 

จจจำนวน 64 ดท สจำมจำรถ
2.เพพที่ออจจำนวยควจำม

15 คน

3.เพพที่อเปป็นกจำรปฏนิบยัตนิ

ปปี 2561

4.เพพที่อใหล้ประชจำชนไดล้รยับ



ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงนิน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด กจำรดจจำเนนินงจำนตจำมตยัวชททั้ว

ททที่ตยัทั้งไวล้ ใชล้จรนิง เชนิงปรนิมจำณเชนิงคยุณภจำพเชนิงปรนิมจำณเชนิงคยุณภจำพ
2 26 โครงกจำรรณรงคร ### 9,978 จจจำนวนผยล้เขล้จำรผยล้เขล้จำรยู่วมโค จจจำนวนผยล้เขล้จำผยล้เขล้จำรยู่วม

และแกล้ไขปฟัญหจำ และ ประชจำชน มทควจำมรโครงกจำรของกมทควจำมสจจำนศึกโครงกจำร โครงกจำรไดล้เดนิน
61 ยจำเสพตนิด ควจำมเขล้จำใจ เกทที่ยวกยับภเปป้จำหมจำยททที่ตยัทั้แสดงออกถศึง รณรงครเพพที่อ

และโทษของยจำเสพตนิ แกล้ไขปฟัญหจำ แสดงออกตยู่อกจำร
ยจำเสพตนิดในชยุมชน แกล้ไขปฟัญหจำ

และประชจำชน เกนิด และทล้องถนิที่น ยจำเสพตนิด
ควจำมคนิดพยัฒนจำและใชล้
เวลจำวยู่จำงใหล้เกนิดประโยชนร

ของรยัฐบจำล กจำรรณรงคร
ปป้องกยัน และแกล้ไขปฟัญหจำ
ยจำเสพตนิด

ยยุทธศจำสตรรททที่ ๓ ดล้จำนกจำรจยัดระเบทยบชยุมชน/สยังคมและกจำรรยักษจำควจำมสงบเรทยบรล้อย

ว/ด/ป
ปฟัญหจำ/

อยุปสรร
ค

1.เพพที่อใหล้เดร็ก เยจำวชน
มนิ.ย.

มจำกกวยู่จำ500

จจจำนวน 500

2.เพพที่อใหล้เดร็ก เยจำวชน

3.เพพที่อสนยับสนยุนนโยบจำย



ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงนิน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด กจำรดจจำเนนินงจำนตจำมตยัวชททั้ว

ททที่ตยัทั้งไวล้ ใชล้จรนิง เชนิงปรนิมจำณเชนิงคยุณภจำพเชนิงปรนิมจำณเชนิงคยุณภจำพ
1 โครงกจำรอบรมปร 5,000 4,125 คณะผยล้บรนิหจำรประชจำชขนไดคณะผยล้บรนิหจำประชจำชนเหร็น

61 ไตยรวมใจสมจำนฉยันทร ดล้จำนกจำรเสรนิมสรล้จำงควจำสมจำชนิกสภจำฯควจำมรยล้ควจำมเสมจำชนิกสภจำฯควจำมสจจำคยัญของ
สรล้จำงสรรครสจำมยัคคท เกทที่ยวกยับประชจำธนิปไต พนยักงจำนเทศและตระหนยักถพนยักงจำนเท กระบวนกจำร

มทสยู่วนรยู่วมของประชจำและประชจำชควจำมสจจำคยัญขและประชจำชประชจำธนิปไตยและ
กระบวนกจำร กจำรเลพอกตยัทั้ง 

ในเขตเทศบจำลรยับทรจำ ประชจำธนิปไตย เปป็นสยู่วนสจจำคยัญใน
ประชจำธนิปไตยและกจำรเลพอกตยัทั้ง พระมหจำกษยัตรนิคนิดเปป็นรล้อยลกจำรพยัฒนจำประเทศ
เปป็นสยู่วนสจจำคยัญในกจำรพยัฒนจำ ทรงเปป็นประม100 ในระบอบ
ประเทศชจำตนิในระบอบของ ประชจำธนิปไตย
ประชจำธนิปไตยอยันมท มจำกขศึทั้น
พระมหจำกษยัตรนิยรทรงเปป็นประมยุข

ในองครกรตระหนยักถศึงควจำมสจจำคยัญ
ของกระบวนกจำรประชจำธนิปไตย
และกจำรมทสยู่วนรยู่วมทยัทั้งระดยับ
ทล้องถนิที่นและระดยับชจำตนิ

ระบอบประชจำธนิปไตยและกจำร
มทสยู่วนรยู่วมในกนิจกรรม

ยยุทธศจำสตรรททที่ ๓ ดล้จำนกจำรจยัดระเบทยบชยุมชน/สยังคมและกจำรรยักษจำควจำมสงบเรทยบรล้อย

ว/ด/ป
ปฟัญหจำ/

อยุปสรร
ค

มนิ.ย. 1.เพพที่อดจจำเนนินกจำรตจำมก

2.เพพที่อปลยกฝฟังใหล้ประชจำทยัทั้ง 7 ชยุมชน ทยัทั้ง 7 ชยุมชน
จจจำนวน 300 จจจำนวน 300

3.เพพที่อกระตยุล้นใหล้ประชจำชน 

4.เพพที่อสยู่งเสรนิมกจำรปกครอง



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๕  ดล้จำนกจำรบรนิหจำรจยัดกจำรและอนยุรยักษรทรยัพยจำกรธรรมชจำตนิ สนิที่งแวดลล้อม

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงนิน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด กจำรดจจำเนนินงจำนตจำมตยัวชททั้ว

ททที่ตยัทั้งไวล้ ใชล้จรนิง เชนิงปรนิมจำณเชนิงคยุณภจำพเชนิงปรนิมจำณเชนิงคยุณภจำพ
1 26 โครงกจำรคลองส ### 9,910 ประชจำชนในแมยู่นจทั้จำลจจำคลอประชจำชนในแมยู่นจทั้จำลจจำคลอง

นจทั้จำใส ประชจำชนรยักษจำ เทศบจำล และสะอจำดและทจจำเทศบจำล และสะอจำดและทจจำใหล้
61 ควจำมสะอจำดแมยู่นจทั้จำ พนยักงจำนเทศประชจำชนเกนิ พนยักงจำนเท ประชจำชนเกนิด

ลจจำคลอง เขล้จำรยู่วมกนิจก จนิตสจจำนศึกรยัก เขล้จำรยู่วมกนิจกจนิตสจจำนศึกรยัก
กจำรทจจำควจำมสนิที่งแวดลล้อม กจำรทจจำควจำมสนิที่งแวดลล้อม

รยู่วมกนิจกรรมกจำร สะอจำดแหลยู่งนจทั้จำ สะอจำดแหลยู่งนจทั้จำ
ทจจำควจำมสะอจำดแมยู่นจทั้จำและพพทั้นททที่ปปู่จำ และพพทั้นททที่ปปู่จำ
ลจจำคลอง สจำธจำรณะ สจำธจำรณะ

จนิตสจจำนศึกรยักสนิที่งแวดลล้อม

ว/ด/ป
ปฟัญหจำ/

อยุปสรร
ค

1.เพพที่อรณรงครสยู่งเสรนิมใ
เม.ย.

2.เพพที่อใหล้ประชจำชนไดล้

3.เพพที่อใหล้ประชจำชนเกนิด



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๖ ดล้จำนกจำรพยัฒนจำกจำรเมพอง บรนิหจำรจยัดกจำร

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงนิน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด กจำรดจจำเนนินงจำนตจำมตยัวชททั้ว

ททที่ตยัทั้งไวล้ ใชล้จรนิง เชนิงปรนิมจำณเชนิงคยุณภจำพเชนิงปรนิมจำณเชนิงคยุณภจำพ
1 24 โครงกจำรเทศบจำลเ 5,000 5,000 ประชจำชนในประชจำชนในประชจำชนในประชจำชน

ททที่บรนิกจำรประชจำชน ขยัทั้นพพทั้นฐจำนไปบรนิกจำรแเขตเทศบจำล เทศบจำลเขล้จำรยัเขตเทศบจำล มทควจำมพศึงพอใจ
61 ประชจำชน เขล้จำรยู่วมโครงบรนิกจำรตยู่จำงๆ เขล้จำรยู่วมโครงในกจำรเขล้จำรยับ

เทศบจำลและ บรนิกจำรในระดยับดท
ควจำมตล้องกจำรของ หนยู่วยงจำนททที่
ประชจำชนในชยุมชน เขล้จำรยู่วม

และสรล้จำงควจำมเขล้จำใจ
สรล้จำงสยัมพยันธภจำพททที่ดท
ระหวยู่จำงเทศบจำล

ว/ด/ป
ปฟัญหจำ/

อยุปสรร
ค

1.เพพที่อนจจำกจำรบรนิกจำร
เม.ย.

2.เพพที่อรยับทรจำบปฟัญหจำจจจำนวน 200 จจจำนวน 200คน

3.เพพที่อสรล้จำงควจำมเขล้จำใจ



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๖ ดล้จำนกจำรพยัฒนจำกจำรเมพอง บรนิหจำรจยัดกจำร

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงนิน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด กจำรดจจำเนนินงจำนตจำมตยัวชททั้ว

ททที่ตยัทั้งไวล้ ใชล้จรนิง เชนิงปรนิมจำณเชนิงคยุณภจำพเชนิงปรนิมจำณเชนิงคยุณภจำพ
2 โครงกจำรจยัดงจำน ### ### คณะผยล้บรนิหจำรคณะผยล้บรนิหจำรมทผยล้เขล้จำรยู่วม คณะผยล้บรนิหจำร

61 บจำล พนยักงจำน และลยกจล้จำง สมจำชนิกสภจำฯสมจำชนิกสภจำฯกนิจกรรม จจจำนสมจำชนิกสภจำฯ
ของเทศบจำล เหร็นถศึง พนยักงจำนเทศพนยักงจำนเทศ พนยักงจำนเทศบจำล
ควจำมสจจำคยัญของวยัน และประชจำชและประชจำชน และประชจำชน
เทศบจำลและตระหนยักถในเขตเทศบในเขตเทศบจำล ในเขตเทศบจำล
หนล้จำททที่ของเทศบจำลใน ไดล้เขล้จำรยู่วมโครงกจำร เขล้จำรยู่วมโครงกจำร
อจจำนวยประโยชนรใหล้แกยู่ และตระหนยักถศึง และตระหนยักถศึง
ทล้องถนิที่นและสจำธจำรณชน หนล้จำททที่เปป็นอยยู่จำงดท หนล้จำททที่เปป็นอยยู่จำงดท

ตลอดจนกจำร ตลอดจนกจำร
และจนิตกยุศลในกจำรบจจำเพร็ญ บจจำเพร็ญประโยชนร บจจำเพร็ญประโยชนร
สจำธจำรณะประโยชนร

ผยล้ปฏนิบยัตนิงจำนใหล้แกยู่องครกร

แกยู่ผยล้ปฏนิบยัตนิ

ว/ด/ป
ปฟัญหจำ/

อยุปสรร
ค

24 เม.ย 1.เพพที่อใหล้คณะผยล้บรนิหจำร

200 คน

จจจำนวน 200 ค

2.เพพที่อปลยกฝฟังใหล้มทจนิตใจ

3.เพพที่อยกยยู่องเชนิดชยใหล้แกยู่

มอบใบประกจำศเกทยรตนิคยุณ



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๖ ดล้จำนกจำรพยัฒนจำกจำรเมพอง บรนิหจำรจยัดกจำร

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงนิน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด กจำรดจจำเนนินงจำนตจำมตยัวชททั้ว

ททที่ตยัทั้งไวล้ ใชล้จรนิง เชนิงปรนิมจำณเชนิงคยุณภจำพเชนิงปรนิมจำณเชนิงคยุณภจำพ
3 โครงกจำรเสรนิมสรล้ ### ### เพพที่อปลยกจนิตสจจำนศึกใหล้ จจจำนวนผยล้เขล้จำรพนยักงจำนเทศมทพนยักงจำน พนยักงจำนเทศบจำล

61 คยุณธรรม และจรนิยธรรม พนยักงจำน เจล้จำหนล้จำททที่ พนยักงจำนเทศเกนิดกจำรพยัฒนเทศบจำลเขล้จำรยู่เกนิดกจำรพยัฒนจำ
มทคยุณธรรม จรนิยธรรม เขล้จำรยู่วมจจจำน ตนเองใหล้มทจนิ กนิจกรรม จจจำนตนเองใหล้มทจนิต
เขล้จำใจหลยักธรรม ของ สจำธจำรณะ แล สจำธจำรณะ และ
พระพยุทธศจำสนจำ เกนิดสจจำนศึกรยู่วมใน เกนิดสจจำนศึกรยู่วมใน

กจำรสรล้จำงคยุณธรรม
จรนิยธรรม จรนิยธรรม

4 โครงกจำรอบรม ### ### คณะผยล้บรนิหจำรคณะผยล้บรนิหจำรคณะผยล้บรนิหจำคณะผยล้บรนิหจำโอนเพนิที่ม
61 เพนิที่มศยักยภจำพบยุคลจำกร ในกจำรปฏนิบยัตนิของผยล้บรสมจำชนิกสภจำฯสมจำชนิกสภจำฯสมจำชนิกสภจำฯสมจำชนิกสภจำฯจจจำนวน

สมจำชนิกสภจำเทศบจำล พนยักงจำนเทศพนยักงจำนเทศพนยักงจำนเท พนยักงจำนเทศ###

พนยักงจำนเทศบจำล ลยกจลยกจล้จำง พนยัก ลยกจล้จำง พนยัก ลยกจล้จำง พนยั ลยกจล้จำง พนยัก บจำท
พนยักงจำนเทศบจำล เทศบจำล เขล้จำรเทศบจำล มทควจำเทศบจำล เทศบจำลมทควจำมรยล้

โครงกจำร จ ประสบกจำรณรเขล้จำรยู่วมกจำรประสบกจำรณร
ศศึกษจำดยงจำนนอกสถจำนท แนวคนิดมจำปรยัอบรม และ แนวคนิดมจำปรยับใชล้
ไดล้รยับควจำมรยล้ แนวคนิด ในกจำรปฏนิบยัตนิศศึกษจำดยงจำนในกจำรปฏนิบยัตนิงจำน
ประสบกจำรณร ททที่สจำมจำรถ ใหล้ดทยนิที่งขศึทั้นเพพนอกสถจำนททที่ใหล้ดทยนิที่งขศึทั้นเพพที่อ
ใชล้เปป็นประโยชนรในกจำร ประสนิทธนิภจำพคนิดเปป็นรล้อย
ปฏนิบยัตนิงจำน กจำรบรนิกจำร 90 ภจำพ ในกจำร

ประชจำชน บรนิกจำรประชจำชน

ว/ด/ป
ปฟัญหจำ/

อยุปสรร
ค

พ.ค.

80 คน 80 คน

กจำรสรล้จำงคยุณธรรม

มนิ.ย. 1.เพพที่อเพนิที่มศยักยภจำพ

2.เพพที่อใหล้ผยล้เขล้จำรยับกจำร
80 คน

เพนิที่มประสนิทธนิ-



นิที่ม



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๑ ดล้จำนโครงสรล้จำงพพทั้นฐจำน  

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงนิน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด ลกจำรดจจำเนนินงจำนตจำมตยัวชททั้วยัด

ททที่ตยัทั้งไวล้ ใชล้จรนิง เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ
1 โครงกจำรเสรนิมผนิวทจำง ### ### เพพที่อกจำรคมนจำคมผนิวทจำงเ

61 ไมยู่ขรยุขระเปป็นหลยุม เปป็นบแอสฟฟัลตรตนิก แอสฟฟัลตรตนิกคอ แอสฟฟัลตรตนิกคอ
ไดล้มจำตรฐจำน คอนกรทต
สยัญจรไดล้สะดวก ไดล้มจำตรฐจำน

 สยัญจรไดล้สะดวก

2 23 โครงกจำรเสรนิมผนิวทจำง ### ### เพพที่อกจำรคมนจำคมสะดวก
แอสฟฟัลตรตนิกคอนกรทต ผนิวทจำงเรทยบ ไมยู่ขรยุขระ แอสฟฟัลตรคอนกแอสฟฟัลตรคอนกรแอสฟฟัลตรคอนกแอสฟฟัลตรคอนกรทต

61 ซอยนนิตนิสยุข ซอยสจจำโรง  ไมยู่เปป็นหลยุมเปป็นบยู่อ ไดล้มจำตรฐจำน ไดล้มจำตรฐจำน 
ซอยอนยุบจำล และซอยแสงอรยุณ สยัญจรไดล้สะดวก สยัญจรไดล้สะดวก

รจำยงจำนผลกจำรดจจำเนนินงจำนโครงกจำรตจำมแผนพยัฒนจำ  ประจจจำปปีงบประมจำณ  พ.ศ.2561

ไตรมจำสททที่  ๔ (กรกฏจำคม 61 - กยันยจำยน 61)

ว/ด/ป ฟัญหจำ/อยุปสรรค

ก.ค. ถ.ผนิวทจำงพจำรจำถ.ผนิวทจำงพจำรจำ ถ.ผนิวทจำงพจำรจำถ.ผนิวทจำงพจำรจำ
แอสฟฟัลตรตนิกคอนกรทต ถ.ศรทมงคล แอสฟฟัลตรตนิก-

คอนกรทตกวล้จำง กวล้จำง 6 ม.

ยจำว 392 ม. ยจำว 392 ม.

พท.ไมยู่นล้อยกวยู่จำ พท.ไมยู่นล้อยกวยู่จำ
2,349 ตร.ม. 2,349 ตร.ม.

หนจำเฉลทที่ย 4 ซ.ม. หนจำเฉลทที่ย 4 ซ.ม.

ถ.ผนิวทจำงพจำรจำถ.ผนิวทจำงพจำรจำ ถ.ผนิวทจำงพจำรจำถ.ผนิวทจำงพจำรจำ
ก.ค.

กวล้จำง 2.35-3 กวล้จำง 2.35-3.

ยจำว 885 ม. ยจำว 885 ม.

พท.ไมยู่นล้อยกวยู่จำ พท.ไมยู่นล้อยกวยู่จำ
2,598 ตร.ม. 2,598 ตร.ม.

หนจำเฉลทที่ย 4 ซ.ม. หนจำเฉลทที่ย 4 ซ.ม.



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๒ ดล้จำนกจำรสยู่งเสรนิมกจำรศศึกษจำอบรม ศจำสนจำ และคยุณภจำพชทวนิต 

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงนิน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด ลกจำรดจจำเนนินงจำนตจำมตยัวชททั้วยัด

ททที่ตยัทั้งไวล้ ใชล้จรนิง เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ
1 โครงกจำรประเพณทวยันเ ### ### บยุคลจำกร ประ บยุคลจำกร ประ บยุคลจำกร ประชบยุคลจำกร 

61 ขนบธรรมเนทยม ประเพณทในเขตเทศบจำลในเขตเทศบจำลรในเขตเทศบจำลรประชจำชนในเขต
ตยู่อกยันมจำยจำวนจำนตยัทั้งแต กนิจกรรม จจจำน กนิจกรรมทจจำบยุญกนิจกรรม จจจำนวเทศบจำลรยู่วม

ฟฟังธรรมและกนิ กนิจกรรมทจจำบยุญ
ทจจำบยุญ ฟฟังธรรม และกจำรปฏนิบยัตนิตน แหยู่เททยนเขล้จำพรรษจำ ฟฟังธรรม และ
เปป็นพยุทธศจำสนนิกชนททที่ดท กนิจกรรมแหยู่เททยน

เขล้จำพรรษจำ
แหยู่เททยนเขล้จำพรรษจำและกจำร
ปฏนิบยัตนิตนเปป็นพยุทธศจำสนนิกชนททที่ดท
อยันนจจำไปสยยู่ควจำมสจำมยัคคทในหมยยู่คณะ
และควจำมผยกพยันของประชจำชน

2 โครงกจำรพยัฒนจำศยักยภ ### 9,500 จจจำนวนผยล้เขล้จำรยู่คนพนิกจำรไดล้เขล้จำจจจำนวนผยล้เขล้จำรยู่ คนพนิกจำรไดล้เขล้จำรยู่วม
61 คนพนิกจำร เขล้จำใจเกทที่ยวกยับคนพนิกจำรโครงกจำร กนิจกรรมของสยังโครงกจำร จจจำน กนิจกรรมของสยังคม

คนพนิกจำรไดล้เขล้จำรยู่วมกนิจกรรมของ ทยุกดล้จำน ดล้วยคว ทยุกดล้จำน ดล้วยควจำม
สยังคมทยุกดล้จำน เสมอภจำคกยับคน เสมอภจำคกยับคน

ททที่ไมยู่ไดล้พนิกจำร ททที่ไมยู่ไดล้พนิกจำร
แสดงออกถศึงศยักยภจำพของตนเอง
ในสยังคมไดล้ตระหนยักและยอมรยับ
ควจำมสจำมจำรถของคนพนิกจำร

ว/ด/ป ฟัญหจำ/อยุปสรรค

ก.ค. 1.เพพที่อสยู่งเสรนิมกนิจกรรม

2.เพพที่อจยัดกนิจกรรมสยู่งเสรนิม100 คน 100 คน

3.เพพที่อจยัดกนิจกรรมสยู่งเสรนิมประเพณท

ก.ค. 1.เพพที่อเสรนิมสรล้จำงใหล้สยังคมม

50 คน

2.เพพที่อมยุยู่งใหล้โอกจำสคนพนิกจำรไดล้



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๒ ดล้จำนกจำรสยู่งเสรนิมกจำรศศึกษจำอบรม ศจำสนจำ และคยุณภจำพชทวนิต 

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงนิน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด ลกจำรดจจำเนนินงจำนตจำมตยัวชททั้วยัด

ททที่ตยัทั้งไวล้ ใชล้จรนิง เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ
3 14 โครงกจำรปป้องกยันและแ 5,000 5,000 เดร็ก เยจำวชน เดร็ก เยจำวชน เดร็ก เยจำวชน เดร็ก เยจำวชน 

ปฟัญหจำโรคเอดสร ดจจำเนนินงจำนเพพที่อกจำรปป้อง ประชจำชนทยัที่วไประชจำชนทยัที่วไประชจำชนทยัที่วไประชจำชนทยัที่วไป
61 ตนิดเชพทั้อโรคตนิดตยู่อทจำงเพศในเขตเทศบจำลในเขตเทศบจำลในเขตเทศบจำลในเขตเทศบจำล

และโรคเอดสร เขล้จำรยู่วม จจจำนวมทสยู่วนรยู่วมในกจำเขล้จำรยู่วมคนิดเปป็นมทสยู่วนรยู่วมในกจำร
ดจจำเนนินงจำน มทควจำ ดจจำเนนินงจำน มทควจำรยล้

ทยัที่วไป มทควจำมรยล้ ควจำมเขล้จำใจ และ ควจำมเขล้จำใจ และมท ควจำมเขล้จำใจ และมท
ทยักษะในกจำรปป้องกยันตนเองและ ทยักษะในกจำรปป้องกยัน ทยักษะในกจำรปป้องกยัน
พฤตนิกรรมททที่ปลอดภยัยจจำกโรคตนิดตยู่อ ตนเอง และมท ตนเอง และมท
ทจำงเพศสยัมพยันธร พฤตนิกรรมททที่ปลอดภยัย

จจำกโรคตนิดตยู่อ ทจำง ปลอดภยัยจจำกโรค
เพศสยัมพยันธร โรคเอดสร

สยัมพยันธร โรคเอดสร

ว/ด/ป ฟัญหจำ/อยุปสรรค

1.เพพที่อสรล้จำงควจำมเขล้มแขร็งใ
ส.ค.

2.เพพที่อใหล้เยจำวชน และประ100 คน รล้อยละ 80

พฤตนิกรรมททที่-

ตนิดตยู่อทจำงเพศ-



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๒ ดล้จำนกจำรสยู่งเสรนิมกจำรศศึกษจำอบรม ศจำสนจำ และคยุณภจำพชทวนิต 

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงนิน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด ลกจำรดจจำเนนินงจำนตจำมตยัวชททั้วยัด

ททที่ตยัทั้งไวล้ ใชล้จรนิง เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ
4 30 โครงกจำรควบคยุมปป้องก ### 6,600 ประชจำชนในเประชจำชนมทควจำมประชจำชนในเขประชจำชนไมยู่เกนิด

แกล้ไขปฟัญหจำโรคตนิดตยู่อ ตจำมฤดยกจำล เชยู่น โรคพนิษสเทศบจำล เขล้จำรยู่ เรพที่องกจำรปป้องกเทศบจำล เขล้จำรยู่ว
61 โรคไขล้เลพอดออก โรคมพอกนิจกรรม ตนิดตยู่อตจำมฤดยกกนิจกรรม มทสยุขภจำพแขร็งแรง

โรคเมอรรส มจำกขศึทั้น และจจจำนวนผยล้ปปู่วย
จจำกโรคตยู่จำงๆ

ใหล้ควจำมรยล้เกทที่ยวกยับกจำรปป้องกยันโรค  ลดนล้อยลง

ดล้วยโรคไขล้เลพอดออกในกลยุยู่ม
วยัยเรทยนและประชจำชนทยุกกลยุยู่มอจำยยุ

ว/ด/ป ฟัญหจำ/อยุปสรรค

1.เพพที่อรณรงครปป้องกยันโรค
ส.ค. โรคระบจำด /

ทยัทั้ง 7 ชยุมชน ทยัทั้ง 7 ชยุมชน
2.เพพที่อจยัดทจจำสพที่อประชจำสยัมพยันธร

3.เพพที่อลดจจจำนวนและอยัตรจำปปู่วย



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๒ ดล้จำนกจำรสยู่งเสรนิมกจำรศศึกษจำอบรม ศจำสนจำ และคยุณภจำพชทวนิต 

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงนิน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด ลกจำรดจจำเนนินงจำนตจำมตยัวชททั้วยัด

ททที่ตยัทั้งไวล้ ใชล้จรนิง เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ
5 โครงกจำรสนยับสนยุนคยู่จำใ ### ### เพพที่อใหล้เดร็กทยุกคนไดล้รยั เดร็กไดล้รยับประ เดร็กไดล้รยับประ เดร็กไดล้รยับประ เดร็กทยุกคนมท

61 กจำรบรนิหจำรกจำรศศึกษจำ อจำหจำรกลจำงวยันททที่เพทยงพอจำหจำรกลจำงวยั อจำหจำรในปรนิมจำอจำหจำรกลจำงวยันสยุขภจำพรยู่จำงกจำย
เหมจำะสมตยู่อควจำมตล้องก ทยุกคน เพทยงพอและถย ในปรนิมจำณททที่เพแขร็งแรง มทหลยัก

โภชนจำกจำร และถยกหลยัก โภชนจำกจำรตจำม
โภชนจำกจำร เกณฑรมจำตรฐจำน

6 โครงกจำรสยู่งเสรนิมกจำรเรท ### ### จจจำนวนผยล้เขล้จำมเปป็นแหลยู่งเรทยนรจจจำนวนผยล้เขล้จำมจำเปป็นแหลยู่งเรทยนรยล้
61 ตจำมหลยักปรยัชญจำของ นล้อมนจจำแนวทจำงเศรษฐกนิศศึกษจำดยงจำน ของเศรษฐกนิจ ของเศรษฐกนิจ

เศรษฐกนิจพอเพทยง มจำประยยุกตรใชล้เพพที่อกจำรพยัฒนจำ พอเพทยง พอเพทยง
ททที่สมดยุลและยยัที่งยพน

พอเพทยง

ว/ด/ป ฟัญหจำ/อยุปสรรค

ก.ย.

ก.ย. 1.เพพที่อใหล้ประชจำชนในเขต
จจจำนวน 100 คน

2.เพพที่อเปป็นศยนยรกจำรเรทยนรยล้เศรษฐกนิจ

3.เพพที่อเปป็นกจำรสยู่งเสรนิมอจำชทพ



ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงนิน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด ลกจำรดจจำเนนินงจำนตจำมตยัวชททั้วยัด

ททที่ตยัทั้งไวล้ ใชล้จรนิง เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ
3 โครงกจำรอบรมใหล้คว5,000 4,950 คณะผยล้บรนิหจำร คณะผยล้บรนิหจำร

61 เกทที่ยวกยับกฎหมจำยทยัที่วไป ควจำมเขล้จำใจใหล้แกยู่ สมจำชนิกสภจำฯ เทศบจำลไดล้รยับ สมจำชนิกสภจำฯ เขตเทศบจำลไดล้
ประชจำชน เกทที่ยวกยับ พนยักงจำนเทศบควจำมรยล้ ควจำมเขพนยักงจำนเทศบรยับควจำมรยล้
กฎหมจำยตยู่จำงๆ และรยล้สนิทและประชจำชนเกทที่ยวกยับสนิทธนิ และประชจำชน  ควจำมเขล้จำใจ
หนล้จำททที่ตนแลล้วยยังสจำมจำ หนล้จำททที่ของตนเ เกทที่ยวกยับสนิทธนิ
นจจำควจำมรยล้ททที่ไดล้ไปใชล้ใ และสจำมจำรถนจจำเขล้จำรยู่วมโครงกหนล้จำททที่ของตนเอง
ชทวพตประจจจำวยันและ ควจำมรยล้ไปใชล้ไดคนิดเปป็นรล้อยละ และสจำมจำรถนจจำ

และถยู่จำยทอดใ80 ควจำมรยล้ไปใชล้ไดล้
บยุคคลอพที่นไดล้ จรนิง และ

ฝฝึกอบรมไดล้พยัฒนจำ ถยู่จำยทอดใหล้
ศยักยภจำพและเพนิที่มขทด บยุคคลอพที่นไดล้
ควจำมสจำมจำรถในกจำร
ปฏนิบยัตนิงจำนและสจำมจำรถ
นจจำควจำมรยล้ททที่ไดล้รยับไปใชล้ใน
กจำรปฏนิบยัตนิงจำน

ยยุทธศจำสตรรททที่ ๓ ดล้จำนกจำรจยัดระเบทยบชยุมชน/สยังคมและกจำรรยักษจำควจำมสงบเรทยบรล้อย

ว/ด/ป ฟัญหจำ/อยุปสรรค

ก.ย. 1.เพพที่อเพนิที่มพยนควจำมรยล้ 1.ประชจำชนในเ 1.ประชจำชนใน

ทยัทั้ง 7 ชยุมชน ทยัทั้ง 7 ชยุมชน
จจจำนวน 100 คน

เผยแพรยู่ใหล้บยุคคลอพที่นทรจำบ
2.เพพที่อใหล้ผยล้เขล้จำรยับกจำร



ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงนิน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด ลกจำรดจจำเนนินงจำนตจำมตยัวชททั้วยัด

ททที่ตยัทั้งไวล้ ใชล้จรนิง เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ
2 โครงกจำรฝฝึกอบรม ### ### จจจำนวนสมจำชนิกกจำรฝฝึกและทดจจจำนวนสมจำชนิกผยล้เขล้จำรยู่วมรยับ โอนงบเพนิที่ม

61 ควจำมเขล้จำใจเกทที่ยวกยับส โดยประเมนินผยู่ อบรมผยู่จำนกจำจจำกโครงกจำร
รยปแบบตยู่จำงๆและสจำมจำเขล้จำรยู่วมโครงกฝฝึก อบรมจจำก เขล้จำรยู่วมโครงกประเมนินจจำก จยัดงจำน
ชยู่วยเหลพอในกจำรปป้องก กรรมกจำร วนิทยจำกร 
บรรเทจำสจำธจำรณภยัยไดล้อจจำกสมจำชนิกทยัทั้งหมด ในระดยับดท จจจำนวน
ถยกตล้องเหมจำะสม

หนล้จำททที่ของอจำสจำสมยัครปป้องกยันภยัย

รยู่วมมพอททที่เขล้มแขร็งและกวล้จำงขวจำง

ในกจำรปป้องกยันและบรรเทจำ
สจำธจำรณภยัย

ปฏนิบยัตนิหนล้จำททที่เพนิที่มขศึทั้นและเพนิที่ม
ประสนิทธนิภจำพในกจำรปฏนิบยัตนิ
หนล้จำททที่

ยยุทธศจำสตรรททที่ ๓ ดล้จำนกจำรจยัดระเบทยบชยุมชน/สยังคมและกจำรรยักษจำควจำมสงบเรทยบรล้อย

ว/ด/ป ฟัญหจำ/อยุปสรรค

ก.ย. 1.เพพที่อใหล้ อปพร.มทควจำม
เพนิที่มประสนิทธนิภจำพ อปพร. อปพร.ททที่ตอบรยับ อปพร.ททที่ตอบรยับ

จจจำนวน 42 คน จจจำนวน 42 คน วยัน อปพร.

148 คน 10,000 บจำท
2.เพพที่อใหล้มทควจำมเขล้จำใจบทบจำท

ฝปู่จำยพลเรพอน (อปพร.)

3.เพพที่อใหล้เกนิดเครพอขยู่จำยควจำม

4.เพพที่อใหล้ อปท.มทอยัตรจำกจจำลยัง
สมจำชนิก อปพร.อยยู่จำงเพทยงพอ

5.เพพที่อใหล้มท อปพร.ททที่พรล้อม



ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงนิน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด ลกจำรดจจำเนนินงจำนตจำมตยัวชททั้วยัด

ททที่ตยัทั้งไวล้ ใชล้จรนิง เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ
3 โครงกจำรอบรมขยับขทที่ 5,000 4,850 จจจำนวนผยล้เขล้จำรควจำมพศึงพอใจผยล้เขล้จำรยู่วมอบรมควจำมพศึงพอใจของ

61 ใสยู่ใจวนินยัยจรจำจร กยับกลยุยู่มเปป้จำหมจำย อบรมจจำกคณะผยล้เขล้จำอบรม ผยล้เขล้จำอบรมทยัทั้งหมด
กรรมกจำรชยุมชน อยยยู่ในระดยับดทมจำก

ถศึงควจำมสจจำคยัญในดล้จำน

ปฏนิบยัตนิและลดปฟัญหจำดล้จำนจรจำจร
4 โครงกจำรฝฝึกซล้อมแผน### ### ผยล้ททที่ผยู่จำนกจำรฝ กจำรนจจำควจำมรยล้ททที่ผยล้ททที่ผยู่จำนกจำรฝฝึ ควจำมรยล้ททที่ไดล้รยับจจำก

61 และบรรเทจำสจำธจำรณภยัย เจล้จำหนล้จำททที่ผยล้ปฏนิบยัตนิงจำ จจำกกจำรฝฝึกอบ กจำรฝฝึกอบรม
ฉยุกเฉนิน ปป้องกยันและบรรเทจำสจำ ไปใชล้ประโยชน สจำมจำรถนจจำไปใชล้

ควจำมเขล้จำใจและ ผยล้เขล้จำรยู่วมโคร ประโยชนรตยู่อ
ตนิดตยู่อ ประสจำนงจำนในควจำมถยกตล้องในกจำร ปฏนิบยัตนิตจำมขยัทั้ ตนเอง และชยุมชน
บรรเทจำสจำธจำรณภยัย ฝฝึกซล้อมแผน ควจำมเขล้จำใจแ ไดล้จรนิงและอยยยู่ใน

คนิดเปป็นรล้อยละ ควจำมถยกตล้อง ระดยับดทมจำก
กจำรปฏนิบยัตนิหนล้จำททที่กจำรบ100 ฝฝึกซล้อมแผน คนิดเปป็น
สจำธจำรณภยัยตจำมหลยักวนิชจำกจำร

เหลพอผยล้ประสบภยัยไดล้ทยันทยู่วงทท

เหตยุกจำรณรไดล้อยยู่จำงเหมจำะสม

ยยุทธศจำสตรรททที่ ๓ ดล้จำนกจำรจยัดระเบทยบชยุมชน/สยังคมและกจำรรยักษจำควจำมสงบเรทยบรล้อย

ว/ด/ป ฟัญหจำ/อยุปสรรค

17 ก.ย 1.เพพที่อเพนิที่มควจำมรยล้ดล้จำนจร
จจจำนวน 70 คน

2.เพพที่อใหล้ผยล้เขล้จำรยู่วมอบรม
ทยัทั้ง 7 ชยุมชน

3.เพพที่อใหล้ผยล้เขล้จำรยู่วมอบรมไดล้นจจำไป

20 ก.ย 1.เพพที่อเตรทยมควจำมพรล้อม
4 สถจำนท จจจำนวน 4 สถจำนท จจจำนวน
256 คน 256 คน

2.เพพที่อใหล้เกนิดเครพอขยู่จำยใ

3.เพพที่อใหล้เกนิดควจำมเขล้จำใ

รล้อยละ 80

4.เพพที่อสจำมจำรถใหล้กจำรชยู่วย-

5.เพพที่อสจำมจำรถบยัญชจำกจำร



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๔ ดล้จำนกจำรวจำงแผน กจำรสยู่งเสรนิมกจำรลงทยุน พจำณนิชยกรรมและกจำรทยู่องเททที่ยว

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงนิน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด ลกจำรดจจำเนนินงจำนตจำมตยัวชททั้วยัด

ททที่ตยัทั้งไวล้ ใชล้จรนิง เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ
1 โครงกจำรอจำหจำรปล5,000 5,000 ผยล้ประกอบกจำรผยล้ประกอบกจำร ผยล้ประกอบกจำร ผยล้ประกอบกจำร

61 ตลจำดโตล้รยุยู่ง และรล้จำนจ มทควจำมรยล้เรพที่อง มทควจำมรยล้เรพที่อง
อจำหจำรดล้จำนสยุขจำภนิบจำล และรล้จำนจจจำหนยู่หลยักสยุขจำภนิบจำลและรล้จำนจจจำหนยู่ หลยักสยุขจำภนิบจำล

อจำหจำรในพพทั้นททควจำมเขล้จำใจเกทที่ อจำหจำรในพพทั้นททที่
ตลจำดโตล้รยุยู่ง และรล้จำนจ เขตเทศบจำลเขล้กจำรขออนยุญจำตเขตเทศบจำลเขล้จำกยับกจำรขออนยุญจำต
เขล้จำใจเกทที่ยวกยับกจำรขอ กนิจกรรมครบรล้ประกอบกนิจกจำร ประกอบกนิจกจำร
ประกอบกนิจกจำรประเภท มจำกขศึทั้น
สถจำนททที่จจจำหนยู่จำยและกจำร
จจจำหนยู่จำยสนินคล้จำในททที่หรพอทจำง
สจำธจำรณะ

ควจำมปลอดภยัยของอจำหจำร
โดยกจำรตรวจอจำหจำรดล้วยชยุด
ทดสอบเบพทั้องตล้น

ว/ด/ป ฟัญหจำ/อยุปสรรค

5 ก.ค. 1.เพพที่อใหล้ควจำมรยล้ผยล้ประกอ
ตลจำดสด,ตลจำดโ ตลจำดสด,ตลจำดโ

2.เพพที่อใหล้ควจำมรยล้ผยล้ประกอ ควจำมเขล้จำใจเกทที่ยว-

คนิดเปป็นรล้อยละ 9

3.เพพที่อใหล้มทกจำรเฝป้จำระวยังดล้จำน



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๔ ดล้จำนกจำรวจำงแผน กจำรสยู่งเสรนิมกจำรลงทยุน พจำณนิชยกรรมและกจำรทยู่องเททที่ยว

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงนิน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด ลกจำรดจจำเนนินงจำนตจำมตยัวชททั้วยัด

ททที่ตยัทั้งไวล้ ใชล้จรนิง เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ
2 โครงกจำรอบรมอจำชท ### ### จจจำนวนผยล้เขล้จำรยู่ เพนิที่มพยนทยักษะ เขล้จำรยู่วมโครงกเพนิที่มพยนทยักษะ

61 ฝฝึกอบรมเพนิที่มพยนทยักษ โครงกจำร ประกอบอจำชทพ
ประกอบอจำชทพ อจำชทพประชจำชน

เสรนิม ลดรจำยจยู่จำย มทอจำชทพเสรนิม 
ในกจำรประกอบอจำชทพ และเพนิที่มรจำยไดล้ ลดรจำยจยู่จำย

ลดปฟัญหจำกจำรวยู่จำงงจำน และเพนิที่มรจำยไดล้
ลดรจำยจยู่จำยและเพนิที่มรจำยไดล้ ลดปฟัญหจำกจำร

วยู่จำงงจำน
3 โครงกจำรตลจำดนยัดสนิน ### ### จจจำนวนผยล้เขล้จำรยู่ จจจำนวนผยล้เขล้จำรยู่

61 ทจำงกจำรเกษตร เหร็นคยุณคยู่จำทจำงวยัฒนธ กนิจกรรม ฟฟฟื้นฟย สพบสจำน กนิจกรรมจจจำนว ฟฟฟื้นฟย สพบสจำน
ภยมนิปฟัญญจำทล้องถนิที่น ปกปป้องคยุล้มครอ ปกปป้องคยุล้มครอง

มรดกทจำงภยมนิปฟัญญจำ
เสรนิมสรล้จำงควจำมเขล้มแขร็งใหล้กยับ
ชยุมชน สยู่วนรยู่วมของภจำค สยู่วนรยู่วมของภจำค

ในกจำรอนยุรยักษรฟฟฟื้นฟย ในกจำรอนยุรยักษรฟฟฟื้นฟย
กจำรมทสยู่วนรยู่วมของภจำคประชจำชน สพบสจำนปกปป้อง สพบสจำนปกปป้อง

คยุล้มครอง มรดกทจำง คยุล้มครอง มรดกทจำง
ภยมนิปฟัญญจำ ภยมนิปฟัญญจำ

ว/ด/ป ฟัญหจำ/อยุปสรรค

 ก.ค. 1.เพพที่อสยู่งเสรนิมสนยับสนยุนส
จจจำนวน 50 คนในกจำรประกอบ-

ประชจำชนมทอจำชทพ-

2.สยู่งเสรนิมและสนยับสนยุนอยุปกรณร

3.เพพที่อใหล้ประชจำชนมทอจำชทพเสรนิม

4.ลดปฟัญหจำกจำรวยู่จำงงจำน
ส.ค. 1.เพพที่อใหล้สยังคมตระหนยัก 1.เพพที่ออนยุรยักษร 1.เพพที่ออนยุรยักษร 

(ถนนคนเดนินสจำยวยัฒนธรรม 544 คน
136 ปปี เมพองวจำปปีปทยุม 2.เพพที่อพยัฒนจำศยักยภจำพและ มรดกทจำงภยมนิปฟัญญจำ

2.ประชจำชนมท 2.ประชจำชนมท

3.เพพที่อสยู่งเสรนิมกระบวนกจำร



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๕  ดล้จำนกจำรบรนิหจำรจยัดกจำรและอนยุรยักษรทรยัพยจำกรธรรมชจำตนิ สนิที่งแวดลล้อม

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงนิน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด ลกจำรดจจำเนนินงจำนตจำมตยัวชททั้วยัด

ททที่ตยัทั้งไวล้ ใชล้จรนิง เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ
1 24 โครงกจำรรณรงครคยั ### ### ประชจำขนในเประชจำชนในเ ประชจำชนในเขปรนิมจำณขยะ โอนเพนิที่ม

ลดกจำรใชล้ คยัดแยก และเทศบจำล ทยัทั้ง เทศบจำลมทกจำร เทศบจำล ทยัทั้ง ททที่เกนิดขศึทั้นใน
61 อยยู่จำงถยกวนิธท คยัดแยกขยะไดล้ ลดลง และ

กนิจกรรมคยัดแ อยยู่จำงถยกวนิธท กนิจกรรมคยัดแยประชจำชนมทสจจำนศึก
ขยะอยันตรจำยททที่เกนิดขศึทั้นในชยุมชน ในกจำรลดกจำรใชล้
และนจจำไปกจจำจยัดอยยู่จำงถยกวนิธท คยัดแยกและกจจำจยัด

ขยะไดล้อยยู่จำง
จยัดกจำรขยะอยยู่จำงยยัที่งยพน ถยกวนิธท

2 28 โครงกจำรปลยกตล้นไม ### 9,910 ประชจำชนในเประชจำชนในเ ประชจำชนในเขประชจำชนในเขต
เฉลนิมพระเกทยรตนิ พระเจล้จำอยยยู่หยัวมหจำวชนิ เทศบจำล ทยัทั้ง เทศบจำลรยู่วมกยั เทศบจำล ทยัทั้ง เทศบจำลรยู่วมกยัน

61 บดนินทรเทพยวรจำงกยร ปลยกปปู่จำเพนิที่มพพทั้น ปลยกปปู่จำเพนิที่มพพทั้นททที่
สทเขทยว สทเขทยว

ว/ด/ป ฟัญหจำ/อยุปสรรค

1.เพพที่อปลยกจนิตสจจำนศึกใหล้ป
ก.ย. 20,000 บจำท

7 ชยุมชน เขล้จำรยู่วม 7 ชยุมชน เขล้จำรยู่วม
2.เพพที่อกจำรคล้นหจำ และค

3.เพพที่อใหล้ชยุมชนมทกนิจกรรมกจำร

1.เพพที่อเฉลนิมพระเกทยรตนิส
ก.ค.

7 ชยุมชน 7 ชยุมชน
เฉลนิมพระชนมพรรษจำ66 พรรษจำ
2.เพพที่อปลยกปปู่จำเพนิที่มพพทั้นททที่สทเขทยว
3.เพพที่อลดภจำวะโลกรล้อน



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๖ ดล้จำนกจำรพยัฒนจำกจำรเมพอง บรนิหจำรจยัดกจำร

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงนิน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด ลกจำรดจจำเนนินงจำนตจำมตยัวชททั้วยัด

ททที่ตยัทั้งไวล้ ใชล้จรนิง เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ
1 โครงกจำรประเมนินผลป###ไมยู่ไดล้งบเพพที่อประเมนินประสนิทธนิ ไดล้รยับกจำรประเผลกจำรประเมนินไดล้รยับกจำรประเมผลกจำรประเมนิน

61 รจำชกจำร ประมจำณปฏนิบยัตนิงจำนของเทศบจำล
ไดล้ไมยู่นล้อยกวยู่จำ

2 โครงกจำรจยัดกนิจกรรมว### 4,500 จจจำนวนผยล้เขล้จำรยู่ ประชจำชนเกนิด จจจำนวนผยล้เขล้จำรยู่ ประชจำชนเกนิด
61 สจำกลและสตรทไทย กยับชยุมชนในกจำรปป้องกยักนิจกรรม รยู่วมมพอในกจำรปกนิจกรรม จจจำนวควจำมรยู่วมมพอ

เฝป้จำระวยังปฟัญหจำ และเฝป้จำระวยังป ในกจำรปป้องกยันและ
ในกจำรดยแล คยุล้มครอง เฝป้จำระวยังปฟัญหจำ

ตระหนยักในบทบจำทหนล้จำททที่ สตรท ในกจำรดยแล
คยุล้มครองสตรท

ในกจำรดยแล คยุล้มครองสตรท

ว/ด/ป ฟัญหจำ/อยุปสรรค

ส.ค.

ทยัทั้ง 6 ดล้จำน ทยัทั้ง 6 ดล้จำน ทยัทั้ง 6 ดล้จำน ทยัทั้ง 6 ดล้จำน 
รล้อยละ86.36

รล้อยละ 60 

ส.ค. 1.เพพที่อสรล้จำงควจำมรยู่วมมพอ

70 คน
2.เพพที่อใหล้ชยุมชน/องครกรชยุมชน

3.เพพที่อพยัฒนจำศยักยภจำพเครพอขยู่จำย



ยยุทธศจำสตรรททที่ ๖ ดล้จำนกจำรพยัฒนจำกจำรเมพอง บรนิหจำรจยัดกจำร

ททที่ โครงกจำร
จจจำนวนเงนิน

วยัตถยุประสงคร
ตยัวชททั้วยัด ลกจำรดจจำเนนินงจำนตจำมตยัวชททั้วยัด

ททที่ตยัทั้งไวล้ ใชล้จรนิง เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ เชนิงปรนิมจำณ เชนิงคยุณภจำพ
3 โครงกจำรเรยู่งรยัดจยัดเก 5,000 4,948 จจจำนวนผยล้ชจจำระประชจำชนใหล้คจจจำนวนผยล้ชจจำระภประชจำชนใหล้ควจำม

61 เพนิที่มมจำกขศึทั้น รยู่วมมพอในกจำร เพนิที่มมจำกขศึทั้น รยู่วมมพอในกจำรชจจำระ
ภจำษทภจำยในกจจำหนด ภจำษทภจำยในกจจำหนด

เขล้จำใจขยัทั้นตอนกจำรชจจำระภจำษท

ตจำมกจจำหนด

เขล้จำใจเกทที่ยวกยับพระรจำชบยัญญยัตนิ

ว/ด/ป ฟัญหจำ/อยุปสรรค

ส.ค. 1.เพพที่อประชจำสยัมพยันธรกจำ
ภจำษทประจจจำปปี 2561

2.เพพที่อใหล้ประชจำชนทรจำบและ

3.เพพที่อใหล้ประชจำชนชจจำระภจำษท

4.เพพที่อใหล้ประชจำชนทรจำบและ

กจำรสจำธจำรณสยุข พ.ศ.2535















นิที่ม
จำร

ร.

จำท









จำท







ยยุทธศจำสตรรททที่ ๑ ดล้จำนโครงสรล้จำงพพทั้นฐจำน  

ททที่ โครงกจำร
 จจจำนวนเงนิน 

เหตยุผล ททที่ตยัทั้งไวล้ 
1 อยุดหนยุนขยจำยเขตประปจำ   25,000 ไมยู่ไดล้อยุดหนยุน เนพที่องจจำกไมยู่มทพพทั้นททที่ ททที่จะขยจำยเข

ยยุทธศจำสตรรททที่ ๒ ดล้จำนกจำรสยู่งเสรนิมกจำรศศึกษจำอบรม ศจำสนจำ และคยุณภจำพชทวนิต 

ททที่ โครงกจำร
 จจจำนวนเงนิน 

เหตยุผล
 ททที่ตยัทั้งไวล้ 

1 อยุดหนยุนควจำมเปป็นเลนิศทจำงวนิชจำกจำร   10,000 ไมยู่ไดล้อยุดหนยุน เนพที่องจจำกหนยู่วยงจำนไมยู่ขอรยับเงนิน

                                                                  โครงกจำรททที่ไมยู่ไดล้ดจจำเนนินกจำร/ยกเลนิก



ททที่ โครงกจำร
 จจจำนวนเงนิน 

เหตยุผล ททที่ตยัทั้งไวล้ 
1   10,000 เนพที่องจจำกไดล้โอนงบประมจำณ ไปดจจำเนนินกจำรรยู่วมก

ยยุทธศจำสตรรททที่ ๖ ดล้จำนกจำรพยัฒนจำกจำรเมพอง บรนิหจำรจยัดกจำร

ททที่ โครงกจำร
 จจจำนวนเงนิน 

เหตยุผล ททที่ตยัทั้งไวล้ 
1 โครงกจำรจยัดกจำรเลพอกตยัทั้ง ### เนพที่องจจำกไมยู่มทกจำรเลพอกตยัทั้ง จศึงโอนงบประมจำณไ

ในโครงกจำรอพที่น

ยยุทธศจำสตรรททที่ ๓ ดล้จำนกจำรจยัดระเบทยบชยุมชน/สยังคมและกจำรรยักษจำควจำมสงบเรทยบรล้อย

โครงกจำรจยัดงจำนวยัน อปพร.

โครงกจำรฝฝึกอบรมเพนิที่มประสนิทธนิภจำพ  อปพร.



จำยเขตประปจำ

ยับเงนินอยุดหนยุน



รรยู่วมกยับ

มจำณไปใชล้จยู่จำย

ร. 



โครงกจำรททที่อยุดหนยุนหนยู่วยงจำนอพที่น

ททที่ โครงกจำร จจำนวนเงนินททที่ตยัทั้งไจจจำนวนททที่อยุดหนยุน หนยู่วยงจำนททที่อยุดหนยุน หมจำยเหตยุ

1 อยุดหนยุนโครงกจำรจยัดงจำนรยัฐพนิธท 10,000 10,000 อยุดหนยุนททที่ทจจำกจำรปกครองอจจำเภอว

2 อยุดหนยุนกจำรจยัดงจำนประเพณททล้องถนิที่น 30,000 30,000 อยุดหนยุนททที่ทจจำกจำรปกครองอจจำเภอว

3 อยุดหนยุนขยจำยเขตไฟฟป้จำสจำธจำรณะ 50,000 38,988 อยุดหนยุนกจำรไฟฟป้จำสจำธจำรณะ

4 210,000 210,000

5 9,988,000 10,083,000

6 อยุดหนยุนองครกรชยุมชน 20,000 20,000 อยุดหนยุนสภจำองครกรชยุมชน

7 30,000 30,000 อยุดหนยุนโรงเรทยนวจำปปีปทยุม

8 10,000 10,000 อยุดหนยุนโรงเรทยนอนยุบจำลวจำปปีปทยุ

9 15,000 15,000 อยุดหนยุนโรงเรทยนเมพองวจำปปีปทยุม
10 อยุดหนยุนศยนยรชยู่วยเหลพอประชจำชน 20,000 10,000 อยุดหนยุนศยนยรขล้อมยลขยู่จำวสจำร อจจำเ
11 อยุดหนยุนโครงกจำรตจำมพระรจำชดจจำรนิดล้จำนสจำธจำรณะสยุข 140,000 140,000

12 อยุดหนยุนโครงกจำรฝฝึกอบรมลยกเสพอชจำวบล้จำน 7,000 7,000 อยุดหนยุนททที่ทจจำกจำรปกครองอจจำเภอว

ดล้จำนททที่2

ดล้จำนททที่2
ดล้จำนททที่1

อยุดหนยุนคณะกรรมกจำรชยุมชน จจจำนวน 7 ชยุมชน ชยุมชน อยุดหนยุนคณะกรรมกจำรชยุมชน ทยัทั้ง ดล้จำนททที่2

อยุดหนยุนอจำหจำรกลจำงวยันเดร็กนยักเรทยน   (โอนงบประมจำณเ อยุดหนยุน รร.เมพองวจำปปีฯ และรร.อนดล้จำนททที่2

ดล้จำนททที่2

อยุดหนยุนโครงกจำรแขยู่งขยันกทฬจำ-กทฑจำ ภจำยในโรงเรทยนวจำ ดล้จำนททที่2
อยุดหนยุนโครงกจำรแขยู่งขยันกทฬจำ-กทฑจำ ภจำยในโรงเรทยนอ ดล้จำนททที่2

อยุดหนยุนโครงกจำรแขยู่งขยันกทฬจำ-กทฑจำ ภจำยในโรงเรทยนเ ดล้จำนททที่2
ดล้จำนททที่6

อยุดหนยุนชยุมชน ทยัทั้ง 7 ชยุมชน ดล้จำนททที่2
จจจำนวน 3 โครงกจำร
1.อยุดหนยุนโครงกจำรเกลพอไอโอดทน
2.อยุดหนยุนโครงกจำรปรยังปรยุงโภชนจำกจำรและสยุขภจำพเดร็ก
3.อยุดหนยุนโครงกจำรพยัฒนจำระบบสยุขจำภนิบจำลในชยุมชน

ดล้จำนททที่2



ตยุ



สสวนททที่  ๖

สรรุปผลการดดาเนนินโครงการประจดา
ปท งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

สรรุปผลการดดาเนนินโครงการประจดา
ปท งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑





สสวนททที่  ๗

โครงการเสรริมผริวทางพาราแอสฟฟัลตต์ต ริกคอนกรทต ถนน

หล ฟักเมมือง-มริที่งมงคล

ประมวลภาพ

ผลการดดาเนรินงาน

ดดดำเนนินกดำรแล ล้ว
เสรร็จ

ดดดำเนนินกดำรแล ล้ว
เสรร็จ

ระหวว่ดำงดดดำเนนิน
กดำร

กว่อนดดดำเนนินกดำร



โครงกดำรจจัดงดำนประเพณณีวจันสงกรดำนตต

โครงกดำรจจัดพนิธณีบวงสรวงศดำลเจ ล้ดำปปว่  ศดำลหลจักเมมือง ศดำลเจ ล้ดำปปว่ ตดำ ศดำลพระพรหม





โครงกดำรจจัดกนิจกรรมวจันผป ล้สปงอดำยย



โครงกดำรสว่งนจักกณีฬดำเข ล้ดำรว่วมแขว่งขจัน

โครงกดำรแขว่งขจันกณีฬดำชยมชนสจัมพจันธต



โครงกดำรสจัตวตปลอดโรค คนปลอดภจัยจดำกโรคพนิษสยนจัขบ ล้ดำ



โครงกดำรพมืพื้นทณีที่สณีเขณียว

โครงกดำรสว่งเสรนิมสยขอนดำมจัยในชว่องปดำกของเดร็ก





โครงกดำรอบรมและปฐมนนิเทศผป ล้ปกครองในกดำรศศกษดำและกดำรอบรมเลณีพื้ยงดปบยตร
หลดำน

โครงกดำรสว่งเสรนิมสถดำบจันครอบครจัวในชยมชน



โครงกดำรจจัดตจั พื้งศปนยตบรนิกดำรเทศกดำลสงกรดำนตต



โครงกดำรรณรงคตปล้องกจันและแก ล้ไขปจัญหดำยดำเสพตนิด





โครงกดำรอบรมให ล้ควดำมรป ล้เกณีที่ยวกจับกฎหมดำยทจัที่วไป



โครงกดำรคลองสวยนดพื้ดำใส



โครงกดำรเทศบดำลเคลมืที่อนทณีที่บรนิกดำรประชดำชน



โครงกดำรจจัดงดำนวจันเทศบดำล



โครงกดำรเสรนิมสร ล้ดำงคยณธรรม และจรนิยธรรม



โครงกดำรอบรมเพนิที่มศจักยภดำพบยคลดำกร



โครงกดำรเสรนิมผนิวทดำงพดำรดำแอสฟจัลตตตนิกคอนกรณีต ถ.ศรณีมงคล

 ระหวว่ดำงดดดำเนนิน
กดำร

  กว่อนดดดำเนนิน
กดำร

 ดดดำเนนินกดำรแล ล้ว
เสรร็จ

 ระหวว่ดำงดดดำเนนิน
กดำร



โครงกดำรเสรนิมผนิวทดำงพดำรดำแอสฟจัลตตตนิกคอนกรณีต ซอยนนิตนิสยข ซอยสดดำโรง ซอย
อนยบดำล และซอยแสงอรยณ

  กว่อนดดดำเนนิน
กดำร

 ระหวว่ดำงดดดำเนนิน
กดำร

 ดดดำเนนินกดำรแล ล้ว
เสรร็จ

 ดดดำเนนินกดำรแล ล้ว
เสรร็จ



โครงกดำรประเพณณีวจันเข ล้ดำพรรษดำ



โครงกดำรพจัฒนดำศจักยภดำพคนพนิกดำร



โครงกดำรปล้องกจันและแก ล้ไขปจัญหดำโรคเอดสต



โครงกดำรควบคยมปล้องกจันและแก ล้ไขปจัญหดำโรคตนิดตว่อ



โครงกดำรสนจับสนยนคว่ดำใช ล้จว่ดำยกดำรบรนิหดำรกดำรศศกษดำ



โครงกดำรสว่งเสรนิมกดำรเรณียนรป ล้ตดำมหลจักปรจัชญดำของเศรษฐกนิจพอเพณียง



โครงกดำรอบรมประชดำธนิปไตยรวมใจสมดำนฉจันทตสร ล้ดำงสรรคตสดำมจัคคณี



โครงกดำรฝศกอบรมเพนิที่มประสนิทธนิภดำพ อปพร.



โครงกดำรขจับขณีที่ปลอดภจัยใสว่ใจวนินจัยจรดำจร



โครงกดำรฝศกซ ล้อมแผนปล้องกจันและบรรเทดำสดำธดำรณภจัยฉยกเฉนิน



โครงกดำรอดำหดำรปลอดภจัย



โครงกดำรอบรมอดำชณีพ



โครงกดำรตลดำดนจัดสนินค ล้ดำงทดำงกดำรเกษตร (ถนนคนเดนินสดำยวจัฒนธรรม ๑๓๖ ปณี
เมมืองวดำปณีปทยม



โครงกดำรรณรงคตคจัดแยกขยะ



โครงกดำรเรว่งรจัดจจัดเกร็บภดำษณี
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