คคคำนคคำ
ด ด้วยระเบบียบกระทรวงมหาดไทย วว่าด ด้วยการจจัดททาแผนพจัฒนาของ
องคค์กรปกครองสวว่ นท ด้องถถน
ถิ่ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข ด้อ ๒๙ และ
ระเบบียบกระทรวงมหาดไทย วว่าด ด้วยการจจัดททาแผนพจัฒนาขององคค์กร
ปกครองสวว่ นท ด้องถถน
ถิ่ (ฉบจับทบีถิ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข ด้อ ๑๓ และ ข ด้อ ๑๔
ได ด้กทาหนดให ด้มบีการดทาเนถนการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาของ
องคค์กรปกครองสวว่ นท ด้องถถน
ถิ่ โดยคณะกรรมการตถดตามและประเมถน
แผนพจัฒนามบีหน ด้าทบีด
ถิ่ ทาเนถนการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาของ
องคค์กรปกครองสวว่ นท ด้องถถน
ถิ่
ซงซถิ่ คณะกรรมการจะ
ต ด้องดทาเนถนการกทาหนดแนวทาง วถธก
บี ารในการตถดตามและประเมถนผล
แผนพจัฒนา ดทาเนถนการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนา รายงานผล
และเสนอความเหห็นซงซถิ่ ได ด้จากการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาตว่อ
ผผ ด้บรถหารท ด้องถถน
ถิ่ เพพอ
ถิ่ ให ด้ผผ ด้บรถหารท ด้องถถน
ถิ่ เสนอตว่อสภาท ด้องถถน
ถิ่ และ
คณะกรรมการพจัฒนาท ด้องถถน
ถิ่ พร ด้อมทจังทั้ ประกาศผลการตถดตามและ
ประเมถนผลแผนพจัฒนาให ด้ประชาชนในท ด้องถถน
ถิ่ ทราบในทบีเถิ่ ปถ ดเผยภายใน
ถ ห ด้าวจันนจั บแตว่วจันรายงานผลและเสนอความเหห็นดจังกลว่าวและต ด้องปถ ด
สบ
ถ วจันโดยอยว่างน ด้อยปบี ละสอง
ประกาศไว ด้เปห็ นระยะเวลาไมว่น ด้อยกวว่าสามสบ
ครจังทั้ ภายในเดพอนเมษายนและภายในเดพอนตตุลาคมของทตุกปบี
ดจังนจั น
ทั้ เพพอ
ถิ่ ให ด้เปห็ นไปตามระเบบียบกระทรวงมหาดไทยดจังกลว่าว
คณะกรรมการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาเทศบาลตทาบล
วาปบี ปทตุม จซงได ด้ดทาเนถนการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาเทศบาล
ตทาบลวาปบี ปทตุม ประจทาปบี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดพอนตตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวว่างเดพอนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 ถซง กจันยายน พ.ศ.
๒๕๖1 ) ขซน
ทั้ เพพอ
ถิ่ รายงานและเสนอความเหห็นทบีไถิ่ ด ด้จากการตถดตามให ด้
นายกเทศมนตรบีทราบ คณะกรรมการหวจังเปห็ นวว่ารายงานผลการตถดตาม
ฉบจับนบีจ
ทั้ ะสามารถเปห็ นประโยชนค์อยว่างยถงถิ่ ในการพจัฒนาเทศบาล สามารถ
แก ด้ไขปจั ญหาให ด้กจับประชาชนได ด้ และประชาชนเกถดความพซงพอใจ
สผงสตุด
คณะกรรมการตถดตามและประเมถนผล
แผน
พจัฒนาเทศบาลตทาบลวาปบี ปทตุม

สคำรบ บัญ
เรรอ
รื่ ง
หนน้คำ
สวว่ นทบีถิ่ ๑ บทนท า
9

๑–

จั ทจัศนค์ พจันธกถจ จตุดมตุงว่ หมาย
สวว่ นทบีถิ่ ๒ แผนยตุทธศาสตรค์ วถสย
๑0 – 24
และแนวทางการพจัฒนาเทศบาล
สวว่ นทบีถิ่ ๓ ผลการวถเคราะหค์การตถดตามและประเมถนผลฯ
25 – 27
สวว่ นทบีถิ่ ๔ ผลการตถดตามและประเมถนผลตามแบบ ๑ – ๓/๑
28 – 31
สวว่ นทบีถิ่ ๕ ผลการตถดตามและประเมถนผลด ด้วยระบบ e – plan
32 – ๕๒
สวว่ นทบีถิ่ ๖ สรตุปผลการดทาเนถนโครงการประจทาปบี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1
๕๓ – ๘๘
สวว่ นทบีถิ่ ๗ ประมวลภาพผลการดทาเนถนงาน
๘๙ – ๑๒๔
ภคำคผนวก
- คณะกรรมการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาเทศบาลตทาบล
วาปบี ปทตุม
- ประกาศรายงานการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาเทศบาล
ตทาบลวาปบี ปทตุม

ภาคผนวก

คณะกรรมการตติดตามและประเมตินผล
แผนพ พัฒนาเทศบาล
1. นายททักษษิณ ปรษิปณ
ปุ ณะ
ประธานคณะกรรมการ
ษิ ารทัตนน
2. นายสงง่า ศล
กรรมการ
3. ร.ต.ต.จจารทัส โยธาภทักดด
กรรมการ
4. นางรรน
ถิ่
กรรมการ

แสนวงษน

ผผ ผู้แทนผผ ผู้ทรงคปุณวปุฒ ษิ
ผผ ผู้แทนผผ ผู้ทรงคปุณวปุฒ ษิ
ผผ ผู้แทนประชาคมท ผู้องถษิน
ถิ่
ผผ ผู้แทนประชาคมท ผู้องถษิน
ถิ่

5. นายประดษิษฐน ภผมาศ
กรรมการ

ษิ สภาเทศบาล
ผผ ผู้แทนสมาชก

6. นางสาวสปุภารทักษน บปุบผโชตษิ
กรรมการ

ษิ สภาเทศบาล
ผผ ผู้แทนสมาชก

ทั ดษิดิ์ จทันทศล
ษิ ปน
7. นายเพษิม
ถิ่ ศก
กรรมการ

ษิ สภาเทศบาล
ผผ ผู้แทนสมาชก

8. ท ผู้องถษิน
ถิ่ อจาเภอวาปด ปทปุม
กรรมการ

ผผ ผู้แทนหนง่วยงาน

9. ผผ ผู้อจานวยการโรงเรดยนวาปด ปทปุม
กรรมการ

ผผ ผู้แทนหนง่วยงาน

10. จง่าเอกนพอนทั นตน พรมลด
กรรมการ/เลขานปุการ

ผผ ผู้แทนหทัวหน ผู้าสวง่ นการบรษิหาร

11. นางจปุฑามาศ ปะรษิตวา
กรรมการ/ผช.เลขานปุการ

ผผ ผู้แทนหทัวหน ผู้าสวง่ นการบรษิหาร

ประกาศเทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม
เรรอ
ถิ่ ง รายงานผลการตษิดตามและประเมษินผลแผนพทัฒนาเทศบาลตจาบล
วาปด ปทปุม
ปด งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1 ครทังรั้ ทดถิ่ 2 รอบเดรอนตปุลาคม
....................................
ด ผู้วยคณะกรรมการตษิดตามและประเมษินผลแผนพทัฒนาเทศบาล
ตจาบลวาปด ปทปุม ได ผู้ดจาเนษินการตษิดตามและประเมษินผลแผนพทัฒนาเทศบาล
ตจาบลวาปด ปทปุม ประจจาปด งบประมาณ พ.ศ.2561 ครทังรั้ ทดถิ่ 1 รอบเดรอน
ตปุลาคม (ระหวง่างเดรอนเมษายน พ.ศ.2561 – เดรอนกทันยายน พ.ศ.2561)
ตามระเบดยบกระทรวงมหาดไทยวง่าด ผู้วยการจทัดทจาแผนพทัฒนาขององคนกร
ปกครองสวง่ นท ผู้องถษิน
ถิ่ (ฉบทับทดถิ่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๙ ข ผู้อ ๑๓ (๓) ททังรั้ นดรั้ ได ผู้นจ า
ข ผู้อมผลในระบบสารสนเทศเพรอ
ถิ่ การวางแผนขององคนกรปกครองสวง่ นท ผู้องถษิน
ถิ่
ผู้
(e-plan ) มาใชในการตษิ
ดตามและประเมษินผลแผนพทัฒนาเทศบาลตจาบล
วาปด ปทปุม ดทังกลง่าวด ผู้วย โดยคณะกรรมการได ผู้ดจาเนษินการตษิดตามรายงานและ
เสนอความเหห็นซงซถิ่ ได ผู้จากการตษิดตามและประเมษินผลแผนพทัฒนาตง่อนายก
เทศมนตรดตจาบลวาปด ปทปุม และนายกเทศมนตรดตจาบลวาปด ปทปุมเสนอตง่อสภา
เทศบาลตจาบลวาปด ปทปุม และคณะกรรมการพทัฒนาเทศบาลตจาบลวาปด ปทปุม
เปห็ นทดเถิ่ รดยบร ผู้อยแล ผู้ว

ดทังนทั น
รั้ เพรอ
ถิ่ เปห็ นการเผยแพรง่ข ผู้อมผลขง่าวสารของทางราชการ
เทศบาลตจาบลวาปด ปทปุม จซงประกาศรายงานผลการตษิดตามและประเมษินผล
แผนพทัฒนาเทศบาลตจาบลวาปด ปทปุม ประจจาปด งบประมาณ พ.ศ.2561
ครทังรั้ ทดถิ่ 2 รอบเดรอนตปุลาคม ( ระหวง่างเดรอนเมษายน 2561 – เดรอน
กทันยายน 2561 ) ให ผู้ประชาชนททัถิ่วไป
ได ผู้รทับทราบ
จซงประกาศให ผู้ทราบโดยททัถิ่วกทัน
ประกาศ ณ วทันทดถิ่

๓๑

ตปุลาคม ๒๕๖ 1

(นายประภาส กษิจจษินดาโอภาส)
นายกเทศมนตรดตจาบลวาปด ปทปุม

ส นททที่ ๑
สว
บทนท
ตามพระราชบบัญญบัตเติ ทศบาล
พ.ศ.า๒๔๙๖ และแก ก้ไขเพติม
พิ่ เตติมถถึง
ฉบบับททพิ่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบบัญญบัตก
ติ กาหนดแผนและขบัน
ขั้ ตอนการกระ
จายอกานาจให ก้แกก่องคค์กรปกครองสวก่ นท ก้องถติน
พิ่ พ.ศ. ๒๕๔๒ สงก่ ผลให ก้
องคค์กรปกครองสวก่ นท ก้องถติน
พิ่ มทบทบาทและอกานาจหน ก้าททต
พิ่ าก่ งๆ เพติม
พิ่ มากขถึน
ขั้
ทบังขั้ ในด ก้านโครงสร ก้างพพน
ขั้ ฐาน ด ก้านงานสงก่ เสรติมคคุณภาพชวท ต
ติ ด ก้านการจบัด
ระเบทยบชคุมชน/สงบั คม และการรบักษาความสงบเรทยบร ก้อย ด ก้านการวางแผน
การสงก่ เสรติมการลงทคุนพาณติชยกรรม และการทก่องเททย
พิ่ ว ด ก้านการบรติหาร
ติ ป
จบัดการ และการอนคุรบักษค์ทรบัพยากรธรรมชาตติ สงติพิ่ แวดล ก้อม และด ก้านศล
วบัฒนธรรม จารทตประเพณท และภภูมป
ติ บั ญญาท ก้องถติน
พิ่ แม ก้วก่าองคค์กรปกครองสวก่ น
ท ก้องถติน
พิ่ จะมทอกานาจหน ก้าททเพิ่ พติม
พิ่ มากขถึน
ขั้ แตก่องคค์กรปกครองสวก่ นท ก้องถติน
พิ่ สวก่ น
ใหญก่ยบังคงมททรบัพยากรจกากบัด ทบังขั้ ทรบัพยากรบคุคคล งบประมาณ และวบัสดคุ
ติ ธติภาพและ
อคุปกรณค์ เพพอ
พิ่ ให ก้การดกาเนตินงานขององคค์กรเปป็ นไปอยก่างมทประสท
ติ ธติผลมทความโปรก่งใส และเกติดประโยชนค์สงภู สคุดแกก่ท ก้องถติน
ประสท
พิ่ ของตน จถึง
กกาหนดให ก้องคค์กรปกครองสวก่ นท ก้องถติน
พิ่ มทหนน้าททจ
ที่ จัดททาแผนพ จัฒนาทน้อง
ถถน
ที่ อบันเปป็ นเครพอ
พิ่ งมพอททส
พิ่ กาคบัญประการหนถึงพิ่ ททจ
พิ่ ะให ก้องคค์กรปกครองสวก่ นท ก้อง
ถติน
พิ่ สามารถดกาเนตินงานได ก้ตามเปก้ าหมายททวพิ่ างไว ก้ จถึงจกาเปป็ นต ก้องมทการ
กกาหนดแผนพบัฒนาททส
พิ่ ามารถตอบสนองตก่อการทกางานเพพอ
พิ่ พบัฒนาท ก้องถติน
พิ่
ทขั้ วามสกาเรป็จของแผนได ก้ด ก้วยเหตคุผลททม
และสามารถบก่งชค
พิ่ ก
ท ารวางแผนมท
ความสกาคบัญ ๕ ประการคพอ
บั ซอนทท
ก้
๑) เปป็ นการลดความไมก่แนก่นอนและปบั ญหาความยคุงก่ ยากซบ
จ
พิ่ ะ
เกติดขถึน
ขั้ ในอนาคต
๒) ทกาให ก้เกติดการยอมรบับแนวความคติดใหมก่ๆ เข ก้ามาในองคค์กร
๓) ทกาให ก้การดกาเนตินการขององคค์กรบรรลคุเปก้ าหมายททป
พิ่ รารถนา
ก้ และ
๔) เปป็ นการลดความสภูญเปลก่าของหนก่วยงานททซ
พิ่ กขั้าซอน
บั ในการดกาเนตินงาน
๕) ทกาให ก้เกติดความแจก่มชด
ดบังนบั น
ขั้ การวางแผนคพอ ความพยายามททเพิ่ ปป็ นระบบ (System
ติ ใจเลพอกแนวทางปฏติบบัตท
attempt) เพพอ
พิ่ ตบัดสน
ติ ด
ทพิ่ ท
ท ส
ทพิ่ ด
คุ สกาหรบับอนาคต เพพอ
พิ่
ให ก้องคค์การบรรลคุผลททป
พิ่ รารถนา จากททก
พิ่ ลก่าวมาข ก้างต ก้น แม ก้วก่าองคค์กร
ปกครองสวก่ นท ก้องถติน
พิ่ จะมทแผนพบัฒนาท ก้องถติน
พิ่ ททด
พิ่ เท ทก่าไรกป็ตาม แตก่หากไมก่
ทขั้ งถึ ผลการดกาเนตินงานททเพิ่ กติดขถึน
สามารถบก่งชถ
ขั้ ได ก้ กป็ไมก่สามารถททจ
พิ่ ะบก่งบอก
ความสกาเรป็จของแผนพบัฒนาท ก้องถติน
พิ่ ได ก้ “ระบบตถดตาม” จถึงเปป็ นเครพอ
พิ่ งมพอ
ติ ธติภาพในการดกาเนตินงาน รวมถถึง “ระบบ
สกาคบัญททช
พิ่ วก่ ยในการปรบับปรคุงประสท
ประเมถนผล” ททค
พิ่ อยเปป็ นตบัวบก่งชวทขั้ าก่ ผลจากการดกาเนตินงานเปป็ นไปตามหรพอ
ก้
บรรลคุตามเปก้ าหมายหรพอไมก่อยก่างไร เพพอ
พิ่ นก าข ก้อมภูลดบังกลก่าวมาใชในการ
ปรบับปรคุง แก ก้ไข ขยายขอบเขต หรพอแม ก้แตก่ยต
คุ ก
ติ ารดกาเนตินงาน

การตติดตามและการประเมตินผลถพอได ก้วก่าเปป็ นเครพอ
พิ่ งมพอททจ
พิ่ กาเปป็ นในการ
ติ ธติภาพของโครงการททด
ปรบับปรคุงประสท
พิ่ กาเนตินการอยภูโก่ ดยททพิ่ “การตถดตาม”
(monitoring) หมายถถึง กติจกรรมภายในโครงการซงถึพิ่ ถภูกออกแบบมา เพพอ
พิ่
ให ก้ข ก้อมภูลปก้ อนกลบับ (feedback) เกทย
พิ่ วกบับการดกาเนตินงานโครงการ ปบั ญหา
ติ อยภูแ
ติ ธติภาพของวติธก
ททก
พิ่ กาลบังเผชญ
ก่ ละประสท
ท ารดกาเนตินงาน หากไมก่มรท ะบบ
ก้
ตติดตามของโครงการแล ก้ว ยก่อมสงก่ ผลให ก้เกติดความลก่าชาในการดก
าเนตินงาน
ให ก้ลคุลวก่ ง คก่าใชจก่ก้ ายโครงการสภูงเกตินกวก่าททก
พิ่ กาหนดไว ก้ กลคุม
ก่ เปก้ าหมายหลบัก
ของโครงการไมก่ได ก้รบับประโยชนค์หรพอได ก้รบับน ก้อยกวก่าททค
พิ่ วรจะเปป็ น เกติดปบั ญหา
ท เวลาในการตรวจสอบความ
ในการควบคคุมคคุณภาพของการดกาเนตินงานเสย
ขบัดแย ก้งในการปฏติบบัตงติ านภายในหนก่วยงานหรพอระหวก่างหนก่วยงานกบับกลคุม
ก่
เปก้ าหมายททไพิ่ ด ก้รบับประโยชนค์จากโครงการ
ในทางตรง...
ในทางตรงกบันข ก้ามหากโครงการมทระบบตติดตามททด
พิ่ แ
ท ล ก้ว จะกก่อให ก้เกติด
ติ ธติภาพในการใชตก้ ก้นทคุน (cost-effective) ดกาเนตินงานด ก้านตก่างๆ
ประสท
เปป็ นการให ก้ข ก้อมภูลปก้ อนกลบับเกทย
พิ่ วกบับการบรรลคุเปก้ าหมายของโครงการตก่างๆ
การระบคุปบัญหาททเพิ่ กติดขถึน
ขั้ ในโครงการและการเสนอทางแก ก้ปบั ญหา การ
ตติดตามดภูความสามารถในการเข ก้าถถึงโครงการของกลคุม
ก่ เปก้ าหมาย การ
ติ ธติภาพในการดกาเนตินงานของสวก่ นตก่างๆ ในโครงการ และ
ตติดตามดภูประสท
การเสนอวติธก
ท ารปรบับปรคุงการดกาเนตินงานโดยสวก่ นใหญก่แล ก้วผภู ก้บรติหารโครงการ
มบักจะไมก่ให ก้ความสกาคบัญกบับการวางระบบตติดตามโครงการ เนพอ
พิ่ งจากวก่าเปป็ น
ก้
สงติพิ่ ททต
พิ่ ก้องใชเทคนติ
คเชงติ วติชาการคก่อนข ก้างสภูง จถึงปลก่อยให ก้เปป็ นหน ก้าททข
พิ่ อง
ท คก่าใชจก่ก้ ายสภูง และ
หนก่วยงานระดบับสภูงกวก่าเปป็ นผภู ก้ดกาเนตินการ นอกจากนทย
ขั้ บังเสย
บั ซอนในทางปฏติ
ก้
กก่อให ก้เกติดความยคุงก่ ยากซบ
บบัต ติ อยก่างไรกป็ตามในความเปป็ นจรติง
แล ก้วขถึน
ขั้ อยภูก
ก่ บ
บั ความจกาเปป็ นและทรบัพยากรททม
พิ่ อ
ท ยภูใก่ นแตก่ละโครงการ เพราะ
ฉะนบั น
ขั้ จะเหป็นได ก้วก่าการวางระบบตติดตามไมก่จกาเปป็ นททจ
พิ่ ะต ก้องแบกรบับภาระ
บั ซอนแตก่
ก้
ต ก้นทคุนททส
พิ่ งภู หรพอมทความซบ
อยก่างใด บางโครงการมทระบบตติดตามททพิ่
บั พนบั กงาน ชวบัพิ่ คราว (part-time) เพทยงคนเดทยว โดยมทหน ก้าททจ
อาศย
พิ่ บัดทกา
บั พนบั กงานเตป็ม
รายงานการตติดตามประจกาไตรมาส หรพอในบางโครงการอาศย
ทพิ่ วชาญในการทกาการ
เวลา (full-time) เพทยงจกานวนหนถึงพิ่ ททม
พิ่ ค
ท วามเชย
ถึ ษาตติดตามเพพอ
ติ ธติภาพในการใช ก้
ศก
พิ่ จะเลพอกใชวติก้ ธต
ท ด
ติ ตามททก
พิ่ อ
ก่ ให ก้เกติดประสท
ต ก้นทคุนสภูงสคุดในสวก่ นของ “การประเมถนผล” นบั น
ขั้ เปป็ นสงติพิ่ หนถึงพิ่ ททจ
พิ่ กาเปป็ น
ก่ เดทยวกบับการตติดตาม เพราะผลททไพิ่ ด ก้จากการ
สกาหรบับการดกาเนตินการเชน
ก้
ประเมตินจะใชในการปรบั
บปรคุง แก ก้ไข การขยายขอบเขต หรพอการยคุตก
ติ าร
ดกาเนตินการซงถึพิ่ ขถึน
ขั้ อยภูก
ก่ บ
บั วบัตถคุประสงคค์ของการประเมติน การประเมตินผลแผน
งานจถึงเปป็ นสงติพิ่ ททจ
พิ่ ะบก่งชวทขั้ าก่ แผนงานททก
พิ่ กาหนดไว ก้ได ก้มทการปฏติบบัตห
ติ รพอไมก่
อยก่างไร อบันเปป็ นตบัวชวทขั้ บัดวก่าแผนหรพอโครงการททไพิ่ ด ก้ดกาเนตินการไปแล ก้วนบั น
ขั้ ให ก้
ก่ วามสกาเรป็จตามแผนงานททก
ผลเปป็ นอยก่างไร นก าไปสภูค
พิ่ กาหนดไว ก้หรพอไมก่ อทกทบังขั้
การตติดตามและประเมตินผลยบังเปป็ นการตรวจสอบดภูวาก่ มทความสอดคล ก้องกบับ
ก้ พยากร (งบประมาณ) เพทยงใด ซงถึพิ่ ผลททไพิ่ ด ก้จากการตติดตามและ
การใชทรบั

ประเมตินผลถพอเปป็ นข ก้อมภูลย ก้อนกลบับ (feedback) ททส
พิ่ ามารถนก าไปในการ
ติ ใจตก่อไป นอกจากนทก
ปรบับปรคุงและการตบัดสน
ขั้ ารประเมตินผลยบังถพอเปป็ นกระ
ติ คคุณคก่าและการตบัดสน
ติ ใจอยก่างมทหลบักเกณฑค์โดยใชขก้ ก้อมภูลททพิ่
บวนการตบัดสน
เกป็บรวบรวม
ดบังนบั น
ขั้ แล ก้วการตติดตามและประเมตินผลจถึงเปป็ นกลไกในการตรวจสอบ
การทกางานขององคค์กรปกครองสวก่ นท ก้องถติน
พิ่ เพพอ
พิ่ ให ก้เกติดความโปรก่งใส เปป็ น
เขป็มทติศททจ
พิ่ ะชไทขั้ ด ก้วก่าการพบัฒนาท ก้องถติน
พิ่ จะไปในทติศทางใด จะดกาเนตินการตก่อ
หรพอยคุตโติ ครงการตก่างๆ เปป็ นกลไกของการขบับเคลพอ
พิ่ นเสรติมสร ก้างระบอบ
ประชาธติปไตยในท ก้องถติน
พิ่ เพราะวก่าการดกาเนตินการใดๆ ของหนก่วยงานหรพอ
องคค์กรปกครองสวก่ นท ก้องถติน
พิ่ เมพอ
พิ่ มทการประเมตินผลในสงติพิ่ ททวพิ่ างแผนไว ก้แล ก้ว
และททไพิ่ ด ก้จบัดทกาเปป็ นงบประมาณรายจก่ายได ก้รบับการตรวจตติดตามโดยคณะ
กรรมการททถ
พิ่ ก
ภู จบัดตบังขั้ ขถึน
ขั้ กป็ตามหรพอจากการตติดตามการประเมตินผลโดยหนก่วย
ติ สภาท ก้องถติน
งานภาครบัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสงบั คม สมาชก
พิ่
ประชาชนในท ก้องถติน
พิ่ ล ก้วนเปป็ นกระบวนการมทสวก่ นรก่วมเพพอ
พิ่ ให ก้เกติดความ
โปรก่งใส เปป็ นกระบวนการททบ
พิ่ อกถถึงการบรรลคุเปก้ าหมายขององคค์กรปกครอง
สวก่ นท ก้องถติน
พิ่ ซงถึพิ่ อาจจะเปป็ นผลผลติต การบรติการหรพอความพถึงพอใจซงถึพิ่ เกติด
จากกระบวนการวางแผน
ซถึพิ่งประกอบไปด ก้วย แผนยคุทธศาสตรค์การ
พบัฒนา การวางแผนพบัฒนาท ก้องถติน
พิ่
จากเหตคุผลดบังกลก่าว เทศบาลตกาบลวาปท ปทคุม จถึงต ก้องการดกาเนตินการ
ตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนาของเทศบาลตกาบลวาปท ปทคุม ประจกา
ปท งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดพอนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหวก่างเดพอน
ตคุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถถึง มทนาคม .ศ. ๒๕๖๑) ตามระเบทยบกระทรวง
มหาดไทย วก่าด ก้วยการจบัดทกาแผนพบัฒนาขององคค์กรปกครองสวก่ นท ก้องถติน
พิ่
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข ก้อ ๒๙ และระเบทยบกระทรวงมหาดไทย วก่าด ก้วย
การจบัดทกาแผนพบัฒนาขององคค์กรปกครองสวก่ นท ก้องถติน
พิ่ (ฉบบับททพิ่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ ข ก้อ ๑๓ และ ข ก้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการตติดตามและประเมตินผล
แผนพบัฒนาท ก้องถติน
พิ่ จะต ก้องดกาเนตินการ
1)กกาหนด...
(๑) กกาหนดแนวทาง วติธก
ท ารในการตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนา
(๒) ดกาเนตินการตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนา (๓) รายงานผลและ
เสนอความเหป็นซงถึพิ่ ได ก้จากการตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนาตก่อผภู ก้
บรติหารท ก้องถติน
พิ่ เพพอ
พิ่ ให ก้ผภู ก้บรติหารท ก้องถติน
พิ่ เสนอตก่อสภาท ก้องถติน
พิ่ และคณะ
กรรมการพบัฒนาท ก้องถติน
พิ่ พร ก้อมทบังขั้ ประกาศผลการตติดตามและประเมตินผล
ติ ห ก้าวบันนบั บ
แผนพบัฒนาให ก้ประชาชนในท ก้องถติน
พิ่ ทราบในททเพิ่ ปติ ดเผยภายในสบ
แตก่วบันรายงานผลและเสนอความเหป็นดบังกลก่าวและต ก้องปติ ดประกาศไว ก้เปป็ น
ติ วบันโดยอยก่างน ก้อยปท ละสองครบังขั้ ภายในเดพอน
ระยะเวลาไมก่น ก้อยกวก่าสามสบ
เมษายนและภายในเดพอนตคุลาคมของทคุกปท
ดบังนบั น
ขั้ เพพอ
พิ่ ให ก้การตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนาของเทศบาล
ตกาบลวาปท ปทคุม เปป็ นไปด ก้วยความถภูกต ก้องตามระเบทยบดบังกลก่าว คณะ

กรรมการตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนาเทศบาลตกาบลวาปท ปทคุม จถึง
ได ก้ดกาเนตินการตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนาของเทศบาลตกาบล
วาปท ปทคุม ประจกาปท งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดพอนตคุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ (ระหวก่างเดพอน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถถึง กบันยายน ๒๕๖๑) ขถึน
ขั้
โดยมทรายละเอทยดดบังนทขั้
ความหมายของการตถดตาม
และประเมถนผลแผนพ จัฒนา
ติ ธติภาพประสท
ติ ธติผลของการดกาเนตินโครงการ
เปป็ นการประเมตินประสท
กติจกรรม ซงถึพิ่ เปป็ นการประเมตินทบังขั้ แผนงาน นโยบายขององคค์กรและประเมติน
ผลการปฏติบบัตงติ านของบคุคคลในองคค์กรวก่าแผนยคุทศาสตรค์และแนวทางททถ
พิ่ ก
ภู
กกาหนดไว ก้ในรภูปแบบของแผนนบั น
ขั้ ดกาเนตินการบรรลคุวบัตถคุประสงคค์จรติงหรพอไมก่
ท ทคุกฝก่ ายหรพอ
สนองตอบตก่อความต ก้องการของประชาชนหรพอผภู ก้ททม
พิ่ ส
ท วก่ นได ก้เสย
ก่ ารตรวจสอบเพพอ
ไมก่ การตติดตามและประเมตินผลนทไ
ขั้ มก่ใชก
พิ่ การจบับผติด แตก่
เปป็ นเครพอ
พิ่ งมพอทดสอบผลการทกางานเพพอ
พิ่ ให ก้ทราบวก่าผลททเพิ่ กติดขถึน
ขั้ ถภูกต ก้องและ
เปป็ นไปตามวบัตถคุประสงคค์มากน ก้อยเพทยงไร เปป็ นการตติดตามและประเมตินผล
ยคุทธศาสตรค์การพบัฒนา แผนพบัฒนาท ก้องถติน
พิ่ วก่าเปป็ นไปตามความต ก้องการ
ของประชาชนในท ก้องถติน
พิ่ หรพอไมก่ นโยบายสาธารณะททก
พิ่ กาหนดไว ก้ในรภูปของ
การวางแผนแบบมทสวก่ นรก่วมของประชาชนหรพอการประชาคมท ก้องถติน
พิ่ ได ก้
ดกาเนตินการตามเปก้ าหมายททก
พิ่ กาหนดไว ก้หรพอไมก่ ระยะเวลาในการดกาเนตินการ
สอดคล ก้องกบับงบประมาณและสภาพพพน
ขั้ ททข
พิ่ องท ก้องถติน
พิ่ หรพอไมก่ การตติดตาม
และประเมตินผลเปป็ นการวบัดระดบับความสกาเรป็จหรพอล ก้มเหลวของยคุทธศาสตรค์
การพบัฒนา แผนพบัฒนาท ก้องถติน
พิ่ ซงถึพิ่ ครอบคลคุมถถึงสงติพิ่ แวดล ก้อมของนโยบาย
(environments or contexts) การประเมตินปบั จจบัยนก าเข ก้าหรพอ
ก้
ทรบัพยากรททใพิ่ ชโครงการ
(input) การตติดตามและประเมตินผลกระบวน
การนก านโยบายไปปฏติบบัต ติ (implementation process) การประเมติน
ผลติตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลบัพธค์นโยบาย (policy
outcomes) และการประเมตินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สงติพิ่
ททจ
พิ่ ะได ก้รบับหรพอสนองตอบกลบับจากการตติดตามและประเมตินผลกป็คอ
พ จะชวก่ ย
ทกาให ก้ผภู ก้บรติหารท ก้องถติน
พิ่ นก าไปเปป็ นเครพอ
พิ่ งมพอในการปรบับปรคุงนโยบาย
ยคุทธศาสตรค์การพบัฒนา แผนพบัฒนาท ก้องถติน
พิ่ และการเปลทย
พิ่ นแปลงของ
ก้ นเครพอ
พพน
ขั้ ททแ
พิ่ ละนโยบายของรบัฐบาลหรพออาจใชเปป็
พิ่ งมพอในการเลพอกททจ
พิ่ ะ
กระทกาหรพอไมก่กระทกาหรพอยกเลติกโครงการในกรณททเทพิ่ หป็นวก่าไมก่เกติดความคคุ ก้ม
คก่าตก่อประชาชนหรพอประชาชนไมก่พงถึ พอใจ ซงถึพิ่ การตติดตามและประเมตินผลนทขั้
ติ สภาท ก้อง
มททงบั ขั้ ในรภูปของคณะกรรมการตติดตามและประเมตินผลแผน สมาชก
ถติน
พิ่ ประชาชนในพพน
ขั้ ททพิ่ องคค์กรภาคประชาสงบั คมหรพอองคค์กรทางสงบั คม
องคค์กรเอกชน หนก่วยงานราชการททม
พิ่ ห
ท น ก้าททก
พิ่ กากบับดภูแลหนก่วยงานราชกา
รอพน
พิ่ ๆ และททส
พิ่ กาคบัญททส
พิ่ ด
คุ คพอผภู ก้รบับผติดชอบโครงการโดยตรง
/ความสกาคบัญ...

ความสทาค จัญของการตถดตาม
และประเมถนผล
ก้
เมพอ
พิ่ องคค์กรปกครองสวก่ นท ก้องถติน
พิ่ ได ก้ดกาเนตินการประกาศใชแผน
ยคุทธศาสตรค์การพบัฒนา แผนพบัฒนาท ก้องถติน
พิ่ และการนก าแผนพบัฒนาท ก้องถติน
พิ่
ก่ ารจบัดทกางบประมาณรายจก่ายประจกาปท งบประมาณรายจก่ายเพติม
ไปสภูก
พิ่ เตติม
การจก่ายขาดเงตินสะสม งบประมาณเงตินอคุดหนคุนเฉพาะกติจและงบประมาณ
รายจก่ายด ก้วยวติธก
ท ารอพน
พิ่ ๆ เมพอ
พิ่ มทการใชจก่ก้ ายงบประมาณกป็ต ก้องมทการตรวจสอบ
ผลการใชจก่ก้ ายงบประมาณวก่าดกาเนตินการไปอยก่างไรบ ก้าง บรรลคุวบัตถคุประสงคค์
มากน ก้อยเพทยงใดกป็คอ
พ การใชวติก้ ธก
ท ารตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนา
การนก าแผนไปจบัดทกางบประมาณนทเขั้ ปป็ นไปตามระเบทยบกระทรวง
มหาดไทย วก่าด ก้วยวติธก
ท ารงบประมาณขององคค์กรปกครองสวก่ นท ก้องถติน
พิ่ พ.ศ.
ก้
๒๕๔๑ ข ก้อ ๒๒ ให ก้ใชแผนพบั
ฒนาขององคค์กรปกครองสวก่ นท ก้องถติน
พิ่ เปป็ น
แนวทางในการจบัดทกางบประมาณ ให ก้หบัวหน ก้าหนก่วยงานจบัดทกางบประมาณ
การรายรบับ และประมาณการรก่ายจก่าย และให ก้หบัวหน ก้าหนก่วยงานคลบังรวบรวม
ก้
รายงานการเงตินและสถติตต
ติ าก่ งๆ ของทคุกหนก่วยงานเพพอ
พิ่ ใชประกอบการ
คกานวณขอตบังขั้ งบประมาณเสนอตก่อเจ ก้าหน ก้าททงพิ่ บประมาณ
ระเบทยบกระทรวงมหาดไทย วก่าด ก้วยเงตินอคุดหนคุนขององคค์กรปกครอง
สวก่ นท ก้องถติน
พิ่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข ก้อ ๔ องคค์กรปกครองสวก่ นท ก้องถติน
พิ่ อาจตบังขั้ งบ
ประมาณให ก้เงตินอคุดหนคุนหนก่วยงานททข
พิ่ อรบับเงตินอคุดหนคุนได ก้ภายใต ก้หลบักเกณฑค์
ดบังนทขั้
๑) ต ก้องเปป็ นภารกติจททอ
พิ่ ยภูใก่ นอกานาจหน ก้าททข
พิ่ ององคค์กรปกครองสวก่ น
ท ก้องถติน
พิ่ ผภู ก้ให ก้เงตินอคุดหนคุนตามกฎหมาย และต ก้องไมก่มล
ท บักษณะเปป็ นเงติน
ทคุนหมคุนเวทยน
๒) ประชาชนในเขตองคค์กรปกครองสวก่ นท ก้องถติน
พิ่ ผภู ก้ให ก้เงตินอคุดหนคุนต ก้อง
ได ก้รบับประโยชนค์จากโครงการททจ
พิ่ ะให ก้เงตินอคุดหนคุน
๓) องคค์กรปกครองสวก่ นท ก้องถติน
พิ่ ต ก้องให ก้ความสกาคบัญกบับโครงการอบัน
เปป็ นภารกติจหลบักตามแผนพบัฒนาท ก้องถติน
พิ่ ททจ
พิ่ ะต ก้องดกาเนตินการเอง และสถานะ
ทางการคลบังกก่อนททจ
พิ่ ะพติจารณาให ก้เงตินอคุดหนคุน
๔) องคค์กรปกครองสวก่ นท ก้องถติน
พิ่ เหป็นสมควรให ก้เงตินอคุดหนคุนหนก่วยงาน
ททข
พิ่ อรบับเงตินอคุดหนคุน ให ก้นก าโครงการขอรบับเงตินอคุดหนคุนของหนก่วยงานดบัง
กลก่าวบรรจคุไว ก้ในแผนพบัฒนาท ก้องถติน
พิ่ และตบังขั้ งบประมาณไว ก้ในหมวดเงติน
อคุดหนคุนของงบประมาณรายจก่ายประจกาปท หรพองบประมาณรายจก่ายเพติม
พิ่ เตติม
ห ก้ามจก่ายจากเงตินสะสมทคุนสการองเงตินสะสม หรพอเงตินกภู ก้
ระเบทยบกระทรวงมหาดไทย วก่าด ก้วยการจบัดทกาแผนพบัฒนาขององคค์กร
ปกครองสวก่ นท ก้องถติน
พิ่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข ก้อ ๑๑ ให ก้องคค์กรปกครองสวก่ นท ก้องถติน
พิ่
ก้
ทพิ่ ท เปป็ นกรอบในการจบัดทกางบประมาณรายจก่ายประจกา
ใชแผนพบั
ฒนาท ก้องถติน
พิ่ สป
ปท งบประมาณรายจก่ายเพติม
พิ่ เตติม และงบประมาณจากเงตินสะสมในชวก่ งของ
แผนนบั น
ขั้ รวมทบังขั้ วางแนวทางเพพอ
พิ่ ให ก้มทการปฏติบบัตใติ ห ก้บรรลคุวบัตถคุประสงคค์ตาม
ทพิ่ ท
โครงการททก
พิ่ กาหนดไว ก้ในแผนพบัฒนาท ก้องถติน
พิ่ สป

กลก่าวอทกนบั ยหนถึงพิ่ ความสกาคบัญของการตติดตามและประเมตินผลแผนเปป็ น
เครพอ
พิ่ งมพอสกาคบัญในการทดสอบการดกาเนตินงานตามภารกติจขององคค์กร
ปกครองสวก่ นท ก้องถติน
พิ่ วก่าดกาเนตินการได ก้ตามเปก้ าหมายททก
พิ่ กาหนดไว ก้หรพอไมก่
ทกาให ก้ทราบและกกาหนดทติศทางการพบัฒนาได ก้อยก่างเปป็ นรภูปธรรม และเกติด
บั เจนททท
ความชด
พิ่ กาให ก้ทราบถถึงจคุดแขป็ง (strengths) จคุดอก่อน
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปบั ญหาหรพออคุปสรรค
(threats) ของแผนพบัฒนา โครงการ กติจกรรมตก่างๆ ซงถึพิ่ อาจเกติดจาก
ก่ าร
องคค์กร บคุคลากร สภาพพพน
ขั้ ททแ
พิ่ ละผภู ก้มทสวก่ นเกทย
พิ่ วข ก้องเพพอ
พิ่ นก าไปสภูก
ปรบับปรคุงแผนงานให ก้เกติดความสอดคล ก้องกบับสภาพแวดล ก้อมในสงบั คมภายใต ก้
ความต ก้องการและความพถึงพอใจของ
ประชาชน...
ก่ ารวางแผนการพบัฒนาในปท ตอ
ประชาชนและนก าไปสภูก
ก่ ๆ ไป เพพอ
พิ่ ให ก้เกติดผล
บั ฤทธติเธิ์ ชงติ คคุณคก่าในกติจการสาธารณะมากททส
สม
พิ่ ด
คุ และเมพอ
พิ่ พบจคุดแขป็ง กป็ต ก้อง
เรก่งรทบดกาเนตินการและจะต ก้องมทความสคุขม
คุ รอบคอบในการดกาเนตินการ ขยาย
โครงการ งานตก่างๆ ททเพิ่ ปป็ นจคุดแขป็งและพถึงรอโอกาสในการเสรติมสร ก้างให ก้เกติด
จคุดแขป็งนทขั้ และเมพอ
พิ่ พบจคุดแขป็ง กป็ต ก้องเรก่งรทบดกาเนตินการและจะต ก้องตบังขั้ รบับให ก้มบัพิ่น
รอโอกาสททจ
พิ่ ะดกาเนตินการและตบังขั้ มบัพิ่นอยก่างสคุขม
คุ รอบคอบพยายามลดถอยสงติพิ่
ททเพิ่ ปป็ นปบั ญหาและอคุปสรรคลงไป เมพอ
พิ่ พบจคุดอก่อนต ก้องหยคุดและลดถอย
ปบั ญหาลงให ก้ได ก้ ดกาเนตินการปรบับปรคุงให ก้ดทขน
ถึขั้ ตบังขั้ รบับให ก้มบัพิ่นเพพอ
พิ่ รอโอกาสและ
ก้ นธมติตรให ก้เกติดประโยชนค์เพพอ
สคุดท ก้ายเมพอ
พิ่ มทโอกาสกป็จะต ก้องใชพบั
พิ่ ดกาเนตินการ
ขยายแผนงาน โครงการ งานตก่างๆ พร ก้อมการปรบับปรคุงและเรก่งรทบดกาเนติน
การสงติพิ่ เหลก่านทจ
ขั้ ะถภูกค ก้นพบเพพอ
พิ่ ให ก้เกติดการพบัฒนาท ก้องถติน
พิ่ โดยการตติดกตาม
และประเมตินผลซงถึพิ่ สงก่ ผลให ก้เกติดกระบวนการพบัฒนาท ก้องถติน
พิ่ อยก่างเข ก้มแขป็ง
และมทความยบัพิ่งยพน เปป็ นไปตามเปก้ าประสงคค์ทต
ทพิ่ งบั ขั้ ไว ก้ได ก้อยก่างดทยงติพิ่
ว จัตถถุประสงคค์ของการตถดตามและ
ประเมถนผล
ติ ธติภาพการจบัดการและการบรติหาร
๑) เพพอ
พิ่ ปรบับปรคุงประสท
๒) เพพอ
พิ่ การปรบับปรคุงแผนงาน
๓) เพพอ
พิ่ ประเมตินความเหมาะสมของการเปลทย
พิ่ นแปลงททเพิ่ กติดขถึน
ขั้ กบับ
โครงการ
ก้ ก้เหมาะสม
๔) เพพอ
พิ่ ระบคุแนวทางททจ
พิ่ ะปรบับปรคุงมาตรการททจ
พิ่ ะนก าไปใชให
บั ของแผนงาน
๕) เพพอ
พิ่ ความกระจก่างชด
๖) เพพอ
พิ่ การพบัฒนาแผนงาน
๗) เพพอ
พิ่ ตอบสนองความต ก้องการของผภู ก้ให ก้การสนบั บสนคุนทางการเงติน
๘) เพพอ
พิ่ ทดสอบแนวความคติดรติเรติม
พิ่ ในการแก ก้ไขปบั ญหาของท ก้องถติน
พิ่
ติ ใจททจ
๙) เพพอ
พิ่ การตบัดสน
พิ่ ะขยายโครงการหรพอยคุตโติ ครงการ
ขนตอนการตถ
จัขั้
ดตามและ
ประเมถนผล

ขนตอนทท
จัขั้
ที่ ๑
แตก่งตบังขั้ คณะกรรมการตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนาท ก้องถติน
พิ่
ตามระเบทยบกระทรวงมหาดไทย วก่าด ก้วยการจบัดทกาแผนพบัฒนาขององคค์กร
ปกครองสวก่ นท ก้องถติน
พิ่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข ก้อ ๒๘ ดบังนทขั้
ให ก้ผภู ก้บรติหารท ก้องถติน
พิ่ แตก่งตบังขั้ คณะกรรมการตติดตามและประเมตินผล
แผนพบัฒนาท ก้องถติน
พิ่ ประกอบด ก้วย

ติ สภาท ก้องถติน
๑) สมาชก
พิ่ ททส
พิ่ ภาท ก้องถติน
พิ่ คบัดเลพอกจกานวนสามคน
๒) ผภู ก้แทนประชาคมท ก้องถติน
พิ่ ททป
พิ่ ระชาคมท ก้องถติน
พิ่ คบัดเลพอก
จกานวนสองคน
๓) ผภู ก้แทนหนก่วยงานททเพิ่ กทย
พิ่ วข ก้องททผ
พิ่ ภู ก้บรติหารท ก้องถติน
พิ่ คบัดเลพอก
จกานวนสองคน
๔) หบัวหน ก้าสวก่ นการบรติหารททค
พิ่ ด
บั เลพอกกบันเองจกานวนสองคน
๕) ผภู ก้ทรงคคุณวคุฒท
ติ ผ
ทพิ่ ภู ก้บรติหารท ก้องถติน
พิ่ คบัดเลพอกจกานวนสองคน
โดยให ก้คณะกรรมการเลพอกกรรมการหนถึงพิ่ คนทกาหน ก้าททป
พิ่ ระธาน
คณะกรรมการและกรรมการอทกหนถึงพิ่ คนทกาหน ก้าททเพิ่ ลขานคุการของคณะ
กรรมการ
กรรมการตามข ก้อ ๒๘ ให ก้มทวาระอยภูใก่ นตกาแหนก่งคราวละสองปท
และอาจได ก้รบับการคบัดเลพอกอทกได ก้
ขบัน
ขั้ ตอนทท.พิ่ ..
ขนตอนทท
จัขั้
ที่ ๒
คณะกรรมการตติดตามแลประเมตินผลแผนพบัฒนาท ก้องถติน
พิ่
กกาหนดแนวทาง วติธก
ท ารในการตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนา ตาม
ระเบทยบกระทรวงมหาดไทย วก่าด ก้วยการจบัดทกาแผนพบัฒนาขององคค์กร
ปกครองสวก่ นท ก้องถติน
พิ่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข ก้อ ๒๙ (๑)
ขนตอนทท
จัขั้
ที่ ๓
คณะกรรมการตติดตามแลประเมตินผลแผนพบัฒนาท ก้องถติน
พิ่ ดกาเนติน
การตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนา ตามระเบทยบกระทรวงมหาดไทย
วก่าด ก้วยการจบัดทกาแผนพบัฒนาขององคค์กรปกครองสวก่ นท ก้องถติน
พิ่ พ.ศ. ๒๕๔๘
ข ก้อ ๒๙ (๒)
ขนตอนทท
จัขั้
ที่ ๔
คณะกรรมการตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนาท ก้องถติน
พิ่
รายงานผลและเสนอความเหป็นซงถึพิ่ ได ก้จากการตติดตามและประเมตินผลแผน
พบัฒนาตก่อผภู ก้บรติหารท ก้องถติน
พิ่ เพพอ
พิ่ ให ก้ผภู ก้บรติหารท ก้องถติน
พิ่ เสนอตก่อสภาท ก้องถติน
พิ่
และคณะกรรมการพบัฒนาท ก้องถติน
พิ่ พร ก้อมทบังขั้ ประกาศผลการตติดตามและ
ติ
ประเมตินผลแผนพบัฒนาให ก้ประชาชนในท ก้องถติน
พิ่ ทราบในททเพิ่ ปติ ดเผยภายในสบ
ห ก้าวบันนบั บแตก่วบันรายงานผลและเสนอความเหป็นดบังกลก่าวและต ก้องปติ ดประกาศ
ติ วบันโดยอยก่างน ก้อยปท ละสองครบังขั้ ภายใน
ไว ก้เปป็ นระยะเวลาไมก่น ก้อยกวก่าสามสบ
เดพอนเมษายนและภายในเดพอนตคุลาคมของทคุกปท ตามระเบทยบกระทรวง

มหาดไทย วก่าด ก้วยการจบัดทกาแผนพบัฒนาขององคค์กรปกครองสวก่ นท ก้องถติน
พิ่
(ฉบบับททพิ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข ก้อ ๑๓ (๓)
ขนตอนทท
จัขั้
ที่ ๕
ผภู ก้บรติหารท ก้องถติน
พิ่ เสนอผลการตติดตามและประเมตินผลตก่อสภา
ท ก้องถติน
พิ่ และคณะกรรมการพบัฒนาท ก้องถติน
พิ่ พร ก้อมกบันประกาศผลการ
ตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนาให ก้ประชาชนในท ก้องถติน
พิ่ ทราบในททเพิ่ ปติ ด
ติ ห ก้าวบันนบับแตก่วบันททผ
เผยภายในสบ
พิ่ ภู ก้บรติหารท ก้องถติน
พิ่ เสนอผลการตติดตามและ
ติ วบัน
ประเมตินผลดบังกลก่าวและต ก้องปติ ดประกาศโดยเปติ ดเผยไมก่น ก้อยกวก่าสามสบ
โดยอยก่างน ก้อยปท ละสองครบังขั้ ภายในเดพอนเมษายนและภายในเดพอนตคุลาคม
ของทคุกปท ตามระเบทยบกระทรวงมหาดไทย วก่าด ก้วยการจบัดทกาแผนพบัฒนา
ขององคค์กรปกครองสวก่ นท ก้องถติน
พิ่ (ฉบบับททพิ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข ก้อ ๑๔ (๕)

ผ จังขนตอน...
จัขั้

ผ จังขนตอนการดท
จัขั้
าเนถนการตถดตามและ
ประเมถนผลแผนพ จัฒนา

คณะ
กรรมการ
ตถดตามและ
ประเมถนผล
แผนพ จัฒนา
ทน้องถถน
ที่

กทาหนดแนวทาง วถธก
ท ารในการ
ตถดตามและประเมถนผลแผน
พ จัฒนา
ดทาเนถนการตถดตามและ
ประเมถนผลแผนพ จัฒนา
รายงานผลและเสนอความเหห็น
ซงซที่ ไดน้จากการตถดตามและ
ประเมถนผลแผนพ จัฒนาตสอผผ น้

ผผบ
น้ รถหารทน้องถถน
ที่ เสนอตสอสภา
ทน้องถถน
ที่ คณะกรรมการพ จัฒนา
ทน้องถถน
ที่
ประกาศผลการตถดตามและประเมถนผลแผน
พ จัฒนาใหน้ประชาชนในทน้องถถน
ที่ ทราบในททเที่ ปถ ดเผย
ถ หน้าว จันน จับแตสว จันททผ
ภายในสบ
ที่ บ
ผ น้ รถหารทน้องถถน
ที่ เสนอ
ผลการตถดตามและประเมถนผลด จังกลสาวและตน้องปถ ด
ถ ว จัน โดย
ประกาศโดยเปถ ดเผยไมสนอ
น้ ยกวสาสามสบ
อยสางนน้อยปท ละสองครงภายในเดร
จัขั้
อนเมษายนและ
เครรอ
ที่ งมรอ......

เครรอ
ที่ งมรอททใที่ ชใน้ นการตถดตามและ
ประเมถนผล
ติ ธติภาพกป็คอ
สงติพิ่ ททจ
พิ่ ะทกาให ก้การตติดตามและประเมตินผลมทประสท
พ เครพอ
พิ่ งมพอ
ก้
ททใพิ่ ชในการดก
าเนตินการตติดตามประเมตินผลตามททก
พิ่ ลก่าวไปแล ก้วในระเบทยบวติธ ท
ก้
การตติดตามและประเมตินผล คณะกรรมการได ก้พติจารณาเครพอ
พิ่ งมพอททใพิ่ ชในการ
ตติดตามและประเมตินผลแผนพบัฒนาของเทศบาล ดบังนทขั้
๖.๑ การประเมถนผล
พ
(๑) การวถเคราะหค์การตถดตามและประเมถนผล ตามหนบั งสอ
กระทรวงมหาดไทย ดก่วนททส
พิ่ ด
คุ
ททพิ่ มท๐๘๑๐.๒/ ว ๕๗๙๗ ลงวบันททพิ่
บั ซอมแนวทางการจบั
ก้
๑๐ ตคุลาคม ๒๕๕๙ เรพอ
พิ่ ง ซก
ดทกาและประสานแผน
ทพิ่ ท (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคค์กรปกครองสวก่ นท ก้อง
พบัฒนาท ก้องถติน
พิ่ สป
ถติน
พิ่ ตามระเบทยบกระทรวงมหาดไทยวก่าด ก้วยการจบัดทกาแผนพบัฒนาของ
องคค์กรปกครองสวก่ นท ก้องถติน
พิ่ (ฉบบับททพิ่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
ส นทน้องถถน
(๒) แบบอรน
ที่ ๆ : ตามคผม
ส อ
ร กรมการปกครองสว
ที่
ด จังนทขั้
แบบททที่ ๑ แบบการกกากบับการจบัดทกาแผนยคุทธศาสตรค์ของ
องคค์กรปกครองสวก่ น
ท ก้องถติน
พิ่
แบบททที่ ๒ แบบตติดตามผลการดกาเนตินงานขององคค์กร
ปกครองสวก่ นท ก้องถติน
พิ่

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 กกาหนดแบบและวติธก
ท ารตติดตามและ
ประเมตินได ก้ตามความเหมาะสม และสรคุปปบั ญหา-อคุปสรรค ข ก้อเสนอแนะหรพอ
แสดงความคติดเหป็น
ประโยชนค์ของการตถดตาม
และประเมถนผล
๑) ทกาให ก้รภู ก้วก่าการนก านโยบายไปปฏติบบัตม
ติ ส
ท มรรถภาพในการจบัดการและ
บรติหารมากน ก้อยเพทยงใด
บั เจน ทบังขั้
๒) เหป็นจคุดสกาคบัญททจ
พิ่ ะต ก้องปรบับปรคุงแก ก้ไขอยก่างชด
วบัตถคุประสงคค์ของแผนงาน ขบัน
ขั้ ตอนการปฏติบบัต ติ ทรบัพยากรททต
พิ่ ก้องใช ก้ ชวก่ ง
เวลาททจ
พิ่ ะต ก้องกระทกาให ก้เสรป็จ ซงถึพิ่ จะทกาให ก้แผนงานมทความเหมาะสมตก่อ
ติ ธติภาพยติงพิ่ ขถึน
การนก าไปปฏติบบัตใติ ห ก้บรรลคุวบัตถคุประสงคค์อยก่างมทประสท
ขั้
๓) ทกาให ก้ทราบวก่าจะต ก้องเปลทย
พิ่ นแปลงโครงการอยก่างไรบ ก้างให ก้เหมาะ
สม ระดบับการเปลทย
พิ่ นแปลงมากน ก้อยแคก่ไหน การเปลทย
พิ่ นแปลงจะกก่อให ก้เกติด
ก่ การเปลทย
ผลกระทบอะไรบ ก้าง อาทติ เชน
พิ่ นแปลงวบัตถคุประสงคค์บางสวก่ น
การเปลทย
พิ่ นแนวทางการปฏติบบัต ติ หรพอการเปลทย
พิ่ นแปลงหนก่วยงานททรพิ่ บับผติด
ชอบการนก าโครงการไปปฏติบบัต ติ เปป็ นต ก้น
ก้ ม
๔) ทกาให ก้ทราบวก่ามาตรการหรพอกติจกรรมททใพิ่ ชอยภู
ก่ ข
ท ก้อบกพรก่องอะไร
บ ก้าง ข ก้อบกพร ก้องดบังกลก่าวเกติดจากสาเหตคุอะไร เพพอ
พิ่ นก ามาประมวลผลเพพอ
พิ่
แสวงหาแนวทางแก ก้ไขปรบับปรคุงมาตรการใหมก่ให ก้เหมาะสมตก่อการนก าไป
ปฏติบบัตใติ ห ก้บรรลคุวบัตถคุประสงคค์ยงติพิ่ ขถึน
ขั้
/๕) ทกาให ก้ทราบ.....
๕) ทกาให ก้ทราบวก่าขบัน
ขั้ ตอนใดบ ก้างททม
พิ่ ป
ท บั ญหาอคุปสรรค และปบั ญหา
อคุปสรรคเหลก่านบั น
ขั้ เกติดจากสาเหตคุอะไร เมพอ
พิ่ ทราบข ก้อมภูลทบังขั้ หมด การ
ประเมตินผลจะเปป็ นเครพอ
พิ่ งมพอสกาคบัญในการปรบับปรคุงขบัน
ขั้ ตอนการทกางานของ
บั เพพอ
แผนงานให ก้มทความกระจก่างชด
พิ่ ขจบัดปบั ญหาอคุปสรรคททเพิ่ กติดขถึน
ขั้ ในแตก่ละ
ขบัน
ขั้ ตอนให ก้หมดไป
๖) ทกาให ก้ทราบวก่าแผนงานททน
พิ่ ก าไปปฏติบบัตม
ติ จ
ท ด
คุ แขป็ง (stregths) และ
จคุดอก่อน (weaknesses) อะไรบ ก้าง และจคุดอก่อนททพ
พิ่ บเกติดจากสาเหตคุอะไร
และจะแก ก้ไขได ก้อยก่างไร เมพอ
พิ่ ได ก้ทกาการวติเคราะหค์ข ก้อมภูลครบถ ก้วนแล ก้ว ผลการ

ก่ ารพบัฒนาแผนงานให ก้มทความเหมาะสม และมท
วติเคราะหค์จะนก าไปสภูก
ติ ธติภาพยติงพิ่ ขถึน
ประสท
ขั้
๗) ทกาให ก้ผภู ก้ให ก้การสนบั บสนคุนการนก าโครงการไปปฏติบบัตแ
ติ ละผภู ก้สนบั บสนคุน
การประเมตินผลทราบผลของการนก านโยบายไปปฏติบบัตบ
ติ รรลคุวบัตถคุประสงคค์
เพทยงใด มทปบัญหาอคุปสรรคททจ
พิ่ ะต ก้องปรบับปรคุงแก ก้ไขโครงการหรพอไมก่
๘) การประเมตินจะชใทขั้ ห ก้เหป็นวก่าแนวความคติดรติเรติม
พิ่ ใหมก่ในการแก ก้ไข
ปบั ญหาของท ก้องถติน
พิ่ ประสบความสกาเรป็จตามวบัตถคุประสงคค์ทก
ทพิ่ กาหนดไว ก้เพทยงใด
มทปบัญหาและอคุปสรรคในการดกาเนตินงานอยก่างไรบ ก้าง และปบั ญหาอคุปสรรค
เหลก่านทไ
ขั้ ด ก้ผลเพทยงใด และหรพอจะต ก้องปรบับปรคุงในสวก่ นใดบ ก้าง
บั วก่าโครงการใดททน
๙) การประเมตินจะทกาให ก้เกติดความกระจก่างชด
พิ่ ก าไป
ปฏติบบัตแ
ติ ล ก้วได ก้ผลดทสมควรจะขยายโครงการให ก้ครอบคลคุมกว ก้างขาวยติงพิ่ ขถึน
ขั้
หรพอโครงการใดมทปบัญหาอคุปสรรคมากและไมก่สอดคล ก้องกบับการแก ก้ไขปบั ญหา
ท เพพอ
ท ให ก้น ก้อยลง หรพอใน
ของสงบั คมควรจะยคุตโติ ครงการเสย
พิ่ ลดความสภูญเสย
กรณททม
ทพิ่ โท ครงการททมล
ท บักษณะแขก่งขบันกบันการประเมตินผลจะทกาให ก้ทราบวก่า
ติ ธติภาพในการแก ก้ไขปบั ญหาของสาธารณชนสมควร
โครงการใดมทประสท
สนบั บสนคุนให ก้ดกาเนตินการตก่อไป สวก่ นโครงการททไพิ่ มก่ประสบความสกาเรป็จ หรพอให ก้
ท
ผลตอบแทนน ก้อยกวก่ามาก กป็ควรยกเลติกทติงขั้ เสย
**********************************

ส นททที่ ๒
สว
พั พัศนร พ พันธกกิจ จยุดมยุง
แผนยยุทธศาสตรร วกิสยท
ส หมาย
และแนวทางการพ พัฒนา
ในการตติดตามและประเมตินผลแผนพพัฒนานพั น
นั้ จะต ต้องตติดตามและ
ประเมตินผลการดดาเนตินงานตามแผนวว่า
มมีความสอดคล ต้องกพับแผน
พพัฒนาเศรษฐกติจและสงพั คมแหว่งชาตติ แผนการบรติหารราชการแผว่นดติน
ยยุทธศาสตรร์ประเทศ คว่านติยมหลพักของคนไทย นโยบายของรพัฐบาล
ยยุทธศาสตรร์และนโยบายของคณะรพักษาความสงบแหว่งชาตติ (คสช.)
ยยุทธศาสตรร์การพพัฒนากลยุม
ว่ จพังหวพัด ยยุทธศาสตรร์การพพัฒนาจพังหวพัด
ยยุทธศาสตรร์การพพัฒนาองคร์กรปกครองสวว่ นท ต้องถติน
ถิ่ ในเขตจพังหวพัด แผน
เศรษฐกติจพอเพมียงท ต้องถติน
ถิ่ (ด ต้านการเกษตรและแหลว่งนดนั้ า) แผนพพัฒนา
พั ทพัศนร์ พพันธกติจ จยุดมยุงว่ หมายเพพอ
ท ต้องถติน
ถิ่ วติสย
ถิ่ การพพัฒนา แนวทางการ
การพพัฒนา นโยบายผผ ต้บรติหาร รวมทพังนั้ ปพั ญหา ความต ต้องการของประชาคม
และชยุมชน โดยแผนยยุทธศาสตรร์ดงพั กลว่าวมมีรายละเอมียดดพังนมีนั้

แผน
ยยุทธศาสตรร
พั
๑. แผนพ พัฒนาเศรษฐกกิจและสงคมแหส
งชาตกิ ฉบ พับททที่
๑๒
เนพอ
ถิ่ งด ต้วยในการจพัดทดาแผนพพัฒนาจะต ต้องสอดคล ต้องกพับแผนพพัฒนา
เศรษฐกติจและสงพั คมแหว่งชาตติ แตว่ทงพั นั้ นมีนั้ แผนพพัฒนาเศรษฐกติจและสงพั คม
ตินั้ สยุดลงและการจพัดทดา
แหว่งชาตติ ฉบพับทมีถิ่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได ต้สน
แผนพพัฒนาเศรษฐกติจและสงพั คมแหว่งชาตติ ฉบพับทมีถิ่ ๑๒ อยผรว่ ะหวว่างการ
ดดาเนตินการและยพังไมว่ประกาศใช ต้ แตว่ได ต้กดาหนดทติศทางของแผนพพัฒนา
เศรษฐกติจและสงพั คมแหว่งชาตติ ฉบพับทมีถิ่ ๑๒ เอาไว ต้แล ต้ว ซงซถิ่ ทติศทางของ
แผนพพัฒนาเศรษฐกติจและสงพั คมแหว่งชาตติ ฉบพับทมีถิ่ ๑๒ มมีรายละเอมียดดพังนมีนั้
 กรอบแนวคกิดและหล พักการ
ในชวว่ งของแผนพพัฒนาเศรษฐกติจและสงพั คมแหว่งชาตติฉบพับทมีถิ่
๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยพังคงประสบสภาวะแวดล ต้อม
มีถิ่ งทพังนั้ จาก
และบรติบทของการเปลมีย
ถิ่ นแปลงตว่างๆ ทมีอ
ถิ่ าจกว่อให ต้เกติดความเสย
ภายในและภายนอกประเทศ อาทติ กระแสการเปติ ดเศรษฐกติจเสรมี ความ
ว่ งพั คมผผ ต้สผงอายยุ การเกติดภพัย
ท ต้าทายของเทคโนโลยมีใหมว่ๆ การเข ต้าสผส
ธรรมชาตติทรมีถิ่ น
ยุ แรง ประกอบกพับสภาวการณร์ด ต้านตว่างๆ ทพังนั้ เศรษฐกติจ ส งพั คม
ทรพัพยากรธรรมชาตติและสงติถิ่ แวดล ต้อมของประเทศในปพั จจยุบน
พั ทมีย
ถิ่ พังคงประสบ
ว่ ปพั ญหาผลติตภาพการผลติตความสามารถในการ
ปพั ญหาในหลายด ต้าน เชน
ซ ษา ความเหลพอ
แขว่งขพัน คยุณภาพการศก
ถิ่ มลดนั้าทางสงพั คม เปป็ นต ต้น ทดาให ต้การ

พพัฒนาในชวว่ งแผนพพัฒนาฯ ฉบพับทมีถิ่ ๑๒ จซงจดาเปป็ นต ต้องยซดกรอบแนวคติดและ
หลพักการในการวางแผนทมีส
ถิ่ ดาคพัญ ดพังนมีนั้
ต้ กปรพัชญาของเศรษฐกติจพอ
(๑) การน ต้อมนด าและประยยุกตร์ใชหลพั
เพมียง
(๒) คนเปป็ นศผนยร์กลางของการพพัฒนาอยว่างมมีสวว่ นรว่วม
(๓) การสนพั บสนยุนและสงว่ เสรติมแนวคติดการปฏติรป
ผ ประเทศ
ว่ วามมพัน
(๔) การพพัฒนาสผค
ถิ่ คง มพังถิ่ คพังถิ่ ยพัถิ่งยพน สงพั คมอยผรว่ วว่ มกพัน
อยว่างมมีความสยุข
โดยมมีแนวทาง...
โดยมมีแนวทางการพพัฒนา ดพังนมีนั้
พั ยภาพการแขว่งขพันและการหลยุดพ ต้นกพับดพักรายได ต้
๑) การยกระดพับศก
ปานกลางสผรว่ ายได ต้สผง
พั ยภาพคนตามชวว่ งวพัยและการปฏติรป
๒) การพพัฒนาศก
ผ ระบบเพพอ
ถิ่ สร ต้าง
สงพั คมสผงวพัยอยว่างมมีคณ
ยุ ภาพ
๓) การลดความเหลพอ
ถิ่ มลดนั้าทางสงพั คม
พถิ่ มโยงภผมภ
๔) การรองรพับการเชอ
ติ าคและความเปป็ นเมพอง
๕) การสร ต้างความเจรติญเตติบโตทางเศรษฐกติจและสงพั คมอยว่างเปป็ น
มติตรกพับสงติถิ่ แวดล ต้อม
ติ ธติภาพ
๖) การบรติหารราชการแผว่นดตินทมีม
ถิ่ ป
มี ระสท

๒. แผนการบรกิหารราชการแผสนดกิน
ว่ ารปกครอง
รพัฐบาลมมีนโยบายทมีจ
ถิ่ ะพพัฒนาการเมพองของประเทศไปสผก
ระบอบประชาธติปไตยแบบมมีสวว่ นรว่วมของประชาชน เพพอ
ถิ่ เปติ ดโอกาสให ต้
ติ ธติของตนได ต้เพติม
ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพติทพักษร์ สท
ถิ่ มากขซน
นั้
ติ ธติภาพ สร ต้างความโปรว่งใส และขจพัดการทยุจรติตใน
รวมทพังนั้ จะมยุงว่ เพติม
ถิ่ ประสท
การบรติหารราชการแผว่นดตินและการให ต้บรติการประชาชน ทพังนั้ นมีนั้ เพพอ
ถิ่ สร ต้าง
ความเปป็ นธรรมในสงพั คมและเอพอ
นั้ ตว่อการพพัฒนาประเทศทพังนั้ ในปพั จจยุบพันและ
อนาคต ซงซถิ่ นโยบายการบรติหารราชการแผว่นดตินทมีเถิ่ กมีย
ถิ่ วข ต้องกพับการบรติหาร
ราชการสวว่ นท ต้องถติน
ถิ่ ดพังนมีนั้
นโยบายททที่ ๑ นโยบายเรสงดสวนททจ
ที่ ะเรกิม
ที่ ดดาเนกินการในปท แรก
นโยบายททที่ ๒ นโยบายความมน
ที่ พั คงแหสงร พัฐ
นโยบายททที่ ๓ เศรษฐกกิจ
พั
นโยบายททที่ ๔ นโยบายสงคมและคยุ
ณภาพชวท ต
กิ
นโยบายททที่ ๕ ททด
ที่ น
กิ ทร พัพยากรธรรมชาตกิและสงกิที่ แวดลล้อม

นโยบายททที่ ๖ วกิทยาศาสตรร เทคโนโลยท การวกิจ พัย และ
นว พัตกรรม
นโยบายททที่ ๗ การตสางประเทศและเศรษฐกกิจระหวสางประเทศ
นโยบายททที่ ๘ การบรกิหารกกิจการบล้านเมมืองททด
ที่ ท

๓. ยยุทธศาสตรรประเทศ (Country Strategy)
ยยุทธศาสตรร์ประเทศ (Country Strategy) จพัดทดาขซน
นั้ จากการ
ประชยุมเชงติ ปฏติบพัตก
ติ ารหพัวหน ต้าระดพับปลพัดกระทรวงหรพอเทมียบเทว่า วาระพติเศษ
เมพอ
ถิ่ วพันทมีถิ่ ๑๓ ตยุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตพัน พพัทยา จพังหวพัดเพพอ
ถิ่
พั ทพัศนร์ เปต้ าหมายและแนวทางในการทดางานรว่วม
รว่วมกพันวางยยุทธศาสตรร์ วติสย
กพันในปมี งบ ๒๕๕๖ และเปป็ นกรอบ ในการจพัดทดางบประมาณปมี ๒๕๕๗
ตลอดจนแลกเปลมีย
ถิ่ นความเหป็นเกมีย
ถิ่ วกพับภาพรวมของการทดางานทมีผ
ถิ่ าว่ นมา
ซงซถิ่ เดติมประกอบด ต้วย ๔ ยยุทธศาสตรร์ ๒๘ ประเดป็นหลพัก ๕๖ แนวทางการ
ดดาเนตินการ รวมทพังนั้ ได ต้มมีการบผรณาการ รว่วมกพับยยุทธศาสตรร์การเข ต้าสผว่
มี น (ASEAN Strategy) จากการประชยุมเชงติ ปฏติบพัตก
ประชาคมอาเซย
ติ าร
ว่ ระชา อาเซย
มี น ปมี ๒๕๕๘ ครพังนั้ ทมีถิ่ ๒ เมพอ
การเข ต้าสผป
ถิ่ วพันทมีถิ่ ๒๔ ตยุลาคม
๒๕๕๕ ณ ห ต้องประชยุม ๕๐๑ตซกบพัญชาการ ทดาเนมียบ เพพอ
ถิ่ เตรมียมความ
ว่ ระชาคมอาเซย
มี น ซงซถิ่ เดติม
พร ต้อมของหนว่วยงานทมีเถิ่ กมีย
ถิ่ วข ต้องในการเข ต้าสผป
ประกอบด ต้วย ๘ ยยุทธศาสตรร์ โดยหลพังจากการบผรณาการเปป็ นยยุทธศาสตรร์
ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด ต้วย ๔ ยยุทธศาสตรร์ ๓๐
ประเดป็นหลพัก ๗๙ แนวทางการดดาเนตินการ เพพอ
ถิ่ เปป็ นกรอบการจพัดสรรงบ
ประมาณรายจว่ายประจดาปมี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมมี รายละเอมียด
ดพังนมีนั้
พั ทพัศนร์...
วติสย
พั พัศนร
วกิสยท
“ประเทศไทยมทขด
ท ความสามารถในการแขสงข พัน คนไทย
อยยด
ส ก
ท น
กิ ดท มทสข
ยุ และเปป็นธรรม”
หล พักการของยยุทธศาสตรร
“ตสอยอดรายไดล้จากฐานเดกิม สรล้างรายไดล้จากโอกาส
ใหมส สมดยุล และการพ พัฒนาอยสางยงที่ พั ยมืน”
ว พัตถยุประสงคร
๑) รพักษาฐานรายได ต้เดติม และสร ต้างรายได ต้ใหมว่
ติ ธติภาพของระบบการผลติต (ต ต้องผลติตสน
ติ ค ต้าได ต้
๒) เพติม
ถิ่ ประสท
เรป็วกวว่าปพั จจยุบพัน)
๓) ลดต ต้นทยุนให ต้กพับธยุรกติจ (ด ต้วยการลดต ต้นทยุนคว่าขนสงว่ และโล
จติสตติกส)ร์
เปล้าหมายเชงกิ ยยุทธศาสตรร

๑) การเพติม
ถิ่ รายได ต้จากฐานเดติม
๒) การสร ต้างรายได ต้จากโอกาสใหมว่
๓) การลดรายจว่าย
ติ ธติภาพในการแขว่งขพัน
๔) การเพติม
ถิ่ ประสท
ยยุทธศาสตรร ประกอบด ต้วย ๔ ยยุทธศาสตรร์ ดพังนมีนั้
ยยุทธศาสตรรท ทที่ ๑ : การเพติม
ถิ่ ขมีดความสามารถในการแขว่งขพัน
ของประเทศ เพพอ
ถิ่ หลยุดพ ต้นจากประเทศรายได ต้ปานกลาง (Growth &
Competitiveness) ประกอบด ต้วย ๙ ประเดป็นหลพัก ๓๓ แนวทางการ
ดดาเนตินการ
ยยุทธศาสตรรท ทที่ ๒ : การลดความเหลพอ
ถิ่ มลดนั้า (Inclusive
Growth) ประกอบด ต้วย ๘ ประเดป็นหลพัก ๒๐ แนวทางการดดาเนตินการ
ยยุทธศาสตรรท ทที่ ๓ : การเตติบโตทมีเถิ่ ปป็ นมติตรตว่อสงติถิ่ แวดล ต้อม
(Green Growth) ประกอบด ต้วย ๕ ประเดป็นหลพัก ๑๑ แนวทางการ
ดดาเนตินการ
ยยุทธศาสตรรท ทที่ ๔ : การสร ต้างความสมดยุลและปรพับระบบ
บรติหารจพัดการ (Internal process) ประกอบด ต้วย ๘ ประเดป็นหลพัก ๑๕
แนวทางการดดาเนตินการ

๔. คสานกิยมหล พักของคนไทย
คสานกิยมหล พักของคนไทย เพมือ
ที่ สรล้างสรรครประเทศไทยใหล้เขล้ม
แขป็ ง มททงหมด
พัทั้
๑๒ ประการ ด พังนททั้
๑) มมีความรพักชาตติ ศาสนา พระมหากษพั ตรติย ร์ ซงซถิ่ เปป็ นสถาบพันหลพัก
ของชาตติในปพั จจยุบพัน
พถิ่ สต
พั ยร์ เสย
มี สละ อดทน มมีอด
๒) ซอ
ยุ มการณร์ในสงติถิ่ ทมีด
ถิ่ งมี ามเพพอ
ถิ่ สวว่ น
รวม
๓) กตพัญญผ ตว่อพว่อแมว่ ผผ ต้ปกครอง ครผบาอาจารยร์
ซ ษา เลว่าเรมียน ทางตรงและทางอ ต้อม
๔) ใฝว่ หาความรผ ต้ หมพัถิ่นศก
๕) รพักษาวพัฒนธรรมประเพณมีไทยอพันงดงาม
มี ธรรม รพักษาความสต
พั ยร์ หวพังดมีตอ
๖) มมีศล
ว่ ผผ ต้อพน
ถิ่ เผพอ
ถิ่ แผว่และแบว่งปพั น
๗) เข ต้าใจ เรมียนรผ ต้ การเปป็ นประชาธติปไตยอพันมมีพระมหากษพั ตรติยท
ร์ รง
เปป็ นประมยุขทมีถ
ถิ่ ก
ผ ต ต้อง
๘) มมีระเบมียบวตินพัย เคารพกฎหมาย ผผ ต้น ต้อยรผ ต้จพักการเคารพผผ ต้ใหญว่
๙) มมีสตติ.....
๙) มมีสตติ รผ ต้ตพัว รผ ต้คติด รผ ต้ทดา รผ ต้ปฏติบพัต ติ ตามพระราชดดารพัสของพระบาท
สมเดป็จพระเจ ต้าอยผห
ว่ พัว
ต้ กปรพัชญาเศรษฐกติจพอเพมียงตามพระ
๑๐) รผ ต้จพักดดารงตนอยผโว่ ดยใชหลพั
ต้ อ
ราชดดารพัสของพระบาทสมเดป็จพระเจ ต้าอยผห
ว่ พัวรผ ต้จพักอดออมไว ต้ใชเมพ
ถิ่ ยาม

จดาเปป็ น มมีไว ต้พอกตินพอใช ต้ ถ ต้าเหลพอกป็แจกจว่าย จดาหนว่าย และขยายกติจการ
เมพอ
ถิ่ มมีความพร ต้อมโดยภผมค
ติ ยุ ต้มกพันทมีด
ถิ่ มี
๑๑) มมีความเข ต้มแขป็งทพังนั้ รว่างกายและจติตใจ ไมว่ยอมแพ ต้ตว่ออดานาจฝว่ าย
ตดาถิ่ หรพอกติเลส มมีความละอาย เกรงกลพัวตว่อบาปตามหลพักของศาสนา
๑๒) คดานซงถซงผลประโยชนร์ของสวว่ นรวม และตว่อชาตติ มากกวว่าผล
ประโยชนร์ของตนเอง

๕. นโยบายของร พัฐบาล
๕.๑ นโยบายหรมือยยุทธศาสตรรประชาร พัฐ
พลเอกประยยุทธร์จพันทรร์โอชา นายกรพัฐมนตรมี ได ต้กดาหนดนโยบาย
หรพอยยุทธศาสตรร์ประชารพัฐขซน
นั้ เพพอ
ถิ่ เปป็ นแนวนโยบายในการสร ต้างความ
สามพัคคมีรวมพลพังของผผ ต้คนในสงพั คมไทยโดยไมว่แยกฝพั กแยกฝว่ ายและไมว่กน
พั
ใครออกไปจากสงพั คมอมีกทพังนั้ ยพังเปป็ นสานซกและหน ต้าทมีท
ถิ่ ค
มีถิ่ นไทยทยุกคนจะ
ต ต้องรว่วมมพอกพันในการปกปต้ องแผว่นดตินแมว่จากภยพันตรายทพังนั้ ปวงและรว่วมกพัน
พพัฒนาชยุมชนท ต้องถติน
ถิ่ และประเทศชาตติให ต้เจรติญก ต้าวหน ต้ามพัถิ่นคงและยพัถิ่งยพน
ประสานพลพังการสร ต้างชาตติทต
มีถิ่ ต้องเตติบโตแบบเศรษฐกติจฐานรากเพพอ
ถิ่ ให ต้เกติด
ความยพัถิ่งยพน นโยบายหรพอยยุทธศาสตรร์ ประชารพัฐ จซงมมีแนวคติดในเรพอ
ถิ่ งของ
ความรว่วมมพอรว่วมใจของรพัฐและประชาสงพั คมเพพอ
ถิ่ รว่วมแก ต้ปพั ญหาเศรษฐกติจ
และขพับเคลพอ
ถิ่ นการพพัฒนาชาตติทก
ยุ มติตท
ติ เมีถิ่ กติดขซน
นั้ เพราะวว่า ประชารพัฐ เปติ ด
โอกาสให ต้ประชาชนเข ต้ามามมีสวว่ นในการพพัฒนาประเทศทมีม
ถิ่ รมี ป
ผ แบบเครพอ
พั พพันธร์กน
ขว่าย โยงใยสม
พั เสรติมสร ต้างการมมีสวว่ นรว่วมของทยุกภาคสวว่ นเปป็ น
แนวทางการบรติหารราชการแผว่นดตินยยุคปพั จจยุบพันทมีเถิ่ กติดจากการหลว่อหลอม
รวมพลพังของคนไทยทยุกคน ทยุกหมผเว่ หลว่า เหป็นได ต้จาก เพลงชาตติไทยซงซถิ่ มมี
พนั้ ไทยเปป็ นประชารพัฐไผท
ใจความวว่า “ประเทศไทยรวมเลพอดเนพอ
นั้ ชาตติเชอ
ของไทยทยุกสวว่ นอยผด
ว่ ดารงคงไว ต้ได ต้ทพังนั้ มวลด ต้วยไทยล ต้วนหมายรพัก
สามพัคคมี...”
๕.๒ นโยบายของร พัฐบาล พล.อ.ประยยุทธร จ พันทรรโอชา
ประกอบดล้วยนโยบาย ๑๑ ดล้าน ด พังนททั้
ติ ชผสถาบพันพระมหากษพั ตรติย ร์
๑) การปกปต้ องและเชด
๒) การรพักษาความมพัถิ่นคงของรพัฐบาลและการตว่างประเทศ
๓) การลดความเหลพอ
ถิ่ มลดนั้าของสงพั คม และการสร ต้างโอกาสเข ต้า
ถซงบรติการของรพัฐ
ซ ษาและเรมียนรผ ต้ การทะนยุบดารยุงศาสนา ศล
ติ ป
๔) การศก
วพัฒนธรรม
๕) การยกระดพับคยุณภาพบรติการด ต้านสาธารณสยุขและสยุขภาพ
ของประชาชน
พั ยภาพทางเศรษฐกติจของประเทศ
๖) การเพติม
ถิ่ ศก
ต้
๗) การสงว่ เสรติมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคม
มี น
อาเซย

ต้
๘) การพพัฒนาและสงว่ เสรติมการใชประโยชนร์
จากวติทยาศาสตรร์
เทคโนโลยมี การวติจพัยและพพัฒนาและนวพัตกรรม
๙) การรพักษาความมพัถิ่นคงของฐานทรพัพยากรและการสร ต้าง
ต้
สมดยุลระหวว่างการอนยุรพักษร์ กบ
พั การใชประโยชนร์
อยว่างยพัถิ่งยพน
๑๐) การสงว่ เสรติม...
๑๐) การสงว่ เสรติมการบรติหารราชการแผว่นดตินทมีม
ถิ่ ธ
มี รรมาภติบาล
และการปต้ องกพันปราบปรามการทยุจรติตและประพฤตติมช
ติ อบในภาครพัฐ
๑๑) การปรพับปรยุงกฎหมายและกระบวนการยยุตธติ รรม
๕.๓ ยยุทธศาสตรรและนโยบายของคณะร พักษาความสงบแหสง
ชาตกิ (คสช.)
๑) การแกล้ไข ปพัญหายาเสพตกิด โดยยซดหลพักนติตธติ รรมใน
การปราบปรามลงโทษผผ ต้ผลติต ผผ ต้ค ต้าผผ ต้มมีอท
ติ ธติพล และผผ ต้ประพฤตติมช
ติ อบโดย
ต้
บพังคพับใชกฎหมายอยว่
างเครว่งครพัด ให ต้องคร์กรปกครองสวว่ นท ต้องถติน
ถิ่ นด าแนว
ต้
นโยบายของรพัฐบาล/คสช. ไปปรพับใชตามอด
านาจหน ต้าทมีถิ่ ดพังนมีนั้
๑.๑) สนพั บสนยุน สงว่ เสรติม หนว่วยงานทมีเถิ่ กมีย
ถิ่ วข ต้องกพับการปราบ
ปรามยาเสพตติดทยุกหนว่วยดดาเนติน
การปราบปรามและจพับกยุมผผ ต้ผลติตผผ ต้ค ต้า ผผ ต้นด าเข ต้า และสงว่ ออกรวมทพังนั้ ผผ ต้สมคบ
และสนพั บสนยุนชวว่ ยเหลพอให ต้ได ต้ผลอยว่างจรติงจพัง
๑.๒) สนพั บสนยุน สงว่ เสรติม หนว่วยงานทมีด
ถิ่ แ
ผ ล ควบคยุมตรวจสอบ
สถานบรติการตามกฎหมายวว่าด ต้วย
พั เชงติ พาณติชยร์สถานทมีถิ่ ทมีจ
สถานบรติการทมีพ
ถิ่ พักอาศย
ถิ่ พัดให ต้มมีการเลว่นบติลเลมียด
สนยุกเกอรร์ รวมทพังนั้ โรงงานตามกฎหมายวว่าด ต้วยโรงงานและสถานประกอบ
ว่ นหรพอ
การมติให ต้เจ ต้าของหรพอผผ ต้ประกอบการปลว่อยปละละเลยให ต้มมีการซยุกซอ
ค ต้ายาเสพตติดหากพบให ต้ดดาเนตินการลงโทษตามกฎหมาย
๑.๓) สนพั บสนยุน สงว่ เสรติม หนว่วยงานทมีถิ่ รพับผติดชอบนด าผผ ต้เสพยา
เสพตติดเข ต้ารพับการบดาบพัดรพักษาโดย
ทพันทมี และตติดตามดผแลให ต้ความชวว่ ยเหลพอให ต้สามารถกลพับมามมีชวมี ต
ติ อยว่าง
ปกตติสข
ยุ
๑.๔) ดดาเนตินการลงโทษเจ ต้าหน ต้าทมีรถิ่ พัฐทมีม
ถิ่ ส
มี วว่ นเกมีย
ถิ่ วข ต้องกพับยา
เสพตติด (ข ต้าราชการองคร์การบรติหาร
สวว่ นจพังหวพัด พนพั กงานเทศบาล พนพั กงานสวว่ นตดาบล พนพั กงานเมพองพพัทยา
ลผกจ ต้างประจดาและพนพั กงานจ ต้าง) ทพังนั้ นมีนั้ ให ต้องคร์กรปกครองสวว่ นท ต้องถติน
ถิ่ ยซด
หลพัก ผผ ต้เสพคพอผผ ต้ปว่ วยทมีต
ถิ่ ต้องได ต้รพับการบดาบพัดรพักษาให ต้กลพับมาเปป็ นคนดมีของ
สงพั คม พร ต้อมทพังนั้ มมีกลไกตติดตามชวว่ ยเหลพอ อยว่างเปป็ นระบบ ดดาเนตินการ
อยว่างจรติงจพังในการปต้ องกพันปพั ญหาด ต้วยการแสวงหาความรว่วมมพอเชงติ รยุกกพับ
องคร์กรภาครพัฐตว่างๆ ในการควบคยุมและสกพัดกพัน
นั้ ยาเสพตติด สารเคมมี และ
ว่ ระเทศภายใต ต้การบรติหาร
สารตพังนั้ ต ต้นในการผลติตยาเสพตติด ทมีล
ถิ่ พักลอบเข ต้าสผป
ติ ธติภาพรวมทพังนั้ ดดาเนตินการปต้ องกพันกลยุม
จพัดการอยว่างบผรณาการและมมีประสท
ว่

มีถิ่ งและประชาชนทพัถิ่วไปไมว่ให ต้เข ต้าไปเกมีย
เสย
ถิ่ วข ต้องกพับยาเสพตติดด ต้วยการรวม
พลพังทยุกภาคสวว่ นเปป็ นพลพังแผว่นดตินในการตว่อสผกพัต้ บยาเสพตติด
๒) มาตรการปล้องก พันและแกล้ไขปพัญหาการทยุจรกิต
ประพฤตกิมช
กิ อบ
โดยเสรติมสร ต้าง จติตสานซกและคว่านติยมให ต้กพับเจ ต้าหน ต้าทมีข
ถิ่ อง
รพัฐยซดหลพักธรรมาภติบาลในการปฏติบพัตห
ติ น ต้าทมีก
ถิ่ ารปลผกจติตสานซกคว่านติยม
คยุณธรรมจรติยธรรมและสร ต้างวตินพัยแกว่ทก
ยุ ภาคสวว่ น รว่วมรวมพลพังแผว่นดติน
ปต้ องกพันและปราบปรามการทยุจรติต จซงให ต้ถพอปฏติบพัตต
ติ ามคาสงพัถิ่ คณะรพักษา
ความสงบแหว่งชาตติ ทมีถิ่ ๖๙/๒๕๕๗ เรพอ
ถิ่ ง มาตรการปต้ องกพันและแก ต้ไขการ
ทยุจรติตประพฤตติมช
ติ อบ ลงวพันทมีถิ่ ๑๘ มติถน
ยุ ายน ๒๕๕๗ และกดาหนดแนวทาง
การดดาเนตินงานขององคร์กรปกครองสวว่ นท ต้องถติน
ถิ่ ดพังนมีนั้
ซ ษารผปแบบการกระ ทดาผติดใน
๒.๑) ทดาการสดารวจ ศก
อดานาจหน ต้าทมีข
ถิ่ องแตว่ละหนว่วยงานทมีเถิ่ กติดหรพอนว่าจะเกติดสมดถิ่าเสมอ
กระบวนการขพัน
นั้ ตอนใดทมีน
ถิ่ ว่าจะเกติดการทยุจรติต ตดาแหนว่งหรพอตพัวเจ ต้าหน ต้าทมีท
ถิ่ มีถิ่
รพับผติดชอบและวติธก
มี ารกระทดาผติด
๒.๒) กดาหนดแนวทางวติธก
มี ารแก ต้ไขลดโอกาสและ
มีถิ่ ง
ปต้ องกพันการทยุจรติตในทยุกขพัน
นั้ ตอนทมีม
ถิ่ ค
มี วามเสย
๒.๓) กดาหนด...
๒.๓) กดาหนดวติธด
มี ดาเนตินการทมีส
ถิ่ ามารถปฏติบพัตใติ ห ต้เกติดผล
เปป็ นรผปธรรมอยว่างจรติงจพังกพับการกระทาผติดทมีป
ถิ่ รากฏเหป็นเปป็ นทมีป
ถิ่ ระจพักษร์ อยผว่
ซ วว่าเจ ต้าหน ต้าทมีไถิ่ มว่ดดาเนตินการใดๆ
โดยทพัถิ่วไปทมีท
ถิ่ าให ต้ประชาชนมมีความรผ ต้สก
เพราะรพับผลประโยชนร์
๒.๔) สดารวจและจพัดทดาข ต้อมผลการกระทดาผติดทมีเถิ่ หป็นเปป็ นทมีถิ่
ประจพักษร์ ในพพน
นั้ ทมีข
ถิ่ องแตว่ละหนว่วยงานพร ต้อมทพังนั้ ระบยุตวพั เจ ต้าหน ต้าทมีผ
ถิ่ ผ ต้รพับผติด
ชอบ
พนั้ จพัด
๒.๕) จพัดทดาข ต้อมผลบยุคคลนติตบ
ติ ค
ยุ คลทมีไถิ่ ด ต้รพับงานจพัดซอ
จ ต้างย ต้อนหลพัง ๕ ปมี
๒.๖) จพัดทดาข ต้อมผลเรพอ
ถิ่ งทมีห
ถิ่ นว่วยงานร ต้องทยุกขร์ตอ
ว่
พนพั กงานสอบสวน ดดาเนตินคดมีกบ
พั ผผ ต้กระ ทดาผติดตามอดานาจหน ต้าทมีข
ถิ่ องหนว่วย
งานนพั น
นั้ และยพังอยผรว่ ะหวว่างการสอบสวนให ต้นาแนวทางดพังกลว่าวมาจพัดทดา
ยยุทธศาสตรร์หรพอแนวทางการพพัฒนาหรพอโครงการพพัฒนาบยุคลากรของ
องคร์กรปกครองสวว่ นท ต้องถติน
ถิ่ เพพอ
ถิ่ เปป็ นมาตรการปต้ องกพันและแก ต้ไขปพั ญหาการ
ทยุจรติตประพฤตติมช
ติ อบ

๖. ยยุทธศาสตรรการพ พัฒนาภาคตะว พันออกเฉทยงเหนมือ
๖.๑ ยยุทธศาสตรรการพ พัฒนา
พั ยภาพการแขว่งขพันด ต้านเศรษฐกติจ โดยการยก
(๑) เพติม
ถิ่ ศก
ติ ธติภาพการผลติตการเกษตร การพพัฒนาศก
พั ยภาพการ
มาตรฐานและประสท

ประกอบการด ต้านอยุตสาหกรรม อยุตสาหกรรมบรติการและการทว่องเทมีย
ถิ่ ว
การตพังนั้ องคร์กรรว่วมภาครพัฐและเอกชนระดพับพพน
นั้ ทมีเถิ่ พพอ
ถิ่ สงว่ เสรติมอดานวยความ
สะดวกด ต้านการค ต้าการลงทยุน และสงว่ เสรติมความรว่วมมพอทางเศรษฐกติจกพับ
ประเทศเพพอ
ถิ่ นบ ต้าน
(๒) สร ต้างคนให ต้มมีคณ
ยุ ภาพ เพพอ
ถิ่ พพัฒนาคนให ต้มมีสข
ยุ ภาวะดมีทงพั นั้
รว่างกาย จติตใจและสตติปพัญญา รอบรผ ต้ เทว่าทพันการเปลมีย
ถิ่ นแปลง สามารถ
มี ได ต้อยว่างมมีคณ
ดดารงชพ
ยุ ภาพ
(๓) สร ต้างสงพั คมและเศรษฐกติจฐานรากให ต้เข ต้มแขป็ง เพพอ
ถิ่ สร ต้าง
ติ และการออม
ความมพัน
ถิ่ คงด ต้านอาหาร แก ต้ไขปพั ญหาความยากจน หนมีส
นั้ น
พั มาอาชพ
มี ทมีม
ของครพัวเรพอน มมีสม
ถิ่ พัถิ่นคง สามารถพซงถิ่ พาตนเองและดผแล
ครอบครพัวได ต้อยว่างอบอยุน
ว่
(๔) ฟพนั้ นฟผทรพัพยากรธรรมชาตติและสงติถิ่ แวดล ต้อมให ต้สมบผรณร์ โดย
เรว่งอนยุรพักษร์ และฟพนั้ นฟผพน
พนั้ ทมีป
ถิ่ ว่ าไม ต้ให ต้ได ต้ ๑๕.๙ ล ต้านไรว่ หรพอร ต้อยละ ๒๕ ของ
พพน
นั้ ทมีภ
ถิ่ าค ปต้ องกพันการรยุกพพน
นั้ ทมีช
ถิ่ ม
ยุว่ นดนั้ า พพัฒนาแหลว่งนดนั้ าและระบบ
ติ ธติภาพ
ชลประทาน ฟพนั้ นฟผดน
ติ ยพับยพังนั้ การแพรว่กระจายดตินเคป็ม และเพติม
ถิ่ ประสท
การจพัดการโดยสงว่ เสรติมทดาเกษตรอตินทรมีย ร์
๖.๒ ทกิศทางการพ พัฒนากลยุม
ส จ พังหว พัดและจ พังหว พัด
(๑) กลยุม
ว่ ภาคตะวพันออกเฉมียงเหนพอตอนบน ๑ ประกอบด ต้วย
อยุดรธานมี หนองคาย หนองบพัวลดาภผ และเลย) เน ต้นการฟพนั้ นฟผระบบนติเวศนร์
เพพอ
ถิ่ รพักษาสมดยุลธรรมชาตติ การปรพับโครงสร ต้างการผลติตด ต้านการเกษตรการ
พถิ่ มโยงกพับประเทศเพพอ
สงว่ เสรติมการค ต้า การลงทยุนและการทว่องเทมีย
ถิ่ วเชอ
ถิ่ น
บ ต้าน
(๒) กลยุม
ว่ ภาคตะวพันออกเฉมียงเหนพอตอนบน ๒ ประกอบด ต้วย
สกลนคร นครพนม และมยุกดาหาร เน ต้นให ต้ความสดาคพัญกพับความรว่วมมพอ
ติ ธติภาพการผลติตสน
ติ ค ต้า
ทางเศรษฐกติจกพับประเทศเพพอ
ถิ่ นบ ต้าน เพติม
ถิ่ ประสท
พั วร์โดยเฉพาะโคเนพอ
การเกษตร สงว่ เสรติมพพน
นั้ ทมีช
ถิ่ ลประทาน การทดาปศยุสต
นั้
(๓) กลยุม
ว่ ภาค…
(๓) กลยุม
ว่ ภาคตะวพันออกเฉมียงเหนพอตอนกลาง ประกอบด ต้วย
ติ ธยุร์ มหาสารคาม และร ต้อยเอป็ด เน ต้นการพพัฒนา
ขอนแกว่น กาฬสน
โครงสร ต้างพพน
นั้ ฐานของเมพองรองรพับการเปป็ นศผนยร์กลางการค ต้าบรติการ และ
ต้
การลงทยุนของภาค การใชประโยชนร์
พน
พนั้ ทมีช
ถิ่ ลประทานให ต้เกติดประโยชนร์
สผงสยุด การทดาการเกษตรก ต้าวหน ต้า การเตรมียมการรองรพับอยุตสาหกรรม
ติ ธติภาพการผลติต
พลพังงานทดแทน (Ethanol) ควบคผก
ว่ บ
พั การเพติม
ถิ่ ประสท
(๔) กลยุม
ว่ ภาคตะวพันออกเฉมียงเหนพอตอนลว่าง ๑ ประกอบด ต้วย
มี า ชย
พั ภผม ติ บยุรรมี พัมยร์ สยุรน
นครราชสม
ติ ทรร์ มยุงว่ เน ต้นการพพัฒนาระบบ
พั ยภาพ การเตรมียมการรองรพับอยุตสาหกรรมพลพังงาน
ชลประทานให ต้เตป็มศก
ทดแทน (Ethanol) พพัฒนาการทว่องเทมีย
ถิ่ วทพังนั้ การทว่องเทมีย
ถิ่ วเชงติ นติเวศนร์
ต้
และอารยธรรมขอมด ต้วยการสร ต้างคยุณคว่าเพติม
ถิ่ และพพัฒนาเสนทาง

(๕) กลยุม
ว่ ภาคตะวพันออกเฉมียงเหนพอตอนลว่าง ๒ ประกอบด ต้วย
อยุบลราชธานมี ศรมีสะเกษ ยโสธร และอดานาจเจรติญ มยุงว่ เน ต้นการพพัฒนาแหลว่ง
นดนั้ า และระบบบรติหารจพัดการเพพอ
ถิ่ แก ต้ไขปพั ญหานดนั้ าทว่วมและขาดแคลนนดนั้ า
การสร ต้างงานและรายได ต้จากการทว่องเทมีย
ถิ่ วให ต้มากขซน
นั้
๖.๓ โครงการททส
ที่ ดาค พัญ (Flagship Project)
(1) โครงการผลติตข ต้าวหอมมะลติอน
ติ ทรมียใร์ นทยุงว่ กยุลาร ต้องไห ต้เพพอ
ถิ่
การสงว่ ออก
(2) โครงการพพัฒนาเมพองมยุกดาหารเปป็ นประตผสอ
ผว่ น
ติ โดจมีน
ต้
(3) โครงการพพัฒนาเสนทางทว่
องเทมีย
ถิ่ วอารยธรรมขอม
(4) โครงการจพัดการผลติตเอทานอลในภาคอมีสาน
ซ ษา
(5) โครงการยกมาตรฐานการเรมียนการสอนด ต้วยระบบศก
ทางไกล
(6) โครงการเกษตรยพัถิ่งยพนเพพอ
ถิ่ ชยุมชนเข ต้มแขป็ง
มี อนบนและลยุม
(7) โครงการฟพนั้ นฟผลม
ยุว่ นดนั้ าชต
ว่ นดนั้ ามผลตอนบนแบบ
บผรณาการเพพอ
ถิ่ การผลติตทมีย
ถิ่ พัถิ่งยพน

๗. แผนพ พัฒนากลยุม
ส จ พังหว พัด “รล้อยเอป็ด ขอนแกสน
กิ ธยุ”ร (รล้อย แกสน สาร สน
กิ ธยุ)ร ระยะ
มหาสารคาม กาฬสน
๔ ปท (๒๕๕๘-๒๕๖๑)

พั พัศนร “เพกิม
วกิสยท
ที่ ผลผลกิตภาคพมืชเศรษฐกกิจหล พัก (ขล้าว อล้อย
ม พันสดาปะหล พัง ยางพารา) และอยุตสาหกรรม การคล้า การบรกิการ
ส ากล”
การทสองเททย
ที่ ว และการลงทยุนสยส
เปล้าประสงคร
๑. เพติม
ถิ่ คยุณภาพการผลติตพพชเศรษฐกติจหลพักในเขตพพน
นั้ ทมีเถิ่ กษตร

ทมีเถิ่ หมาะสม (Zoning) ให ต้ได ต้มาตรฐาน
๒. สร ต้างการเจรติญเตติบโตทางด ต้านเศรษฐกติจ
ว่ ารทว่องเทมีย
๓. พพัฒนาการทว่องเทมีย
ถิ่ วกลยุม
ว่ จพังหวพัดสผก
ถิ่ วอยว่าง
ยพัถิ่งยพน

ยยุทธศาสตรรการพ พัฒนากลยุม
ส จ พังหว พัด ประกอบดล้วย ๔
ยยุทธศาสตรรหล พัก ไดล้แกส

พั ยภาพการผลติต การแปรรผป การ
ประเดป็นยยุทธศาสตรร์ท มีถิ่ ๑ : การพพัฒนาศก
ค ต้า พพชเศรษฐกติจให ต้มมีความเข ต้มแขป็ง
ประเดป็นยยุทธศาสตรร์……

ประเดป็นยยุทธศาสตรร์ท มีถิ่ ๒ : การสงว่ เสรติมการค ต้า การบรติการ การลงทยุน
และพพัฒนาอยุตสาหกรรมให ต้เปป็ น
มติตรตว่อสงติถิ่ แวดล ต้อม
พั ยภาพการทว่องเทมีย
ประเดป็นยยุทธศาสตรร์ท มีถิ่ ๓ : การเพติม
ถิ่ ศก
ถิ่ วกลยุม
ว่
จพังหวพัด
ประเดป็นยยุทธศาสตรร์ท มีถิ่ ๔ : การเตรมียมความพร ต้อมกลยุม
ว่ จพังหวพัดเพพอ
ถิ่
ว่ ระชาคมเศรษฐกติจอาเซย
มี น
เข ต้าสผป

๘. ยยุทธศาสตรรการพ พัฒนาจ พังหว พัดตามแผนพ พัฒนา
จ พังหว พัดมหาสารคาม
พั พัศนร “เปป็นแหลสงผลกิตสน
กิ คล้าเกษตรและอาหารคยุณภาพ
วกิสยท
ศ ษาและว พัฒนธรรม ประชาชนมท
ศยนยรกลางบรกิการทางการศก
คยุณภาพชวท ต
กิ ททด
ที่ ”ท
เปล้าประสงคร
๑. ภาคการเกษตรมมีความเข ต้มแขป็งและสามารถสร ต้างมผลคว่า
เพติม
ถิ่ ให ต้กพับจพังหวพัด
๒. การพพัฒนาเศรษฐกติจของจพังหวพัดเตติบโตอยว่างสมดยุลและ
ยพัถิ่งยพน
ซ ษาและวพัฒนธรรม
๓. เปป็ นศผนยร์กลางบรติการทางการศก
๔. ประชาชนมมีคณ
ยุ ภาพชวมี ต
ติ ทมีด
ถิ่ มี

ยยุทธศาสตรรการพ พัฒนาจ พังหว พัดมท ๔ ประเดป็นยยุทธศาสตรร
ด พังนททั้
ประเดป็นยยุทธศาสตรรท ทที่ ๑ .ปร พับโครงสรล้างการผลกิต
กิ คล้าเกษตรและอาหาร
ทั้ ตสอการผลกิตสน
ดล้านการเกษตรใหล้เอมือ
คยุณภาพ
กลยยุทธร

๑. สงว่ เสรติมปพั จจพัยการผลติตเพพอ
ถิ่ การเกษตร
ติ ค ต้าเกษตรปลอดภพัยและได ต้มาตรฐาน
๒. สงว่ เสรติมการผลติตสน
พั ยภาพให ต้แกว่เกษตรกร กลยุม
๓. เสรติมสร ต้างความเข ต้มแขป็งและศก
ว่
เกษตรกรและกลยุม
ว่ สหกรณร์การเกษตร

ส เสรกิมการคล้า การลงทยุน
ประเดป็นยยุทธศาสตรรท ทที่ ๒.สง
และการทสองเททย
ที่ วเชงกิ สรล้างสรรคร และว พัฒนธรรมเปป็นมกิตร
ก พับสงกิที่ แวดลล้อม
กลยยุทธร

๑. พพัฒนาโครงสร ต้างพพน
นั้ ฐาน
๒. สงว่ เสรติมการตลาดและพพัฒนาผลติตภาพการผลติตและพพัฒนา
ผลติตภพัณฑร์ให ต้มมีคณ
ยุ ภาพได ต้มาตรฐาน

๓. สงว่ เสรติมการทว่องเทมีย
ถิ่ วเชงติ ประวพัตศ
ติ าสตรร์ศาสนาและ
วพัฒนธรรม
๔. ปต้ องกพันแก ต้ไขปพั ญหาสงติถิ่ แวดล ต้อมและสงว่ เสรติม อนยุรพักษร์ ฟพนั้ นฟผ
ทรพัพยากรธรรมชาตติอยว่างเปป็ นระบบ

ส เสรกิมและพ พัฒนาการ
ประเดป็นยยุทธศาสตรรท ทที่ ๓.สง
ศ ษาเพมือ
จ พัดการศก
ที่ ยกระด พับการเปป็นศยนยรกลางบรกิการ
ศ ษาและว พัฒนธรรมของภาคตะว พันออกเฉทยง
ทางการศก
เหนมือ
กลยยุทธยุ ร

๑. บผรณาการพพัฒนาคยุณภาพการเรมียนรผ ต้ การวติจพัย และการ
สร ต้างองคร์ความรผ ต้ทพังนั้ ระบบ
มี และทดานยุบดารยุง
๒. สงว่ เสรติมการบรติการทางวติชาการ วติชาชพ
ติ ปวพัฒนธรรมสผช
ว่ ม
ศาสนา ศล
ยุ ชน
๓. พพัฒนา....
ซ ษาเพพอ
ว่ ารเปป็ น
๓. พพัฒนาเครพอขว่ายสถาบพันการศก
ถิ่ นด าไปสผก
ซ ษา ศาสนาและวพัฒนธรรม
ศผนยร์กลางบรติการทางการศก

ประเดป็นยยุทธศาสตรรท ทที่ ๔.พ พัฒนาคยุณภาพชวท ต
กิ ของ
พั
ส งคมเอมื
ทั้ อาทรและสมานฉ พันทร
ประชาชน สยส
อ
กลยุยท
ยุ ธยุ ร
๑. สงว่ เสรติมการมมีสวว่ นรว่วมในการพพัฒนาคยุณภาพชมีวติต
มี
๒. พพัฒนาทพักษะฝมี มพอแรงงานเพพอ
ถิ่ ความมพัน
ถิ่ คงทางอาชพ
๓. เสรติมสร ต้างความมพัถิ่นคงและความปลอดภพัยในชวมี ต
ติ และ
ติ
ทรพัพยร์สน

ส น
๙. ยยุทธศาสตรรการพ พัฒนาขององครกรปกครองสว
ทล้องถกิน
ที่ ในเขตจ พังหว พัด
พั พัศนร
วกิสยท
ศ ษากล้าวไกล ประชาชน
“ทล้องถกิน
ที่ มหาสารคามการศก
พั
เปป็นสยุข อยยรส อดปลอดภ พัย สงคม
เขล้มแขป็ง รยเล้ ทสาท พัน พ พัฒนาอยสางสรล้างสรรครและยงที่ พั ยมืน”
พ พันธกกิจ
ซ ษาและสร ต้างแหลว่งเรมียนรผ ต้ในท ต้องถติน
๑. พพัฒนาคยุณภาพทางการศก
ถิ่

มี น และประชาคมโลก
ให ต้มมีความพร ต้อมตว่อประชาคมเศรษฐกติจ อาเซย
ว่ งทางในการเข ต้าถซงการศก
ซ ษาท ต้องถติน
รวมถซงเพติม
ถิ่ ชอ
ถิ่

๒. พพัฒนาคยุณภาพชวมี ต
ติ ประชาชนในท ต้องถติน
ถิ่ ให ต้อยผด
ว่ ก
มี น
ติ ดมี ดดารงชวมี ต
ติ
พั ยภาพสงพั คม ชยุมชน
อยว่างเหมาะสม อยผรว่ อดปลอดภพัยรวมถซงเสรติมสร ต้างศก
ให ต้เข ต้มแขป็งและรผ ต้เทว่าทพันการเปลมีย
ถิ่ นแปลง
๓. สงว่ เสรติมการผลติตและการบรติการ บนพพน
นั้ ฐานองคร์ความรผ ต้และ
ภผมป
ติ พั ญญาท ต้องถติน
ถิ่ อยว่างสร ต้างสรรคร์ พร ต้อมพพัฒนาปรพับปรยุงโครงสร ต้างพพน
นั้
พ สาน
ฐาน แหลว่งนดนั้ าสาธารณะ รวมถซงอนยุรพักษร์ คยุ ต้มครองโบราณสถาน สบ
วพัฒนธรรมประเพณมีทด
มีถิ่ งมี ามของท ต้องถติน
ถิ่ และรว่วมจพัดการสงติถิ่ แวดล ต้อม
ติ ธติภาพขององคร์กรปกครองสวว่ น
๔. พพัฒนาและสงว่ เสรติมสร ต้างประสท
ท ต้องถติน
ถิ่ รวมถซงสนพั บสนยุนหนว่วยงานและบผรณาการในการพพัฒนาจพังหวพัด

ประเดป็นยยุทธศาสตรรการพ พัฒนา ประกอบดล้วย ๔ ประเดป็น
ยยุทธศาสตรร คมือ
พั
ศ ษาและสรล้างสงคม
ประเดป็นยยุทธศาสตรรท ทที่ ๑: การจ พัดการศก
แหสงการเรทยนรยใล้ นทล้องถกิน
ที่
แนวทางการพ พัฒนา
ซ ษา และการบรติการ
๑. พพัฒนาคยุณภาพบรติหารจพัดการการศก
ซ ษา
ทางการศก
ซ ษา
๒. พพัฒนาผผ ต้เรมียนผผ ต้สอน และบยุคลากรทางการศก
ซ ษา
๓. สนพั บสนยุนงานวติชาการและกติจกรรมทางการศก

ประเดป็น.....

ประเดป็นยยุทธศาสตรรท ทที่ ๒: การสรล้างความเขล้มแขป็งของ
พั
สงคมและชยุ
มชนในทล้องถกิน
ที่
แนวทางการพ พัฒนา

ซ ษา
๑. พพัฒนาคยุณภาพชวมี ต
ติ และสงว่ เสรติมการศก
พั ยภาพและความเข ต้มแขป็งของสงพั คม ชยุมชน
๒. เสรติมสร ต้างศก
๓. สนพั บสนยุนและสงว่ เสรติมกติจกรรม การกมีฬา และนพั นทนาการ

ประเดป็นยยุทธศาสตรรท ทที่ ๓: การพ พัฒนาโครงสรล้างการผลกิต
และสรล้างความมน
ที่ พั คงทางเศรษฐกกิจ
ในทล้องถกิน
ที่
แนวทางการพ พัฒนา

๑. พพัฒนาสงว่ เสรติมการเกษตร การพาณติชยร์ และการลงทยุน
๒. พพัฒนาและปรพับปรยุงโครงสร ต้างพพน
นั้ ฐาน แหลว่งนดนั้ าสาธารณะ
โบราณสถานและแหลว่งทว่องเทมีย
ถิ่ ว และจพัดการสงติถิ่ แวดล ต้อม
ติ ปวพัฒนธรรม ขนบธรรมเนมียม
๓. สนพั บสนยุนสงว่ เสรติมศาสนา ศล
ประเพณมีและภผมป
ติ พั ญญาท ต้องถติน
ถิ่

ประเดป็นยยุทธศาสตรรท ทที่ ๔: การพ พัฒนาและเสรกิมสรล้าง
กิ ธกิภาพองครกร
ประสท
แนวทางการพ พัฒนา

พั ยภาพประสท
ติ ธติภาพการทดางานของท ต้องถติน
๑. เพติม
ถิ่ ศก
ถิ่
๒. สนพั บสนยุน ชวว่ ยเหลพอปละประสานการทดางานระหวว่างองคร์กร
ปกครองสวว่ นท ต้องถติน
ถิ่ องคร์กรและหนว่วยงานอพน
ถิ่

๑๐. แผนเศรษฐกกิจพอเพทยงทล้องถกิน
ที่ (ดล้านการเกษตร
และแหลสงนดาทั้ )
ตามระเบมียบกระทรวงมหาดไทย วว่าด ต้วยการจพัดทดาแผนพพัฒนาของ
พ กระทรวงมหาดไทย
องคร์กรปกครองสวว่ นท ต้องถติน
ถิ่ พ.ศ. ๒๕๔๘ หนพั งสอ
ดว่วนทมีส
ถิ่ ด
ยุ ทมีถิ่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวพันทมีถิ่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรพอ
ถิ่ ง
แนวทางและหลพักเกณฑร์การจพัดทดาและประสานแผนพพัฒนาท ต้องถติน
ถิ่ ของ
พ หนพั งสอ
พ จพังหวพัดนครราชสม
มี า
องคร์กรปกครองสวว่ นท ต้องถติน
ถิ่ และหนพั งสอ
ดว่วนทมีส
ถิ่ ด
ยุ ทมีถิ่ นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒ ลงวพันทมีถิ่ ๔ กยุมภาพพันธร์ ๒๕๕๙
เรพอ
ถิ่ ง การสดารวจข ต้อมผลเพพอ
ถิ่ จพัดทดาแผนพพัฒนาเศรษฐกติจพอเพมียง (ด ต้าน
การเกษตรและแหลว่งนดนั้ า) โดยให ต้องคร์กรปกครองสวว่ นท ต้องถติน
ถิ่ ให ต้ความ
สดาคพัญกพับการจพัดเกป็บข ต้อมผลเศรษฐกติจพอเพมียงท ต้องถติน
ถิ่ โดยเฉพาะด ต้าน
ว่
การเกษตรและแหลว่งนดนั้ า โดยให ต้ความสดาคพัญกพับข ต้อมผลดารเกษตร เชน
ประเภทพพชทมีป
ถิ่ ลผก ต ต้นทยุน/หนว่วย ผลผลติต/หนว่วย ราคาขาย/หนว่วย
ว่ ปรติมาณนดนั้ าฝน แหลว่งนดนั้ าธรรมชาตติ
เปป็ นต ต้น ข ต้อมผลด ต้านแหลว่งนดนั้ า เชน
แหลว่งนดนั้ าทมีม
ถิ่ นยุษยร์สร ต้างขซน
นั้ เปป็ นต ต้น โดยจพัดทดายยุทธศาสตรร์หรพอแนวทาง
มี ของ
การพพัฒนาเพพอ
ถิ่ ประกอบการสนพั บสนยุน สงว่ เสรติมการประกอบอาชพ
ประชาชนในท ต้องถติน
ถิ่ โดยได ต้เน ต้นให ต้ท ต้องถติน
ถิ่ แก ต้ไขปพั ญหาให ต้กพับชยุมชนเกมีย
ถิ่ ว
กพับด ต้านการเกษตรและแหลว่งนดนั้ า โดยให ต้จพัดทดาเปป็ นแผนพพัฒนาเศรษฐกติจ
พอเพมียงขซน
นั้ เทศบาลจซงต ต้องประชาคมท ต้องถติน
ถิ่ ในการจพัดทดาแผนพพัฒนา
เศรษฐกติจพอเพมียงขซน
นั้ เพพอ
ถิ่ ให ต้ชยุมชนได ต้เสนอโครงการด ต้านเกษตรและ
มีถิ่ มี ตอ
แหลว่งนดนั้ าเพพอ
ถิ่ เทศบาลจะได ต้นด าบรรจยุในแผนพพัฒนาท ต้องถติน
ถิ่ สป
ว่ ไป โดย
กรมสงว่ เสรติมการปกครองท ต้องถติน
ถิ่
ได ต้รว่วมกพับสมาคม.....
ได ต้รว่วมกพับสมาคมองคร์การบรติหารสวว่ นจพังหวพัดแหว่งประเทศไทย สมาคม
พั นติบาตเทศบาลแหว่งประเทศไทย สมาคมองคร์การบรติหารสวว่ นตดาบล
สน
แหว่งประเทศไทย ดดาเนตินการจพัดทดาแบบสดารวจข ต้อมผลเพพอ
ถิ่ จพัดทดาแผน
พพัฒนาเศรษฐกติจพอเพมียงท ต้องถติน
ถิ่ (ด ต้านการเกษตรและแหลว่งนดนั้ า) โดยมมี
วพัตถยุประสงคร์เพพอ
ถิ่ ให ต้องคร์กรปกครองสวว่ นท ต้องถติน
ถิ่ มมีข ต้อมผลปพั ญหาความ
ต ต้องการพพน
นั้ ฐานของประชาชน รวมทพังนั้ ข ต้อมผลในการแก ต้ไขปพั ญหาภพัยแล ต้ง
ทพังนั้ นมีในั้ ห ต้ท ต้องถติน
ถิ่ อดาเภอรว่วมกพับองคร์กรปกครองสวว่ นท ต้องถติน
ถิ่ สดารวจข ต้อมผลให ต้

ครบในแผนพพัฒนาท ต้องถติน
ถิ่ เพพอ
ถิ่ แก ต้ไขปพั ญหาอยว่างเปป็ นรผปธรรม ซงซถิ่ ข ต้อมผลทมีถิ่
ต ต้องสดารวจมมีดงพั นมีนั้
สวว่ นทมีถิ่ ๑ : ข ต้อมผลพพน
นั้ ฐานของหมผบ
ว่ ต้านชยุมชน
สวว่ นทมีถิ่ ๒ : ข ต้อมผลด ต้านการเกษตร
สวว่ นทมีถิ่ ๓ : ข ต้อมผลด ต้านแหลว่งนดนั้ าทางการเกษตร
สวว่ นทมีถิ่ ๔ : ข ต้อมผลด ต้านแหลว่งนดนั้ ากติน นดนั้ าใช ต้ (หรพอนดนั้ าเพพอ
ถิ่ การอยุปโภค
บรติโภค)
สวว่ นทมีถิ่ ๕ : ความต ต้องการในการทดาเกษตรของหมผบ
ว่ ต้าน/ชยุมชน และ
โครงการทมีห
ถิ่ มผบ
ว่ ต้าน/ชยุมชนเสนอ
(๑) ด ต้านเกษตร
(๒) ด ต้านแหลว่งนดนั้ าอยุปโภค บรติโภค
(๓) ด ต้านแหลว่งนดนั้ าทางการเกษตร

๑๑. ยยุทธศาสตรรการพ พัฒนาเทศบาลตดาบลวาปท ปทยุม
พั พัศนร
วกิสยท
“เทศบาลตดาบลวาปท ปทยุม เมมืองนสาอยยส สาธารณย ปโภคทวที่ พั
ถศง พศงที่ พาตนเองไดล้ สยุขภาพอนาม พัยดท
มทคณ
ยุ ภาพชวท ต
กิ เศรษฐกกิจยงที่ พั ยมืน”

พ พันธกกิจ
ภารกกิจททที่ 1 ปรพับปรยุงและพพัฒนาระบบโครงสร ต้างพพน
นั้ ฐาน พพัฒนาเมพอง
นว่าอยผว่ และการจพัดการ
ทรพัพยากรธรรมชาตติและสงติถิ่ แวดล ต้อมอยว่างยพัถิ่งยพน
ภารกกิจททที่ 2 พพัฒนาระบบการบรติหารจพัดการทมีด
ถิ่ มี ให ต้มมีความโปรว่งใสใน
ทยุกด ต้านรวมทพังนั้ การอดานวย
ต้ การอยว่างทพัถิ่วถซง
ความสะดวกแกว่ประชาชนผผ ต้มาใชบรติ
สะดวกและรวดเรป็ว
ซ ษา การกมีฬา สยุขภาพอนามพัย
ภารกกิจททที่ 3 สงว่ เสรติม สนพั บสนยุนการศก
ศาสนาวพัฒนธรรมและประเพณมี
ท ต้องถติน
ถิ่
ภารกกิจททที่ 4 เสรติมสร ต้างความสงบเรมียบร ต้อยในชยุมชน และสงว่ เสรติมด ต้าน
เศรษฐกติจของชยุมชน
ภารกกิจททที่ 5 การสร ต้างความเข ต้มแขป็งด ต้านการเงตินการคลพัง โดยบรติหาร
และคว่าใชจว่ต้ าย งบประมาณให ต้เกติด
ประโยชนร์สงผ สยุดตว่อสวว่ นรวม และเปป็ นไปตามแผนพพัฒนา
เทศบาลตดาบลวาปมี ปทยุม

จยุดมยุง
ส หมาย

พถิ่ สารให ต้สะดวก รวดเรป็ว ทพัถิ่ว
1. เพพอ
ถิ่ ปรพับปรยุงการคมนาคมและการสอ
ถซง และปลอดภพัย
2. เพพอ
ถิ่ ให ต้ทยุกภาคสวว่ น มมีสวว่ นรว่วมในการบรติหารจพัดการตามหลพักธร
รมาภติบาล
ซ ษา ศาสนา ประเพณมี และ
3. เพพอ
ถิ่ สงว่ เสรติม สนพั บสนยุนการศก
วพัฒนธรรมท ต้องถติน
ถิ่
4. เพพอ
ถิ่ สงว่ เสรติม......
4. เพพอ
ถิ่ สงว่ เสรติมสยุขภาพอนามพัย คยุณภาพชวมี ต
ติ และพพัฒนาสงติถิ่ แวดล ต้อม
มี มมีรายได ต้เพมียงพอ ตาม
5. เพพอ
ถิ่ สงว่ เสรติม สนพั บสนยุนให ต้ประชาชนมมีอาชพ
หลพักปรพัชญาของเศรษฐกติจพอเพมียง

ยยุทธศาสตรรการพ พัฒนาและแนวทางการพ พัฒนา
ยยุทธศาสตรรท ทที่ 1

ทั้ ฐาน
ดล้านโครงสรล้างพมืน

ว พัตถยุประสงครของยยุทธศาสตรร
เพพอ
ถิ่ ปรพับปรยุงและพพัฒนาระบบโครงสร ต้างพพน
นั้ ฐาน พพัฒนาเมพองนว่าอยผว่ และ
การจพัดการทรพัพยากรธรรมชาตติ
และสงติถิ่ แวดล ต้อมอยว่างยพัถิ่งยพน

แนวทางการพ พัฒนา

พถิ่ สาร
1 แนวทางการพพัฒนาด ต้านการคมนาคม ขนสงว่ และการสอ
2 แนวทางการพพัฒนาด ต้านสาธารณผปโภค และสาธารณผปการ
3 แนวทางการพพัฒนาด ต้านการผพังเมพอง และการควบคยุมอาคาร

ส เสรกิมการศก
ศ ษาอบรม
ยยุทธศาสตรรท ทที่ 2 ดล้านการสง
ศาสนา และคยุณภาพชวท ต
กิ
ว พัตถยุประสงครของยยุทธศาสตรร

ซ ษา การกมีฬา สยุขภาพอนามพัย ศาสนา
เพพอ
ถิ่ สงว่ เสรติม สนพั บสนยุนการศก
วพัฒนธรรมและประเพณมีท ต้องถติน
ถิ่

แนวทางการพ พัฒนา

ซ ษาอบรม ศาสนา ศล
ติ ปวพัฒนธรรม จารมีต
1 แนวทางการพพัฒนาด ต้านการศก
ประเพณมีและภผมป
ติ พั ญญาท ต้องถติน
ถิ่
มี
2 แนวทางการพพัฒนาด ต้านการสงว่ เสรติมอาชพ
3 แนวทางการพพัฒนาด ต้านสวพัสดติการสงพั คม

พั
ยยุทธศาสตรรท ทที่ 3 ดล้านการจ พัดระเบทยบชยุมชน/สงคม
และการร พักษาความสงบเรทยบรล้อย
ว พัตถยุประสงครของยยุทธศาสตรร
เพพอ
ถิ่ เสรติมสร ต้างความสงบเรมียบร ต้อยในชยุมชน

แนวทางการพ พัฒนา

1 แนวทางการพพัฒนาด ต้านการสงว่ เสรติมประชาธติปไตย
2 แนวทางการพพัฒนาด ต้านการปต้ องกพันและบรรเทาสาธารณภพัย
3 แนวทางการพพัฒนาด ต้านการรพักษาความสงบเรมียบร ต้อย

ส เสรกิมการ
ยยุทธศาสตรรท ทที่ 4 ดล้านการวางแผน การสง
ส เสรกิมการเกษตร และการทสองเททย
ลงทยุน พาณกิชยกรรม สง
ที่ ว
ว พัตถยุประสงครของยยุทธศาสตรร

เพพอ
ถิ่ สงว่ เสรติมด ต้านเศรษฐกติจของชยุมชน

แนวทางการพ พัฒนา
1
2
๓
๔

แนวทางการพพัฒนาด ต้านการสงว่ เสรติมการลงทยุน
แนวทางการพพัฒนาด ต้านการพาณติชยกรรม
แนวทางการพพัฒนาด ต้านการเกษตร
แนวทางการพพัฒนาด ต้านการทว่องเทมีย
ถิ่ ว
ยยุทธศาสตรร์ท มีถิ่ 5……

ยยุทธศาสตรรท ทที่ 5 ดล้านการบรกิหารจ พัดการและการอนยุร พักษร
ทร พัพยากรธรรมชาตกิ สงกิที่ แวดลล้อม
ว พัตถยุประสงครของยยุทธศาสตรร

เพพอ
ถิ่ พพัฒนาเมพองนว่าอยผว่ และการจพัดการทรพัพยากรธรรมชาตติและสงติถิ่
แวดล ต้อมอยว่างยพัถิ่งยพน
แนวทางการพ พัฒนา
แนวทางการพพัฒนาด ต้านการอนยุรพักษร์ ทรพัพยากรธรรมชาตติ การ
คยุ ต้มครองดผแลและบดารยุงรพักษาปว่ าและนดนั้ า

ยยุทธศาสตรรท ทที่ 6
จ พัดการ

ดล้านการพ พัฒนาการเมมือง บรกิหาร

ว พัตถยุประสงครของยยุทธศาสตรร
1 เพพอ
ถิ่ พพัฒนาระบบการบรติหารจพัดการทมีด
ถิ่ มี ให ต้มมีความโปรว่งใสใน
ต้ การอยว่าง
ทยุกด ต้านรวมทพังนั้ การอดานวยความสะดวกแกว่ประชาชนผผ ต้มาใชบรติ
ทพัถิ่วถซง สะดวกและรวดเรป็ว
2 เพพอ
ถิ่ สร ต้างความเข ต้มแขป็งด ต้านการเงตินการคลพัง โดยบรติหารและ
คว่าใชจว่ต้ าย งบประมาณให ต้เกติดประโยชนร์สงผ สยุดตว่อสวว่ นรวมและเปป็ นไปตาม
แผนพพัฒนาเทศบาลตดาบลวาปมี ปทยุม
แนวทางการพ พัฒนา
1 แนวทางการพพัฒนาสงว่ เสรติมการมมีสวว่ นรว่วมของประชาชน
2 แนวทางการพพัฒนาทางการเมพอง / การบรติหารจพัดการองคร์กร

๑๒. นโยบายของผยบ
ล้ รกิหารเทศบาลตดาบลวาปท ปทยุม
ทั้ ฐาน
๑. นโยบายการพ พัฒนาดล้านโครงสรล้างพมืน
-ดล้านไฟฟล้า ไฟฟต้ าสาธารณะให ต้สวว่างเพมียงพอ เพพอ
ถิ่ รพักษาความปลอดภพัยใน
ติ ของประชาชน
ชวมี ต
ติ และทรพัพยร์สน
-ดล้านประปา ดดาเนตินการสดารวจและขยายเขตระบบประปาให ต้ประชาชนใน
เขตเทศบาลได ต้ครอบคลยุมทพัถิ่วถซง
-ดล้านถนน ดดาเนตินการปรพับปรยุง ถนน ตรอก ซอย ให ต้เปป็ นคอนกรมีต
หรพอลาดยาง เพพอ
ถิ่ ประชาชนได ต้
รพับความเปป็ นอยผท
ว่ มีถิ่ ดมีขน
ซนั้
-เสรติมสร ต้างมาตรการในการปต้ องกพัน และแก ต้ไขปพั ญหานดนั้ าทว่วมขพังใน
ชยุมชน

พั
๒. นโยบายดล้านสงคม

- สงว่ เสรติมการสร ต้างสยุขภาพของประชาชน
- สงว่ เสรติมและสนพั บสนยุนกติจกรรมของผผ ต้สผงอายยุ
มี ให ต้กพับประชาชนผผ ต้มมีรายได ต้น ต้อย
- สงว่ เสรติมอาชพ
- รณรงคร์สงว่ เสรติมกระบวนการสร ต้างเสรติมคยุณธรรม จรติยธรรม การสร ต้าง
วตินพัย และจติตสาธารณะของ
คนในชยุมชน
ว่ ม
- พพัฒนาองคร์ความรผ ต้สผช
ยุ ชน สร ต้างชยุมชนเทศบาลตดาบลวาปมี ปทยุมให ต้เปป็ น
สงพั คมแหว่งการเรมียนรผ ต้ทมีม
ถิ่ งยุว่ เน ต้นคน
เปป็ นศผนยร์กลางการพพัฒนา
- สงว่ เสรติมและจพัดทดาแผนแมว่บทชยุมชน และแผนปฏติบพัตก
ติ ารชยุนชน การรวม
กลยุม
ว่ ทางสงพั คม องคร์กรชยุมชน
เพพอ
ถิ่ แก ต้ไขปพั ญหาความยากจน และการสร ต้างเครพอขว่ายการพพัฒนา
สงพั คมทมีส
ถิ่ อดคล ต้องกพับ มติตค
ติ วาม
เปป็ น เมพองนว่าอยผช
ว่ ม
ยุ ชนนว่าอยผอ
ว่ ยว่างยพัถิ่งยพน บนพพน
นั้ ฐานของการสร ต้าง
ความเข ต้มแขป็งให ต้กพับ ภาคประชาชน
และชยุมชน
๓. นโยบาย……

๓. นโยบายดล้านสงกิที่ แวดแวดลล้อม
- พพัฒนาภผมท
ติ พัศนร์ ให ต้สวยงามครบทยุกพพน
นั้ ทมีถิ่
- สงว่ เสรติมให ต้เทศบาลตดาบลวาปมี ปทยุมเปป็ นเมพองนว่าอยผว่ สะอาด เรมียบร ต้อย
มมีภม
ผ ท
ติ พัศนร์ และมมีสงติถิ่ แวดล ต้อมทมีด
ถิ่ มี
- สงว่ เสรติมสาธารณสยุขมผลฐานในเขตเทศบาล เพพอ
ถิ่ ดผแลสยุขภาพและ
สงติถิ่ แวดล ต้อมในชยุมชน
ติ ธติภาพในการกดาจพัดขยะให ต้ดมียงติถิ่ ขซน
- พพัฒนาประสท
นั้

มี ให ต้ดมียงติถิ่ ขซน
- ปรพับปรยุงระบบบดาบพัดนดนั้ าเสย
นั้
พนั้ และให ต้ได ต้ถผก
- ปรพับปรยุงตลาดสด ตลาดโต ต้รยุงว่ ให ต้เปป็ นตลาดนว่าซอ
สยุขลพักษณะ
- ปรพับปรยุงและสงว่ เสรติมให ต้ประชาชนมมีสถานทมีอ
ถิ่ อกกดาลพังกาย และ
ทมีพ
ถิ่ พักผว่อน
- รณรงคร์สงว่ เสรติมการสร ต้างจติตสดานซกสาธารณะทางด ต้านการบรติหาร
จพัดการทรพัพยากรธรรมชาตติ
สงติถิ่ แวดล ต้อมและพลพังงานแกว่ประชาชน และชยุมชน
- สงว่ เสรติมสนพั บสนยุนการเฝต้ าระวพัง และพพัฒนาหนองนดนั้ า ซงซถิ่ เปป็ นแหลว่ง
นดนั้ าทมีส
ถิ่ ดาคพัญของชยุมชนให ต้
ต้
สามารถรองรพับการใชประโยชนร์
ของชยุมชนในเขตเทศบาลตดาบล
วาปมี ปทยุมและพพน
นั้ ทมีอ
ถิ่ น
พถิ่ ๆ
ทมีม
ถิ่ อ
มี าณาเขตตติดตว่อกพันได ต้อยว่างยพัถิ่งยพน
-สงว่ เสรติมสนพั บสนยุนกระบวนการมมีสวว่ นรว่วมของชยุมชนในการบรติหาร
จพัดการทรพัพยากรธรรมชาตติและ
สงติถิ่ แวดล ต้อมขพับเคลพอ
ถิ่ นการจพัดทดาโครงการ และการดดาเนตินกติจกรรม
ว่ ารลดสภาวะ
ตว่าง ๆ ทมีม
ถิ่ งยุว่ ไปสผก
โลกร ต้อน

ศ ษา ขนบธรรมเนทยม ประเพณท และการ
๔. นโยบายดล้านการศก
กทฬา

ซ ษาโรงเรมียนในเขตเทศบาลให ต้มมีคณ
- สงว่ เสรติมสนพั บสนยุนการศก
ยุ ภาพ
ซ ษา
ตามมาตรฐานการศก
- สงว่ เสรติมสนพั บสนยุนผลพักดพันศผนยร์พพัฒนาเดป็กเลป็กวพัดโสมนพั สประดติษฐร์
ให ต้เปป็ นศผนยร์ทผ
มีถิ่ าว่ นเกณฑร์
มาตรฐาน
- จพัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวพันและอาหารเสรติม(นม)
เพพอ
ถิ่ ให ต้นพั กเรมียนมมีคณ
ยุ ภาพชวมี ต
ติ
ทมีส
ถิ่ มบผรณร์แขป็งแรง
- สงว่ เสรติมประชาชน เยาวชน ในการเลว่นกมีฬาและออกกดาลพังกาย
เพพอ
ถิ่ ให ต้ประชาชนมมีสข
ยุ ภาพแขป็งแรง
ปราศจากโรคภพัย- สงว่ เสรติมสนพั บสนยุนการพพัฒนากระบวนการ
ซ ษาทพังนั้ ในระบบ
ทางการศก
พั ด ต้วยการจพัดการศก
ซ ษาตามรพัฐธรรมนผญ
นอกระบบและตามอพัธยาศย
แหว่งราชอาณาจพักรไทย
ปมี ๒๕๕๐ สดาหรพับ เดป็กเยาวชน และประชาชน ได ต้มมีโอกาสเรมียน
ฟรมี เรมียนดมี และเรมียน
อยว่างมมีคณ
ยุ ภาพ
ซ ษา การปฏติบพัต ติ
- สงว่ เสรติมสนพั บสนยุนกติจกรรมตว่างๆ ทมีเถิ่ กมีย
ถิ่ วกพับศาสนาศก
กติจกรรมทางศาสนา และ

การพพัฒนาศาสนสถาน
พ สานวพัฒนธรรม ประเพณมี วติถช
- สนพั บสนยุนและสงว่ เสรติมการสบ
มี ม
ยุ ชน
และภผมป
ติ พั ญญาท ต้องถติน
ถิ่
- สงว่ เสรติมกติจกรรมการแขว่งขพันกมีฬาทพังนั้ ภายในและภายนอกชยุมชน
รวมทพังนั้ กติจกรรมอพันเนพอ
ถิ่ งในโอกาส
วพันสดาคพัญของทางราชการ รพัฐประเพณมี และประเพณมีท ต้องถติน
ถิ่

๕. นโยบายดล้าน…..
๕. นโยบายดล้านการปล้องก พันและบรรเทาสาธารณภ พัย และการ
ปล้องก พันยาเสพตกิด
- จพัดหาอยุปกรณร์ดบ
พั เพลติงทมีท
ถิ่ พันสมพัยและตรวจสภาพอยุปกรณร์เพพอ
ถิ่ ให ต้
ต้
พร ต้อมใชงานได
ต้ตลอดเวลา
- สงว่ เสรติมให ต้ความรผ ต้แกว่ประชาชนในการปต้ องกพันสาธารณภพัย
- ให ต้ความชวว่ ยเหลพอแกว่ผผ ต้ประสบภพัยตว่างๆ
- รณรงคร์และพพัฒนาให ต้ชยุมชนในเขตเทศบาลปลอดยาเสพตติด

๖. นโยบายดล้านการบรกิหาร

- จพัดระบบบรติหารงานเทศบาลให ต้มมีความโปรว่งใสในทยุกๆด ต้านและส งว่
เสรติมให ต้ประชาชนมมีสวว่ นรว่วม
ในการตรวจสอบการปฏติบพัตห
ติ น ต้าทมีถิ่ รวมทพังนั้ อดานวยความสะดวกให ต้
แกว่ประชาชนผผ ต้มาขอรพับบรติการ
อยว่างทพัถิ่วถซงสะดวกและรวดเรป็ว
****************************

สวส นททที่ ๓
ผลการวพิเคราะหร์การตพิดตามและ
ประเมพินผล
1. ผลการพพิจารณาการตพิดตามและประเมพินผลยยุทธศาสตรร์เพพอ
ที่ ความ
ทที่ ท
สอดคลล้องแผนพ พัฒนาทล้องถพิน
ที่ สป
1.1 สรยุปคะแนนประเมพินผลยยุทธศาสตรร์
ผลการใหล้คะแนนยยุทธศาสตรร์ของเทศบาลตตาบลวาปท ปทยุม จาก
การประชยุมคณะกรรมการตพิดตามฯ เมพอ
ที่ ว พันททที่
18 ตยุลาคม 2560 ด พังนทน
คะแนน
เตด็ม

คะแนนททที่
ไดล้

๑. ขล้อมมูลสภาพทวที่ พั ไปขององคร์กร
ส นทล้องถพิน
ปกครองสว
ที่

2๐

19.78

รล้อยละ
ของ
คะแนน
เตด็ม
98.9

๒. การวพิเคราะหร์สภาวการณร์และ
พั
ศกยภาพ

1๕

14.67

97.8

๓. ยยุทธศาสตรร์ ประกอบดล้วย

6๕

60.89

93.67

๓.๑ ยยุทธศาสตรร์ขององคร์กรสวส นท ท้อง
ถถน
ถิ่

(10)

9

90

๓.๒ ยยุทธศาสตรร์ขององคร์กรปกครอง
สวส นท ท้องถถน
ถิ่ ในเขตจจังหวจัด

(10)

9

90

๓.๓ ยยุทธศาสตรร์จจังหวจัด

(๑๐)

9.33

93.3

จั ทจัศนร์
๓.๔ วถสย

(๕)

4.78

95.6

๓.๕ กลยยุทธร์

(๕)

5

100

๓.๖ เปท้ าประสงคร์ของแตสละประเดด็น
กลยยุทธร์

(5)

4.67

93.4

๓.๗ จยุดยยืนทางยยุทธศาสตรร์

(๕)

4.78

95.6

ประเดด็นการพพิจารณา

3.8 แผนงาน

(๕)

5

100

ยืถิ่ มโยงของยยุทธศาสตรร์ใน
3.9 ความเชอ
ภาพรวม

(๕)

4.56

91.2

3.10 ผลผลถต/โครงการ

(๕)

4.78

95.6

๑๐๐

95.33

95.33

รวม

2. ผลการพพิจารณาการตพิดตามและประเมพินผลโครงการเพพอ
ที่ ความ
ทที่ ท
สอดคลล้องแผนพ พัฒนาทล้องถพิน
ที่ สป
2.1 สรยุปคะแนนประเมพินผลโครงการ
ผลการใหล้คะแนนโครงการของเทศบาลตตาบลวาปท ปทยุม จากการ
ประชยุมคณะกรรมการตพิดตามฯ เมพอ
ที่ ว พันททที่
18 ตยุลาคม 2560 ด พังนทน

ประเดด็นการพพิจารณา
๑. การสรยุปสถานการณร์การพ พัฒนา

รล้อยละ
คะแนน คะแนน ของ
เตด็ม
ททไที่ ดล้ คะแนน
เตด็ม
9.11
91.1
๑๐

๒. การประเมพินผลการนตาแผนพ พัฒนาทล้อง
ทที่ ท ไปปฏพิบ พัตพิในเชงพิ ปรพิมาณ
ถพิน
ที่ สป

๑๐

9

90

๓. การประเมพินผลการนตาแผนพ พัฒนาทล้อง
ทที่ ท ไปปฏพิบ พัตพิในเชงพิ คยุณภาพ
ถพิน
ที่ สป

๑๐

9.11

91.1

๔. แผนงานและยยุทธศาสตรร์การพ พัฒนา

๑๐

9.28

92.8

๕. โครงการพ พัฒนาประกอบดล้วย

๖๐

จั เจนของชอ
ยืถิ่ โครงการ
๕.๑ ความชด

๕

4.67

93.4

๕

4.89

97.8

5

4.78

95.6

๕.๒ กกาหนดวจัตถยุประสงคร์สอดคล ท้องกจับ
โครงการ
๕.๓ เปท้ าหมาย (ผลผลถตของโครงการ) มม

54.44 90.73

จั เจนนก าไปสสก
ส ารตจังตั้ งบประมาณได ท้ถสก
ความชด
ต ท้อง
5.4 โครงการมมความสอดคล ท้องกจับแผน
ยยุทธศาสตรร์ชาตถ 20 ปม

๕

4.33

86.6

5.5 เปท้ าหมาย (ผลผลถตของโครงการ) มม
ความสอดคล ท้องกจับแผนพจัฒนาเศรษฐกถจและ
สงจั คมแหสงชาตถ

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 ท้ไขปจั ญหาความยากจนหรยือ
การเสรถมสร ท้างให ท้ประเทศชาตถมจัถิ่นคง มจังถิ่ คจังถิ่
ยจัถิ่งยยืน

5

4

80

5.9 งบประมาณมมความสอดคล ท้องกจับเปท้ าหมาย
(ผลผลถตของโครงการ)

๕

4.33

86.6

5.10 มมการประมาณการราคาถสกต ท้องตามหลจัก
วถธก
ม ารงบประมาณ

๕

4.78

95.6

5
4.78
95.6
5.11 มมการกกาหนดตจัวชวมตั้ จัด (KPI) และ
สอดคล ท้องกจับวจัตถยุประสงคร์และผลทมค
ถิ่ าดวสาจะได ท้
รจับ
4.78
95.6
5.12 ผลทมค
ถิ่ าดวสาจะได ท้รจับ สอดคล ท้องกจับ
๕
วจัตถยุประสงคร์
รวม
๑๐๐ 90.94 90.94
ปพัญหาและอยุปสรรคในการตพิดตามและประเมพินผลแผนพ พัฒนา มท
ด พังนทน
ปพัญหา
๑) เทศบาลไมสสามารถบรรจยุโครงการ/กถจกรรมในเทศบจัญญจัตงถ บ
ประมาณรายจสายได ท้ครบทยุกโครงการ/กถจกรรมและครอบคลยุมทยุกยยุทธศาสตรร์
การพจัฒนา
๒) เทศบาลไมสสามารถดกาเนถนการได ท้ครบทยุกโครงการ/กถจกรรมทมต
ถิ่ งจั ตั้ ไว ท้
ในเทศบจัญญจัตงถ บประมาณรายจสาย
อยุปสรรค

๑) เทศบาลตกาบลวาปม ปทยุมมมงบประมาณไมสเพมยงพอตสอการดกาเนถนงาน
แก ท้ไขปจั ญหาและความต ท้องการของประชาชนในชยุมชนได ท้ทจังตั้ หมด
๒) เทศบาลตจังตั้ งบประมาณในการดกาเนถนการตามภารกถจแตสละด ท้านบาง
รายการยจังไมสเพมยงพอและบางรายการมากเกถนไป ทกาให ท้ต ท้องโอนเพถม
ถิ่ โอน
ลด และตจังตั้ จสายรายการใหมส
ขล้อเสนอแนะ (จากคณะกรรมการตพิดตามและคณะกรรมการ
พ พัฒนาเทศบาล)
เพยือ
ถิ่ ให ท้การดกาเนถนโครงการของเทศบาลบรรลยุเปท้ าหมายทมก
ถิ่ กาหนดเอาไว ท้
ในแผนพจัฒนา จจึงเหด็นควรผส ท้บรถหารเรสงรจัดการดกาเนถนโครงการเพยือ
ถิ่ ให ท้การ
ดกาเนถนโครงการของเทศบาลบรรลยุเปท้ าหมายทมก
ถิ่ กาหนดเอาไว ท้ในแผนพจัฒนา
จจึงเหด็นควรผส ท้บรถหารเรสงรจัดการดกาเนถนโครงการ เนยือ
ถิ่ งจากในครจึงถิ่ ปม งบประมาณ
ถตั้
เทศบาลสามารถดกาเนถนการได ท้เพมยงร ท้อยละ ๓๗.๕๐ อาจจะทกาให ท้สน
ปม งบประมาณเทศบาลจะไมสสามารถดกาเนถนการให ท้บรรลยุวจัตถยุประสงคร์ทก
มถิ่ กาหนด
ไว ท้ในแผนพจัฒนาได ท้ และอาจทกาให ท้ประชาชนไมสพงจึ พอใจในการดกาเนถนงาน
เพราะไมสสามารถดกาเนถนการแก ท้ไขปจั ญหาให ท้กจับประชาชนได ท้ตามความ
ต ท้องการของประชาชน

สวส นททที่ ๔
ผลการตมิดตามและประเมมินผล
ตามแบบ ๑-๓/๑
ในการตติดตามและประเมตินผลแผนพพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการ
ตติดตามและประเมตินผลแผนพพัฒนาเทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม ได ด้กตาหนดเครรอ
รื่ ง
ด้ นสอ
รรื่ สตาหรพับการตติดตามและประเมตินผล เพรอ
ด้
มรอ อทุปกรณณ์ สงติรื่ ทปีใรื่ ชเปป็
รื่ ใชใน
การรวบรวมข ด้อมมูลแผนพพัฒนาทปีไรื่ ด ด้กตาหนดขขน
ขึ้ ซงขรื่ มปีผลตต่อการพพัฒนาท ด้องถติน
รื่
ข ด้อมมูลดพังกลต่าวเปป็ นได ด้ทพังขึ้ ข ด้อมมูลเชงติ ปรติมาณ และข ด้อมมูลเชงติ คทุณภาพ มปีความ
จตาเปป็ นและสตาคพัญในการนต ามาหาคต่าและผลของประโยชนณ์ทไปีรื่ ด ด้รพับจากแผน
พพัฒนา เปป็ นแบบสอบถาม แบบวพัดคทุณภาพแผน แบบตติดตามและประเมติน
ผลโครงการสตาหรพับแผนพพัฒนาเพรอ
รื่ ความสอดคล ด้องของยทุทธศาสตรณ์และ
ปีขึ้ องการปฏติบพัตงติ าน แบบบพันทขกข ด้อมมูล แบบรายงาน
โครงการ แบบตพัวบต่งชข
พั ฤทธติโธิ์ ดยรมูปแบบตต่างๆ ทปีรื่
เพรอ
รื่ นต าไปวติเคราะหณ์ทางสถติต ติ และการหาผลสม
ด้
สอดคล ด้องกพับบรติบทของท ด้องถติน
รื่ โดยเครรอ
รื่ งมรอทปีใรื่ ชในการตติ
ดตามและ
ประเมตินผลแผนพพัฒนาของเทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม ประจตาปปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดรอนตทุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวต่างเดรอน เมษายน พ.ศ.
๒๕61 ถขง กพันยายน ๒๕๖1) คคือการประเมมินผลในเชงมิ ปรมิมาณ โดย
ช บบตมิดตามและประเมมินผลแบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอคืน
ใชแ
ที่ ๆ : ตามคคม
ส อ
คื
ส นทชองถมิน
กรมการปกครองสว
ที่ ) และการตมิดตามและประเมมินคคุณภาพ
แผนพ พัฒนาโดยมทรายละเอทยดในการตมิดตามและประเมมินผล ดพังนปีขึ้

แบบททที่ ๑...

แบบททที่ ๑ การกกาก พับการจ พัดทกาแผนยคุทธศาสตรร์ขององคร์กรปกครอง
ส นทชองถมิน
สว
ที่
ทช จง : แบบททที่ ๑ เปป็ นแบบประเมตินตนเองในการจพัดทตาแผน
คกาชแ
ยทุทธศาสตรณ์ขององคณ์กรปกครองสวต่ นท ด้องถติน
รื่ โดยจะทตาการประเมตินและราย
ด้
งานททุกๆ ครพังขึ้ หลพังจากทปีอ
รื่ งคณ์กรปกครองสวต่ นท ด้องถติน
รื่ ได ด้ประกาศใชแผน
ยทุทธศาสตรณ์แล ด้ว
คืที่ องคร์กรปกครองสว
ส นทชองถมิน
ชอ
ที่

เทศบาลตกาบลวาปท ปทคุม

ประเดด็นการประเมมิน

1. คณะกรรมการพ พัฒนาทชองถมิน
ที่
1.1 มปีการจพัดตพังขึ้ คณะกรรมการพพัฒนาท ด้องถติน
รื่ เพรอ
รื่ จพัด
ทตาแผนพพัฒนาท ด้องถติน
รื่
1.2 มปีการจพัดประชทุมคณะกรรมการพพัฒนาท ด้องถติน
รื่
เพรอ
รื่ จพัดทตาแผนพพัฒนาท ด้องถติน
รื่
1.3 มปีการจพัดประชทุมอยต่างตต่อเนรอ
รื่ งสมตรื่าเสมอ
1.4 มปีการจพัดตพังขึ้ คณะกรรมการสนพั บสนทุนการจพัดทตา
แผนพพัฒนาท ด้องถติน
รื่
1.5 มปีการจพัดประชทุมคณะกรรมการสนพั บสนทุนการจพัด
ทตาแผนพพัฒนาท ด้องถติน
รื่
1.6 มปีคณะกรรมการพพัฒนาท ด้องถติน
รื่ รต่วมกพับประชาคม
ท ด้องถติน
รื่ และรต่วมจพัดทตารต่างแผนพพัฒนาท ด้องถติน
รื่
2. การจ พัดทกาแผนพ พัฒนาทชองถมิน
ที่
2.1 มปีการรวมรวมข ด้อมมูลและปพั ญหาสตาคพัญของ
องคณ์กรปกครองสวต่ นท ด้องถติน
รื่ มาจพัดทตาฐานข ด้อมมูล
2.2 มปีการเปติ ดโอกาสให ด้ประชาชนเข ด้ามามปีสวต่ นรต่วม
ในการจพัดทตาแผน
พั ยภาพขององคณ์กรปกครอง
2.3 มปีการวติเคราะหณ์ศก

มทการ
ดกาเนมิน
การ












ไมสม ท
การ
ดกาเนมิน
การ

สวต่ นท ด้องถติน
รื่ (SWOT) เพรอ
รื่ ประเมตินสถานภาพการ
พพัฒนาองคณ์กรปกครองสวต่ นท ด้องถติน
รื่
พั ทพัศนณ์และภารกติจหลพักการ
2.4 มปีการกตาหนดวติสย
พพัฒนาองคณ์กรปกครองสวต่ นท ด้องถติน
รื่ ทปีส
รื่ อดคล ด้องกพับ
พั ยภาพของท ด้องถติน
ศก
รื่
พั ทพัศนณ์และภารกติจหลพักการ
2.5 มปีการกตาหนดวติสย
พพัฒนาองคณ์กรปกครองสวต่ นท ด้องถติน
รื่ ทปีส
รื่ อดคล ด้องกพับ
ยทุทธศาสตรณ์จพังหวพัด
2.6 มปีการกตาหนดจทุดมทุงต่ หมายเพรอ
รื่ การพพัฒนาทปีรื่
ยพัรื่งยรน
2.7 มปีการกตาหนดเปด้ าหมายการพพัฒนาองคณ์กร
ปกครองสวต่ นท ด้องถติน
รื่
2.8 มปีการกตาหนดยทุทธศาสตรณ์การพพัฒนาและ
แนวทางการพพัฒนา
2.9 มปีการกตาหนดยทุทธศาสตรณ์ทส
ปีรื่ อดคล ด้องกพับ
ยทุทธศาสตรณ์การพพัฒนา
ด้
2.10 มปีการอนทุมพัตแ
ติ ละประกาศใชแผนยทุ
ทธศาสตรณ์
การพพัฒนา
ปี ลทุม
2.11 มปีการจพัดทตาบพัญชก
ต่ โครงการในแผน
ยทุทธศาสตรณ์
2.12 มปีการกตาหนดรมูปแบบการตติดตามประเมตินผล
แผนยทุทธศาสตรณ์













แบบทปีรื่ ๒.....
ส นทชอง
แบบททที่ ๒ แบบตมิดตามผลการดกาเนมินงานขององคร์กรปกครองส ว
ถมิน
ที่ ตามยคุทธศาสตรร์การพ พัฒนา
ทช จง : แบบททที่ ๒ แบบประเมมินตนเอง โดยมปีวพัตถทุประสงคณ์เพรอ
คกาชแ
รื่ ใช ด้
ประเมตินผลการดตาเนตินงานขององคณ์กรปกครองสวต่ นท ด้องถติน
รื่ ตามยทุทธศาสตรณ์ท ปีรื่
ปีรื่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประเมตินปปี ละ
กตาหนดไว ด้ในแผนพพัฒนาท ด้องถติน
รื่ สป
สองครพังขึ้ ภายในเดรอนเมษายน และเดรอนตทุลาคม ของปปี งบประมาณนพั น
ขึ้ ๆ
ส นททที่ ๑ ขชอมคลทวที่ พั ไป
สว
รรื่ องคณ์กรปกครองสวต่ นท ด้องถติน
๑.๑ ชอ
รื่ เทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม

๑.๒ ครพังขึ้ ทปีรื่ 2 รอบเดรอนตทุลาคม (ระหวต่างเดรอนเมษายน ๒๕๖1 –
เดรอนกพันยายน ๒๕๖1)
ส นททที่ 2 ยคุทธศาสตรร์การพ พัฒนาและโครงการในปท งบประมาณ พ.ศ.
สว
๒๕๖๑
ปท ๒๕๖๑

ปท ๒๕๖๒

ปท ๒๕๖๓

ยคุทธศาสตรร์ โครงกา ผลการ โครงกา ผลการ โครงการ
ร
ร
(เปชา
ดกาเนมิน
ดกาเนมิน
การพ พัฒนา
(เปชา
(เปชา
หมาย)

งาน

1. ยทุทธศาสตรณ์
การพพัฒนาด ด้าน
โครงสร ด้างพรน
ขึ้
ฐาน
2. ยทุทธศาสตรณ์
การพพัฒนาด ด้าน
การสต่งเสรติมการ
ศขกษา ศาสนา
และคทุณภาพ
ชปีวต
ติ
3. ยทุทธศาสตรณ์
การพพัฒนาด ด้าน
จพัดระเบปียบ
ชทุมชน/สพังคม
และรพักษาความ
สงบเรปียบร ด้อย
4. ยทุทธศาสตรณ์
การพพัฒนาด ด้าน
การวางแผน
การสต่งเสรติมการ
ลงททุน พาณติช
ยกรรม การ
ทต่องเทปีย
รื่ ว
5. ยทุทธศาสตรณ์
การพพัฒนาด ด้าน
การบรติหาร
จพัดการและ
อนทุรพักษณ์
ทรพัพยากรธรรม
ชาตติสงติรื่ แวดล ด้อม
6. ยทุทธศาสตรณ์
การพพัฒนาด ด้าน
การเมรอง
บรติหารจพัดการ

10

5

51

36

9

8

8

3

12

4

23

15

มิช
รวมทงส
พัช น
คมิดเปด็นรชอย
ละของ
ยคุทธศาสตรร์

113

71
62.8
4

หมาย)

งาน

หมาย)

ผลการ
ดกาเนมิน
งาน

ปท ๒๕ 6 ๔
โครงการ
(เปชา
หมาย)

ผลการ
ดกาเนมิน
งาน

การพ พัฒนา

แบบททที่ ๓/๑……
ส น
แบบททที่ ๓/๑ แบบประเมมินผลการดกาเนมินงานขององคร์กรปกครองส ว
ทชองถมิน
ที่ ตามยคุทธศาสตรร์การพ พัฒนา
ทช จง : แบบททที่ ๓/๑ แบบประเมมินตนเอง โดยมปีวพัตถทุประสงคณ์เพรอ
คกาชแ
รื่ ใช ด้
ประเมตินผลการดตาเนตินงานขององคณ์กรปกครองสวต่ นท ด้องถติน
รื่ ตามยทุทธศาสตรณ์ท ปีรื่
ปีรื่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประเมตินปปี ละ
กตาหนดไว ด้ในแผนพพัฒนาท ด้องถติน
รื่ สป
สองครพังขึ้ ภายในเดรอนเมษายน และเดรอนตทุลาคม ของปปี งบประมาณนพั น
ขึ้ ๆ
ส นททที่ ๑ ขชอมคลทวที่ พั ไป
สว
คืที่ องคร์กรปกครองสว
ส นทชองถมิน
๑.๑ ชอ
ที่ เทศบาลตกาบลวาปท ปทคุม
๑.๒ ครงทท
พัช ที่ 2 รอบเดคือนตคุลาคม (ระหวสางเดคือนเมษายน
๒๕๖1 – เดคือนก พันยายน ๒๕๖1)
ส นททที่ ๒ ยคุทธศาสตรร์การพ พัฒนาและโครงการในปท งบประมาณ พ.ศ.
สว
๒๕๖๑
ยคุทธศาสตรร์และจกานวนโครงการททป
ที่ รากฏอยคใส นแผนและจกานวน
โครงการททไที่ ดชปฏมิบ พัตมิ

ยคุทธศาสตรร์การพ พัฒนา

1. ยทุทธศาสตรณ์การพพัฒนาด ด้าน
โครงสร ด้างพรน
ขึ้ ฐาน
2. ยทุทธศาสตรณ์การพพัฒนาด ด้านสงต่
ข ษา ศาสนา และ
เสรติมการศก
คทุณภาพชวปี ต
ติ

จกานวนโครงการ
ปรากฏ บรรจคุใน คมิดเปด็นรชอย
อยคใส น
เทศบ พัญ
ละ
แผน
ญ พัตมิ
ของ
พ พัฒนาสทที่ (นกาไป
โครงการ
ปท (ปท 61) ปฏมิบ พัตมิ)
ททป
ที่ รากฏ
ในแผนฯ
10
6
75.00

51

37

72.55

3. ยทุทธศาสตรณ์การพพัฒนาด ด้านจพัด
ระเบปียบชทุมชน/สงพั คมและรพักษา
ความสงบเรปียบร ด้อย

9

9

100

4. ยทุทธศาสตรณ์การพพัฒนาด ด้านการ
วางแผน การสงต่ เสรติมการลงททุน
พาณติชยกรรมการทต่องเทปีย
รื่ ว

8

3

37.50

5. ยทุทธศาสตรณ์การพพัฒนาด ด้านการ
บรติหารจพัดการและอนทุรพักษณ์
ทรพัพยากรธรรมชาตติสงติรื่ แวดล ด้อม

12

4

33.34

6. ยทุทธศาสตรณ์การพพัฒนาด ด้าน
การเมรอง บรติหารจพัดการ

23

16

69.57

113

75

66.38

รวม

สวส นททที่ 5
ผลการตนิดตามและประเมนินผลดด้วยระบบ eplan
(www.dla.go.th)
ตามระเบบียบกระทรวงมหาดไทย วว่าด ด้วยการจจัดททาแผนพจัฒนาของ
องคค์กรปกครองสวว่ นท ด้องถถน
ถิ่ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข ด้อ ๒๙ และระเบบียบ
กระทรวงมหาดไทย วว่าด ด้วยการจจัดททาแผนพจัฒนาขององคค์กรปกครองสวว่ น
ท ด้องถถน
ถิ่ (ฉบจับทบีถิ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข ด้อ ๑๓ และข ด้อ ๑๔ ประกอบกรมสงว่ เสรถม
การปกครองท ด้องถถน
ถิ่ ในฐานะหนว่วยงานทบีม
ถิ่ อ
บี ทานาจหน ด้าทบีส
ถิ่ งว่ เสรถมองคค์กร
ปกครองสวว่ นท ด้องถถน
ถิ่ ให ด้มบีการบรถหารกถจการบ ด้านเมมือง ทบีด
ถิ่ ย
บี ด
ยึ หลจักธรรมาภถ
ถ ธถภาพ ทจันสมจัยสามารถตอบสนอง
บาลและปรจับระบบการททางานให ด้มบีประสท
ความต ด้องการประชาชน เพมือ
ถิ่ ให ด้การดทาเนถนงานมมงว่ สสเว่ ปด้ าหมายดจังกลว่าว กรม
สงว่ เสรถมการปกครองท ด้องถถน
ถิ่ ได ด้รถเรถม
ถิ่ โครงการระบบสารสนเทศการบรถหาร
จจัดการเพมือ
ถิ่ การวางแผนและประเมถนผลการใชจว่ด้ ายงบประมาณขององคค์กร
ปกครองสวว่ นท ด้องถถน
ถิ่ (e-Plan) ซงยึถิ่ เปป็ นระบบปฏถบจัตก
ถ ารคอมพถวเตอรค์ภายใต ด้
ด้ างเหมาะสม ให ด้
แนวคถดการนท าเทคโนโลยบีสารสนเทศมาประยมกตค์ใชอยว่
ด้ นข ด้อมสลในการวางแผนและตถดตามประเมถน
องคค์กรปกครองสวว่ นท ด้องถถน
ถิ่ ใชเปป็
ผลการบรถหารงาน ทจังทั้ นบีทั้ ได ด้มบีการดทาเนถนงานมาอยว่างตว่อเนมือ
ถิ่ งถยึงปจั จจมบจัน
เพมือ
ถิ่ ให ด้การตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาของเทศบาลตทาบล
วาปบี ปทมม ประจทาปบี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1 รอบเดมือนตมลาคม (ระหวว่าง
เดมือนเมษายน ๒๕ 61 – กจันยายน ๒๕๖ 1) เปป็ นไปด ด้วยความถสกต ด้องและ
บรรลมเปด้ าหมายตามระเบบียบกระทรวงมหาดไทยและข ด้อสงจัถิ่ การของกรมสงว่
เสรถมการปกครองท ด้องถถน
ถิ่ ดจังกลว่าว เทศบาลตทาบลวาปบี ปทมม จยึงได ด้ดทาเนถน
บีถิ่ บี (พ.ศ. ๒๕๖ 1 – ๒๕๖ 4) ประจทา
การนท าเข ด้าข ด้อมสลแผนพจัฒนาท ด้องถถน
ถิ่ สป
ปบี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1
ในระบบ e-plan และได ด้นท าข ด้อมสลในระบบ
ด้
อบีแพลนดจังกลว่าวมาใชในการตถ
ดตามและประเมถนผลแผนครจังทั้ นบีทั้ 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)

ประกาศ เทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม
เรรอ
รื่ ง การรายงานผลการดตาเนนินงานในรอบปปี งบประมาณ พ.ศ.2561
*******************************************
ด ด้วยรรัฐธรรมนนูญ มาตรา 253 กตาหนดให ด้ อปท.สภาท ด้องถนิน
รื่ และผนู ด้บรนิหารท ด้องถนิน
รื่ เปนิ ดเผยข ด้อมนูล
และรายงานผลการดตาเนนินงานให ด้ประชาชนทราบ รวมตลอดทรังทั้ มปีกลไกให ด้ประชาชนในท ด้องถนิน
รื่ มปีส วส นรสวมด ด้วย
ประกอบกรับระเบปียบกระทรวงมหาดไทย
ด ด้วยระเบปียบกระทรวงมหาดไทย วสาด ด้วยการจรัดทตาแผนพรัฒนาขององคค์กรปกครองสสวนท ด้องถนิน
รื่
(ฉบรับทปีรื่ 2) พ.ศ.2559 ข ด้อ 30(5) กตาหนดให ด้ผนู ด้บรนิหารท ด้องถนิน
รื่ เสนอผลการตนิดตามและประเมนินผลตสอสภาท ด้อง
ถนิน
รื่ และคณะกรรมการ พรัฒนาท ด้องถนิน
รื่ พร ด้อมทรังทั้ ประกาศผลการตนิดตามและประเมนินผลแผนพรัฒนาให ด้ประชาชน
ในท ด้องถนิน
รื่ ทราบ ในทปีเรื่ ปนิ ดเผยภายในสนิบห ด้าวรันนรับแตสวรันทปีผ
รื่ นู ด้บรนิหารท ด้องถนิน
รื่ เสนอผลการตนิดตามและประเมนินผลดรัง
กลสาว และต ด้องปนิ ดประกาศโดยเปนิ ดเผยไมสน ด้อยกวสาสามสนิบวรัน โดยอยสางน ด้อยปปี ละสองครรังทั้ ภายในเดรอนเมษายน
และภายในเดรอนตทุลาคมของททุกปปี
ดรังนรัน
ทั้ เพรอ
รื่ การปฏนิบต
รั ในิ ห ด้เปป็ นไปตามเจตนารมณค์ ของระเบปียบกระทรวงมหาดไทยวสาด ด้วยการจรัดทตา
แผนพรัฒนาองคค์กรปกครองสสวนท ด้องถนิน
รื่ เทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม จจึงขอประกาศผลการดตาเนนินงานการจรัดทตางบ
ประมาณ การใช ด้จสาย และผลการดตาเนนินงาน รวมทรังทั้ การตนิดตามและประเมนินผลแผนพรัฒนาท ด้องถนิน
รื่ ในรอบ
ปปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพรอ
รื่ ให ด้ประชาชนได ด้มปีสวส นรสวมในการตรวจสอบและกตากรับการบรนิหารจรัดการ
เทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม ดรังนปีทั้
ส สศนน ของเทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม
ก. ววิสยท
"เทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม เมรองนสาอยนูส สาธารณนูปโภคทรัรื่วถจึง พจึงรื่ พาตนเองได ด้ สทุขภาพอนามรัยดปี มปีคณ
ทุ ภาพชปีวต
นิ
เศรษฐกนิจยรัรื่งยรน"
ข. พ สนธกวิจ ของเทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม
1.ปรรับปรทุงและพรัฒนาระบบโครงสร ด้างพรน
ทั้ ฐาน พรัฒนาเมรองนสาอยนูส และการจรัดการทรรัพยากรธรรมชาตนิและส งนิรื่
แวดล ด้อมอยสางยรัรื่งยรน
2.พรัฒนาระบบการบรนิหารจรัดการทปีด
รื่ ปี ให ด้มปีความโปรสงใสในททุกด ด้านรวมทรังทั้ การอตานวยความสะดวกแกส
ด้บรนิ
ประชาชนผนู ด้มาใช การอยสางทรัรื่วถจึง สะดวกและรวดเรป็ว
3.สสงเสรนิม สนรับสนทุนการศจึกษา การกปีฬา สทุขภาพอนามรัย ศาสนาวรัฒนธรรมและประเพณปีท ด้องถนิน
รื่
4.เสรนิมสร ด้างความสงบเรปียบร ด้อยในชทุมชน และสสงเสรนิมด ด้านเศรษฐกนิจของชทุมชน
5.การสร ด้างความเข ด้มแขป็งด ด้านการเงนิน การคลรัง โดยบรนิหารและคสาใช ด้จสาย งบประมาณให ด้เกนิดประโยชนค์สงนู สทุด
ตสอสสวนรวม และเปป็ นไปตามแผนพรัฒนาเทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม
ค. ยยุทธศาสตรนการพ สฒนา ของเทศบาลตตาบลวาปปี ปททุมได ด้กตาหนดยทุทธศาสตรค์และแนวทางการพรัฒนา
ยทุทธศาสตรค์ไว ด้ 6 ยทุทธศาสตรค์ ดรังนปีทั้
ด ด้านโครงสร ด้างพรน
ทั้ ฐาน
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สงรั คมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย
ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน พาณนิชยกรรม สสงเสรนิมการเกษตร และการทสองเทปีย
รื่ ว
ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์ ทรรัพยากรธรรมชาตนิสงนิรื่ แวดล ด้อม
ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
ง. การวางแผน
เทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม ได ด้จรัดทตาแผนยทุทธศาสตรค์การพรัฒนาและแผนพรัฒนา 4 ปปี (พ.ศ. 2561-2564)
ตามกระบวนการทปีบ
รื่ ญ
รั ญรัตไนิ ว ด้ในระเบปียบกระทรวงมหาดไทย โดยผสานการมปีส วส นรสวมของประชาชน เชสน การจรัด
เวทปีประชาคม การประชทุมกรรมการชทุมชน เพรอ
รื่ รรับฟรั งปรั ญหาและความต ด้องการทปีแ
รื่ ท ด้จรนิงของประชาชนในพรน
ทั้ ทปีรื่
กสอนนต ามาจรัดทตาโครงการเพรอ
รื่ พรัฒนาพรน
ทั้ ทปีรื่ ทปีบ
รื่ รรจทุไว ด้ในแผนพรัฒนา 3 ปปี ตสอไป

เทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม ได ด้ประกาศใช ด้แผนพรัฒนา 4 ปปี (พ.ศ. 2561-2564) เมรอ
รื่ วรันทปีรื่ 17 พฤศจนิกายน
2559 โดยได ด้กตาหนดโครงการทปีจ
รื่ ะดตาเนนินการตามแผนพรัฒนา 4 ปปี (พ.ศ. 2561-2564)
ยยุทธศาสตรน
2561
562
2563
2564

จจานวน
งบประมาณ
จจานวน
งบประมาณ
จจานวน
งบประมาณ
จจานวน
งบประมาณ

ด ด้านโครงสร ด้างพรน
ทั้ ฐาน
8
6,810,000.00
13
9,484,000.00
9
5,880,000.00
8
4,500,000.00

จึ ษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชวปี ต
ด ด้านการสงส เสรนิมการศก
นิ
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 และการทสองเทปีย
รื่ ว
8
1,890,000.00
8
1,870,000.00
8
1,870,000.00
8
1,870,000.00

ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์ ทรรัพยากรธรรมชาตนิสงนิรื่ แวดล 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

แผนภภูมแ
วิ สดงจจานวนโครงการ การจ สดทจาแผน 4 ปป
เปรปยบเทปยบตามยยุทธศาสตรน

ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์ ทรรัพยากรธรรมชาตนิสงนิรื่ แวดล ด้อม
ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน พาณนิชยกรรม สสงเสรนิมการเกษตร และการทสองเทปียรื่ ว
2561
2562

ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย

2563
2564

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวตนิ
ด ด้านโครงสร ด้างพรนทั้ ฐาน
0
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แผนภภูมแ
วิ สดงมภูลคค่าโครงการ การจ สดทจาแผน 4 ปป
เปรปยบเทปยบตามยยุทธศาสตรน
ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ

ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์ ทรรัพยากรธรรมชาตนิสงนิรื่ แวดล ด้อม

ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน พาณนิชยกรรม สสงเสรนิมการเกษตร และการทสองเทปียรื่ ว
2561
2562

ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย

2563
2564

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวตนิ

ด ด้านโครงสร ด้างพรนทั้ ฐาน
0.00

50,000,000.00 100,000,000.00

จ. การจ สดทจางบประมาณ
ผนู ด้บรนิหารเทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม ได ด้ประกาศใช ด้ข ด้อบรัญญรัตงนิ บประมาณ เมรอ
รื่ วรันทปีรื่ 29 กรันยายน 2560 โดยมปี
โครงการทปีบ
รื่ รรจทุอยนูใส นข ด้อบรัญญรัตงนิ บประมาณ จตานวน 77 โครงการ งบประมาณ 28,190,300 บาท สามารถ
จตาแนกตามยทุทธศาสตรค์ ได ด้ดรังนปีทั้
งบประมาณ
ยยุทธศาสตรน
โครงการ
ตามขข้อบ สญญ สตวิ
6
3,680,000.00
ด ด้านโครงสร ด้างพรน
ทั้ ฐาน
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ

39

23,433,100.00

ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย

8

75,000.00

ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน พาณนิชยกรรม สสงเสรนิม
การเกษตร และการทสองเทปีย
รื่ ว

4

320,000.00

ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์ ทรรัพยากรธรรมชาตนิสงนิรื่
แวดล ด้อม
ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
รวม

4

135,000.00

16

547,200.00

77

28,190,300.00

แผนภภูมแ
วิ สดงจจานวนโครงการ ทปไที่ ดข้ร สบจ สดสรรงบประมาณ
เปรปยบเทปยบตามยยุทธศาสตรน
โครงการ
ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์ ทรรัพยากรธรรมชาตนิส งนิรื่ แวดล ด้อม
ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน พาณนิชยกรรม สสงเสรนิมการเกษตร และการทสองเทปียรื่ ว
ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวตนิ
ด ด้านโครงสร ด้างพรนทั้ ฐาน
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

แผนภภูมแ
วิ สดงจจานวนโครงการ ทปไที่ ดข้ร สบจ สดสรรงบประมาณ
เปรปยบเทปยบตามยยุทธศาสตรน

งบประมาณ
ตามขข้อบ สญญ สตวิ
ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์ทรรัพยากรธรรมชาตนิสงนิรื่ แวดล ด้อม
ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน พาณนิชยกรรม สสงเสรนิมการเกษตร และการทสองเทปียรื่ ว
ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย

งบประมาณ
ตามข ด้อบรัญญรัต นิ

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวตนิ
ด ด้านโครงสร ด้างพรนทั้ ฐาน
0.00

20,000,000.00

40,000,000.00

รายละเอปยดโครงการในขข้อบ สญญ สตวิงบประมาณ เทศบาลตจาบลวาปป ปทยุม มปด สงนปน
ยยุทธศาสตรน
โครงการ
แหลค่งทปม
ที่ า
งบประมาณ
จจานวนงบประมาณ
ว สตถยุ
ประสงคน
ผลผลวิต
1.
ด ด้านโครงสร ด้างพรน
ทั้ ฐาน
โครงการเสรนิมผนิวทางพาราแอสฟรั ลทค์ตก
นิ คอนกรปีต ถนนหลรักเมรอง-ซอยมนิงรื่ มงคล (ชสวงแยกถนนประชารรัตนค์ถงจึ
แยกถนนพนิทรักษค์ นรากร)
1,160,000.00
เพรอ
รื่ การคมนาคมสะดวกปลอดภรัย
ถนน
2.
ด ด้านโครงสร ด้างพรน
ทั้ ฐาน
โครงการเสรนิมผนิวทางพาราแอสฟรั ลทค์ตก
นิ คอนกรปีต ถนนศรปีมงคล (ชสวงแยกถนนสทุขาภนิบาล 9 ถจึงแยกถนน
ชลประทาน)
905,000.00
เพรอ
รื่ การคมนาคมสะดวกปลอดภรัย
ถนน
3.
ด ด้านโครงสร ด้างพรน
ทั้ ฐาน
โครงการเสรนิมผนิวทางพาราแอสฟรั ลทค์ตก
นิ คอน กรปีตซอยนนิตส
นิ ข
ทุ สตาโรง อนทุบาลวาปปี และแสงอรทุณ
1,040,000.0
เพรอ
รื่ การคมนาคมสะดวกปลอดภรัย
ถนน
4.

ด ด้านโครงสร ด้างพรน
ทั้ ฐาน
โครงการวางทสอระบายนตทั้ าพร ด้อมบสอพรักถนนปททุมพนิทรักษค์
500,000.00
เพรอ
รื่ แก ด้ไขปรั ญหานตทั้ าทสวมขรังและระบายนตทั้ าในชทุมชน
ทสอระบายนตทั้ า
5.
ด ด้านโครงสร ด้างพรน
ทั้ ฐาน
อทุดหนทุนขยายเขตไฟฟด้ าสาธารณะตามถนนสายตสางๆภายในเขตเทศบาล

50,000.00
เพรอ
รื่ ให ด้มปีแสงสวสางเพปียงพอ
ไฟฟด้ าสสองสวสาง
6.
ด ด้านโครงสร ด้างพรน
ทั้ ฐาน
อทุดหนทุนขยายเขตนตทั้ าประปา
เพรอ
รื่ ให ด้ประชาชนมปีนตทั้าประปาใช ด้ทรัรื่วถจึง
นตทั้ าประปา
7.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
โครงการอบรม/และปฐมนนิเทศผนู ด้ปกครองในการจรัดการศจึกษาและการเลปีย
ทั้ งดนูบต
ทุ ร

25,000.00

5,000.00
1.เพรอ
รื่ เปป็ นการสสงเสรนิมให ด้เดป็กได ด้พรัฒนาอยสางเตป็มศรักยภาพ 2.เพรอ
รื่ ผนู ด้ปกครองได ด้รสวมคนิดรสวมทตาในการบรนิหารและ
การจรัดการศจึกษารสวมกรัน
อบรมเลปีย
ทั้ งดนูบต
ทุ ร
8.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
โครงการจรัดงานวรันเดป็กแหสงชาตนิ
เพรอ
รื่ ให ด้เดป็กและเยาวชนในพรน
ทั้ ทปีไรื่ ด ด้แสดงความสามารถและมปีส วส นรสวมในกนิจกรรมตสางๆ
กนิจกรรมวรันเดป็กแหสงชาตนิ
9.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
โครงการสนรับสนทุนคสาใช ด้จสายการบรนิหารการศจึกษา (คสาสนรับสนทุนอาหารกลางวรัน)

50,00.00

541,200.00
เพรอ
รื่ ให ด้ได ด้มปีอาหารกลางวรันรรับประทานทปีม
รื่ ป
ปี ระโยชนค์ถก
นู หลรักโภชนาการและสทุขภาพรสางกายทปีแ
รื่ ขป็งแรง
อาหารกลางวรัน
10.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
โครงการพรน
ทั้ ทปีส
รื่ เปี ขปียว
10,000.00
1.เพรอ
รื่ ลดภาวะโลกร ด้อน 2.เพรอ
รื่ ให ด้ภนูมท
นิ รัศนค์สวยงาม
ภนูมท
นิ ศ
รั นค์สวยงาม

11.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
โครงการพรัฒนา IQ และ EQ สตาหรรับเดป็กปฐมวรัย
5,000.0
เพรอ
รื่ สสงเสรนิมให ด้เดป็กรรักการอสานจากการฟรั งนนิทานและจนินตนาการจากภาพเพรอ
รื่ ให ด้เกนิดความสนทุกสนาน
ทั้
จรัดซรอหนรังสรอนนิทาน
12.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
โครงการจรัดกนิจกรรมและแสดงผลงานของเดป็ก นรั กเรปียน
10,000.00
เพรอ
รื่ เผยแพรสผลงานและความก ด้าวหน ด้าของการจรัดการศจึกษา
กนิจกรรมนนิทรรศการแสดงผลงาน
13.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
โครงการทาสปีรรัวทั้ รอบบรนิเวณศนูนยค์พรัฒนาเดป็กเลป็ก ทรังทั้ ภายในและภายนอก

30,000.00
เพรอ
รื่ ให ด้ศนูนยค์มส
ปี ถานทปีส
รื่ วยงามเหมาะสมกรับเปป็ นสถานศจึกษา
ทาสปีรรัวทั้ รอบบรนิเวณศนูนยค์พรัฒนาเดป็กเลป็ก
14.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
โครงการปรรับปรทุงซสอมแซมห ด้องนตทั้ าและปรรับปรทุงประตนูรรัวทั้ ทางเข ด้า
30,000.00
เพรอ
รื่ ปรรับปรทุงซสอมแซมห ด้องนตทั้ าและประตนูรรัวทั้ ทางเข ด้าให ด้มปีความปลอดภรัยสตาหรรับเดป็กนรักเรปียน
ซสอมแซมห ด้องนตทั้ า
15.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
โครงการโตไปไมสโกง
รื่ สรัตยค์ตอ
เพรอ
รื่ ปลนูกฝรั งคทุณธรรมจรนิยธรรมให ด้กรับเดป็กเพรอ
รื่ ให ด้เดป็กมปีระเบปียบวนินรัยซรอ
ส ตนเอง/คนอรน
รื่
ทตากนิจกรรม
16.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
โครงการสสงเสรนิมสทุขอนามรัยในชสองปากของเดป็ก

5,000.00

5,000.00
เพรอ
รื่ สร ด้างพฤตนิกรรมทรันตสทุขภาพทปีเรื่ หมาะสมในชสวงปฐมวรัย
สสงเสรนิมการตรวจสทุขภาพ
17.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
โครงการจรัดงานประเพณปีวรันสงกรานตค์
10,000.00
เพรอ
รื่ สสงเสรนิมจรัดกนิจกรรมและสรบสานขนบธรรมเนปียมประเพณปีวรันสงกรานตค์และวรันผนู ด้สนูงอายทุ
จรัดกนิจกรรมวรันสงกรานตค์
18.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ

โครงการจรัดงานประเพณปีวรันลอยกระทง
200,000.00
นิ ปวรัฒนธรรม ภนูมป
ร ไป
เพรอ
รื่ เปป็ นการสสงเสรนิมสรบสานและอนทุรรักษค์ ศล
นิ รั ญญาประเพณปีอน
รั ดปีงามของไทยให ด้คงอยนูส
ส บ
กนิจกรรมวรันลอยกระทง
19.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ

โครงการจรัดพนิธบ
ปี วงสรวง
เพรอ
รื่ เปป็ นการรรักษาไว ด้ซจึงรื่ ขนบธรรมเนปียม จารปีตประเพณปีภม
นู ป
นิ รั ญญาของท ด้องถนิน
รื่
จรัดพนิธบ
ปี วงสรวง
20.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
โครงการประเพณปีวรันเข ด้าพรรษา

10,000.00

10,000.00
1.เพรอ
รื่ เปป็ นการรรักษาไว ด้ซงจึรื่ จารปีตประเพณปีขนบธรรมเนปียมประเพณปีของท ด้องถนิน
รื่ 2.จรัดกนิจกรรมงดเหล ด้าเข ด้าพรรษา
จรัดประเพณปีวรันเข ด้าพรรษา
21.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
โครงการแขสงขรันกปีฬาชทุมชนสรัมพรันธค์

30,000.00
1.เพรอ
รื่ ให ด้ประชาชนมปีสข
ทุ ภาพพลานามรัยสมบนูรณค์ 2.เพรอ
รื่ ให ด้ประชาชนมปีสวส นรสวมและเกนิดความสามรัคคปี
จรัดการแขสงขรันกปีฬา
22.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
โครงการสสงนรักกปีฬา เข ด้ารสวมการแขสงขรัน
20,000.00
เพรอ
รื่ สสงเสรนิมให ด้ประชาชนมปีความสนใจการเลสนกปีฬาและพรัฒนาทรักษะด ด้านกปีฬาความสามารถของตนเองเพรอ
รื่
ความเปป็ นเลนิศ
จรัดการแขสงขรันกปีฬา
23.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
โครงการสสงเสรนิมการเรปียนรนู ด้ตามหลรักปรรัชญาของเศรษฐกนิจพอเพปียง(แก ด้ไขปรั ญหาความยากจน)
20,000.00
เพรอ
รื่ ให ด้ประชาชนมปีความรนู ด้ความเข ด้าใจเกปีย
รื่ วกรับปรรัชญาของเศรษฐกนิจพอเพปียงและนต ามาปรรับใช ด้กรับชปีวต
นิ ประจตาวรัน
ได ด้อยสางถนูกต ด้อง
ให ด้ความรนู ด้เกปีย
รื่ วกรับปรรัชญาของเศรษฐกนิจพอเพปียง
24.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
โครงการสสงเสรนิมสถาบรันครอบครรัวในชทุมชน
10,000.00

เพรอ
รื่ สสงเสรนิมและพรัฒนาสถาบรันครอบครรัวชทุมชนเข ด้มแขป็ง
จรัดกนิจกรรมครอบครรัวสรัมพรันธค์
25.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
โครงการแขสงขรันกปีฬาต ด้านยาเสพตนิด
20,000.00
1.เพรอ
รื่ ให ด้เดป็ก/ประชาชน/เยาวชน/เจ ด้าหน ด้าทปีรื่ ได ด้รสวมแขสงขรันกปีฬาต ด้านยาเสพตนิดทปีจ
รื่ รัดขจึน
ทั้ 2.เพรอ
รื่ เปป็ นการสร ด้าง
เครรอขสายด ด้านการปด้ องกรันยาเสพตนิด
จรัดการแขสงขรันกปีฬา
26.
จึ ษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชวปี ต
ด ด้านการสงส เสรนิมการศก
นิ
โครงการจรัดกนิจกรรมคนพนิการในเขตเทศบาล
10,000.00
เพรอ
รื่ จรัดกนิจกรรมรสวมกรับคนพนิการ
กนิจกรรมรสวมกรับคนพนิการ
27.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
โครงการจรัดกนิจกรรมผนู ด้สนูงอายทุ
30,000.00
เพรอ
รื่ ให ด้ผนู ด้สนูงอายทุได ด้จรัดกนิจกรรมรสวมกรัน
กนิจกรรมวรันคนพนิการ
28.
จึ ษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชวปี ต
ด ด้านการสงส เสรนิมการศก
นิ
โครงการพรัฒนาระบบสทุขภาวะของผนู ด้สนูงอายทุในชทุมชน
45,000.00
1.เพรอ
รื่ ผนู ด้สนูงอายทุมก
ปี ารรวมกลทุม
ส ทตากนิจกรรมรสวมกรันในแตสละชทุมชน 2.มปีสวรัสดนิการและแนวทางในการดนูแล ชสวย
เหลรอ ผนู ด้สนูงอายทุทงรั ทั้ กาย จนิต สรังคม ปรั ญญา ตามแนวทางจรัดการด ด้านสทุขภาวะ
การจรัดกนิจกรรมรสวมกรัน
29.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
โครงการควบคทุมปด้ องกรันและแก ด้ปรั ญหาโรคตนิดตสอ
10,000.00
1.เพรอ
รื่ ปด้ องกรันควบคทุมโรคตนิดตสอในชทุมชน 2.เพรอ
รื่ ปด้ องกรันโรคทปีเรื่ กนิดขจึน
ทั้ ตามฤดนูกาล 3.เพรอ
รื่ จรัดกนิจกรรมรณรงคค์
ปด้ องกรันโรคพนิษสทุนรัขบ ด้า
การฉปีดวรัคซปีนพนิษสทุนรัขบ ด้าและทตาหมรัน
30.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
โครงการปด้ องกรันและแก ด้ไขปรั ญหาโรคเอดสค์
5,000.00
ปด้ องกรันและแก ด้ไขปรั ญหาโรคเอดสค์
ให ด้ความรนู ด้
31.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
สมทบกองททุนหลรักประกรันสทุขภาพ

120,000.00
1.สมทบงบประมาณในการดตาเนนินงานของกองททุน 2.จรัดบรนิการสทุขภาพในชทุมชน 3.สสงเสรนิมสทุขภาพและปด้ องกรัน
โรค

สมทบกองททุนหลรักประกรันสทุขภาพ
32.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
โครงการสร ด้างหลรักประกรันด ด้านรายได ด้ แกสผนู ด้สนูงอายทุ
5,063,000.0
ปี 2.เพรอ
1.เพรอ
รื่ ให ด้เพปียงพอตสอสถานการณค์ดตารงชพ
รื่ เสรนิมสร ด้างคทุณภาพชวปี ต
นิ ผนู ด้สนูงอายทุให ด้ดปีขน
จึทั้ 3.เพรอ
รื่ ตอบสนองการ
จสายเบปีย
ทั้ ยรังชปีพสตาหรรับผนู ด้สนูงอายทุให ด้เปป็ นไปตามนโยบายของรรัฐบาล
ผนู ด้สนูงอายทุ
33.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
โครงการสนรับสนทุนการเสรนิมสร ด้างสวรัสดนิการทางสรังคมให ด้แกสคนพนิการหรรอททุพพลภาพ
1,661,000.00
1.เพรอ
รื่ ให ด้เพปียงพอตสอสถานการณค์ดตารงชปีพในปรั จจทุบรัน 2.เพรอ
รื่ เสรนิมสร ด้างคทุณภาพชปีวต
นิ ผนู ด้พนิการให ด้ดปีขน
จึทั้ 3.เพรอ
รื่ ตอบ
สนองการจสายเบปีย
ทั้ ยรังชปีพให ด้เปป็ นไปตามนโยบายของรรัฐบาล
ผนู ด้พนิการทปีข
รื่ น
จึทั้ ทะเบปียน
34.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
โครงการสนรับสนทุนการเสรนิมสร ด้างสวรัสดนิการสงเคราะหค์เบปีย
ทั้ ยรังชปีพผนู ด้ปส วยเอดสค์
6,000.00
1.เพรอ
รื่ ให ด้เพปียงพอตสอสถานการณค์ดตารงชปีพในปรั จจทุบรัน 2.เพรอ
รื่ เสรนิมสร ด้างคทุณภาพชปีวต
นิ ผนู ด้ปส วยเอดสค์ให ด้ดปีขน
จึทั้ 3.เพรอ
รื่
ตอบสนองการจสายเบปีย
ทั้ ยรังชปีพให ด้เปป็ นไปตามนโยบายของรรัฐบาล
ผนู ด้ปส วยเอดสค์ทข
ปีรื่ น
จึทั้ ทะเบปียน
35.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
อทุดหนทุนโครงการจรัดงานวรันสตาครัญทางศาสนาประเพณปีรรัฐพนิธ ปี
10,000.00
เพรอ
รื่ อทุดหนทุนทปีท
รื่ ตาการปกครองอตาเภอวาปปี ปททุม
อทุดหนทุน
36.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
อทุดหนทุนการจรัดงานประเพณปีท ด้องถนิน
รื่
30,000.00
เพรอ
รื่ อทุดหนทุนทปีท
รื่ ตาการปกครองอตาเภอวาปปี ปททุม
อทุดหนทุนจรัดงานประเพณปี
37.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
ทั้ หรรอการจ ด้างของหนสวยบรนิหารราชการสสวนท ด้องถนิน
อทุดหนทุนศนูนยค์ข ด้อมนูลขสาวสารการจรัดซรอ
รื่ ระดรับอตาเภอ
20,000.00
เพรอ
รื่ อทุดหนทุนศนูนยค์ข ด้อมนูลขสาวสาร
อทุดหนทุนศนูนยค์ข ด้อมนูลขสาวสาร

38.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
อทุดหนทุนโครงการสงส เสรนิมความเปป็ นเลนิศทางด ด้านวนิชาการ
10,000.00
เพรอ
รื่ สสงเสรนิมให ด้นรักเรปียนมปีความเปป็ นเลนิศทางวนิชาการ
อทุดหนทุนโรงเรปียน
39.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
อทุดหนทุนอาหารเสรนิม(นม)โรงเรปียนในเขตเทศบาล
4,941,900.00
เพรอ
รื่ ให ด้นรักเรปียนได ด้รรับสารอาหารทปีม
รื่ ป
ปี ระโยชนค์ตอ
ส รสางกาย
อทุดหนทุนโครงการ
40.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
อทุดหนทุนอาหารกลางวรันแกสเดป็กนรักเรปียน
9,988,000.00
เพรอ
รื่ ให ด้ได ด้มปีอาหารกลางวรัน รรับประทานทปีม
รื่ ป
ปี ระโยชนค์ถก
นู หลรักโภชนาการ และสทุขภาพรสางกายทปีแ
รื่ ขป็งแรง
อทุดหนทุนอาหารกลางวรัน
41.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
อทุดหนทุนโครงการแขสงขรันกปีฬา กรปีฑาต ด้านยาเสพตนิด
55,000.00
เพรอ
รื่ สนรับสนทุนงบประมาณในการจรัดกนิจกรรมกปีฬานรักเรปียน
อทุดหนทุนโครงการ
42.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
อทุดหนทุนเงนินสสงเสรนิมแกสกลทุม
ส องคค์กรในเขตเทศบาล
230,000.00

เพรอ
รื่ เพนิม
รื่ ประสนิทธนิภาพชทุมชนให ด้มปีความเข ด้มแขป็ง และมปีสวส นรสวมในการจรัดการสทุขภาพอยสางทรัรื่วถจึง
อทุดหนทุนคณะกรรมการชทุมชน สภาองคค์กรชทุมชน กลทุม
ส ผนู ด้สนูงอายทุ กลทุม
ส องคค์กรทปีจ
รื่ รัดตรังทั้ ถนูกต ด้องตามกฎหมาย
43.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
โครงการสรัตวค์ปลอดโรคคนปลอดภรัยจากโรคพนิษสทุนรัขบ ด้า

30,000.00
เพรอ
รื่ ปด้ องกรันไมสให ด้เกนิดการระบาดของโรคพนิษสทุนรัขบ ด้า และสตารวจขจึน
ทั้ ทะเบปียนสทุนรัขและแมว
สทุนรัขและแมวได ด้รรับการฉปีดวรัคซปีน
44.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
อทุดหนทุนโครงการพระราชดตารนิด ด้านสาธารณสทุข
140,000.00
เพรอ
รื่ อทุดหนทุนโครงการตามพระราชดตารนิด ด้านสาธารณสทุข
อทุดหนทุนชทุมชนทรังทั้ 7 ชทุมชน
45.
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
อทุดหนทุนโครงการฝจึ กอบรมลนูกเสรอชาวบ ด้านเพรอ
รื่ ปด้ องกรันและปราบปรามปรั ญหายาเสพตนิด

7,000.00
เพรอ
รื่ ให ด้สมาชนิกลนูกเสรอชาวบ ด้านได ด้มปีความรนู ด้เกปีย
รื่ วกรับปรั ญหายาเสพตนิดและวนิธก
ปี ารปด้ องกรันและปราบปรามทปีถ
รื่ ก
นู ต ด้อง
และถนูกวนิธใปี นการดตาเนนินการชวส ยเหลรอสวส นราชการ
อทุดหนทุนปกครองอตาเภอวาปปี ปททุม
46.
ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย
โครงการอบรมประชาธนิปไตยรวมใจสมานฉรั นทค์สร ด้างสรรคค์สามรัคคปี
5,000.00
1.เพรอ
รื่ ให ด้ประชาชนมปีสวส นรสวมในการปกครองระบอบประชาธนิปไตยอรันมปีพระมหากษรั ตรนิยท
ค์ รงเปป็ นประมทุข 2.เพรอ
รื่
ให ด้สอดคล ด้องกรับความดปีงามของสรังคมไทย
อบรม
47.
ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย
โครงการอบรมให ด้ความรนู ด้เกปีย
รื่ วกรับกฎหมายทรัรื่วไป
5,000.00
เพรอ
รื่ ให ด้ประชาชนได ด้รรับกฎหมายทรัรื่วไปทปีค
รื่ วรทราบ
อบรม
48.
ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย
โครงการจรัดตรังทั้ ศนูนยค์บรรเทาททุกขค์ชวส งเทศกาล
10,000.00
เพรอ
รื่ บรนิการความปลอดภรัยแกสประชาชน
ศนูนยค์บรนิการ
49.
ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย
โครงการฝจึ กซ ด้อมแผนปด้ องกรันบรรเทาสาธารณภรัยและแผนฉทุกเฉนิน
10,000.00
1.เพรอ
รื่ เตรปียมความพร ด้อมสตาหรรับเจ ด้าหน ด้าทปีผ
รื่ นู ด้ปฏนิบรัตงนิ านด ด้านการปด้ องกรันและบรรเทาสาธารณภรัย 2.เพรอ
รื่ เกนิดเครรอ
ขสายในการตนิดตสอประสานงานในการบรรเทาเหตทุสาธารณภรัย
อบรม
50.
ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย
โครงการฝจึ กอบรมเพนิม
รื่ พนูนประสนิทธนิภาพอาสาสมรัครปด้ องกรันภรัยฝส ายพลเรรอน(อปพร.)
20,000.00
เพรอ
รื่ ให ด้ อปพร.มปีความรนู ด้ความเข ด้าใจและตระหนรักถจึงหน ด้าทปีก
รื่ ารบรรเทาสาธารณภรัย รนูปแบบตสางๆและสามารถชสวย
เหลรอในการปด้ องกรันและบรรเทาสาธารณภรัยได ด้อยสางถนูกต ด้องและเหมาะสม
อบรม
51.
ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย
โครงการจรัดงานวรัน อปพร.
10,000.00
เพรอ
รื่ ให ด้มปีความสตาครัญในการจรัดงานวรัน อปพร.และเพนิม
รื่ ความสตาครัญกรับ อปพร.
จรัดกนิจกรรม
52.
ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย
โครงการอบรมขรับขปีป
รื่ ลอดภรัยใสสใจวนินรัยการจราจร

5,000.00
เพรอ
รื่ ให ด้ความรนู ด้ด ด้านการจราจรให ด้กรับกลทุม
ส เปด้ าหมาย
อบรม
53.
ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย
โครงการรณรงคค์ปด้องกรัน และแก ด้ไขปรั ญหายาเสพตนิด
10,000.00
เพรอ
รื่ เปป็ นการปลนูกจนิตสตานจึกในการตสอต ด้านยาเสพตนิด
เดนินรณรงคค์
54.
.
ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน พาณนิชยกรรม สสงเสรนิมการเกษตร และการทสองเทปีย
รื่ ว
โครงการฝจึ กอบรมอาชปีพ
20,000.00
เพรอ
รื่ สสงเสรนิมสนรับสนทุนกลทุม
ส อาชปีพในชทุมชน
อบรม
55.
ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน พาณนิชยกรรม สสงเสรนิมการเกษตร และการทสองเทปีย
รื่ ว
โครงการถนนคนเดนินสายวรัฒนธรรมเมรองวาปปี ปททุม
195,000.00
นิ
เพรอ
รื่ สสงเสรนิมให ด้ประชาชนในชทุมชนมปีรายได ด้เพสมขจึน
ทั้ สสงเสรนิมและสนรับสนทุนแหลสงจตาหนสายสนินค ด้า OTOP สสงเสรนิม
วรัฒนธรรม วนิถช
ปี วปี ต
นิ ของชทุมชน

ตลาดสนินค ด้าทางการเกษตร ตลาดประชารรัฐ
56.
ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน พาณนิชยกรรม สสงเสรนิมการเกษตร และการทสองเทปีย
รื่ ว
โครงการอาหารปลอดภรัย
5,000.00
เพรอ
รื่ ให ด้ผนู ด้ประกอบการบรนิการได ด้อยสางถนูกต ด้อง ตรวจสารปนเปรทั้ อนในอาหาร
อบรม
57.
ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน พาณนิชยกรรม สสงเสรนิมการเกษตร และการทสองเทปีย
รื่ ว
โครงการจรัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปปี
เพรอ
รื่ สงส เสรนิมขนบธรรมเนปียมประเพณปีภม
นู ป
นิ รั ญญาท ด้องถนิน
รื่
จรัดนนิทรรศการ
58.
ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์ ทรรัพยากรธรรมชาตนิสงนิรื่ แวดล ด้อม
โครงการรณรงคค์ครัดแยกขยะ

100,000.00

40,000.00
สสงเสรนิมและปลนูกจนิตสตานจึกในการครัดแยกขยะ
ครัดแยกขยะ
59.
ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์ ทรรัพยากรธรรมชาตนิสงนิรื่ แวดล ด้อม

โครงการปรรับปรทุงบสอขยะ
80,000.00
เพรอ
รื่ ปรรับปรทุงบสอขยะ
บสอฝรั งกลบดนิน
60.
ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์ ทรรัพยากรธรรมชาตนิสงนิรื่ แวดล ด้อม
โครงการปลนูกต ด้นไม ด้เฉลนิมพระเกปียรตนิ
10,000.00
1.เพรอ
รื่ ปรรับปรทุงภนูมท
นิ รัศนค์ 2.เพรอ
รื่ เฉลนิมพระเกปียรตนิ
ปลนูกต ด้นไม ด้
61.
ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์ ทรรัพยากรธรรมชาตนิสงนิรื่ แวดล ด้อม
โครงการคลองสวยนตทั้ าใส
5,000.00
เพรอ
รื่ ให ด้สระนตทั้ า คลองสาธารณะสะอาด นสาอยนูส
หนองนตทั้ าทปีส
รื่ วยงาม
62.
ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
โครงการจรัดงานวรันเทศบาล (วรันทปีรื่ 24 เมษายนของททุกปปี )
20,000.00
1.เพรอ
รื่ ให ด้คณะผนู ด้บรนิหาร พนง.และลนูกจ ด้างเหป็นความสตาครัญของวรันเทศบาล/ตระหนรักในหน ด้าทปีก
รื่ ารอตานวย
ประโยชนค์แกสท ด้องถนิน
รื่ และสาธารณชน 2.เพรอ
รื่ บตาเพป็ญประโยชนค์
ทตาความสะอาดถนน
63.
ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
โครงการฝจึ กอบรมวนิชาการเพรอ
รื่ พรัฒนาศรักยภาพคณะกรรมการชทุมชน
10,
00.00
เพรอ
รื่ พรัฒนาศรักยภาพคณะกรรมการชทุมชน
อบรม
64.
ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
โครงการจรัดงานวรันท ด้องถนิน
รื่ ไทย (วรันทปีรื่ 18 มปีนาคม ของททุกปปี )
5,000.00
1.เพรอ
รื่ ให ด้คณะผนู ด้บรนิหาร/สมาชนิก พนรักงาน/ลนูกจ ด้าง เหป็นความสตาครัญของวรันท ด้องถนิน
รื่ ไทย 2.เพรอ
รื่ จรัดกนิจกรรม
รณรงคค์บช
นู า บวงสรวงผนู ด้สถาปนา 3.เพรอ
รื่ จรัดนนิทรรศการ
ทตาพนิธบ
ปี วงสรวง
65.
ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
โครงการจรัดทตาแผนพรัฒนาเทศบาล
10,000.00
เพรอ
รื่ นต าปรั ญหาความต ด้องการของชทุมชนมาจรัดทตาแผนพรัฒนาและงบประมาณรายจสายประจตาปปี
แผนพรัฒนาเทศบาล
66.
ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ

โครงการเทศบาลเคลรอ
รื่ นทปีป
รื่ ระชาชน
5,000.00
เพรอ
รื่ พรัฒนาชทุมชนในเขตเทศบาลให ด้เปป็ นไปอยสางตสอเนรอ
รื่ ง
บรนิการประชาชน
67.
ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
โครงการประเมนินความพจึงพอใจ

20,000.00
เพรอ
รื่ ประเมนินความพอใจด ด้านการบรนิการของประชาชน
ประเมนินความพจึงพอใจในการบรนิการ

68.
ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
โครงการเสรนิมสร ด้างคทุณธรรมและจรนิยธรรม
10,000.00
1.เพรอ
รื่ ปลนูกจนิตสตานจึกให ด้พนรักงานเทศบาลมปีคณ
ทุ ธรรม จรนิยธรรม เข ด้าใจหลรักธรรมของพระพทุทธศาสนา 2.เพรอ
รื่ ให ด้
พนรั กงานของเทศบาลได ด้รรับการพรัฒนาจนิตใจและพรัฒนาตนเองให ด้มปีจต
นิ สาธารณะ 3.เพรอ
รื่ เพนิม
รื่ ประสนิทธนิภาพในการ
ปฏนิบรัตงนิ านและประโยชนค์ของประชาชน
อบรม
69.
ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
โครงการประชาสรัมพรันธค์เรสงรรัดจรัดเกป็บภาษปี
5,000.00
เพรอ
รื่ ให ด้ประชาชนทราบถจึงระบบการเกป็บภาษปี และคสาธรรมเนปียมตสางๆทราบและเข ด้าใจขรัน
ทั้ ตอนการชตาระภาษปี และ
เพรอ
รื่ ให ด้การจรัดเกป็บภาษปี เปป็ นไปอยสางมปีระบบ
การจรัดเกป็บภาษปี
70.
ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
รื่ วารสาร
โครงการจรัดทตาสรอ
รื่ วารสารประชาสรัมพรันธค์งานเทศบาล
เพรอ
รื่ จรัดทตาสรอ
ผลงานเทศบาล
71.
ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
โครงการประเมนินผลการปฏนิบรัตรนิ าชการ

10,000.00

5,0
0.00
เพรอ
รื่ ประเมนินผลการปฏนิบรัตรนิ าชการของเทศบาล
ประเมนินผลการปฏนิบรัตรนิ าชการ
72.
ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
โครงการปรรับปรทุงแผนทปีภ
รื่ าษปี ด ด้วยระบบ L-TAX 3000
10,000.00

เพรอ
รื่ จรัดเกป็บข ด้อมนูลทะเบปียนแผนทปีภ
รื่ าษปี ให ด้เปป็ นปรั จจทุบรัน
ระบบ (L-tax gis)
73.
ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
โครงการพรัฒนาศรักยภาพคณะผนู ด้บรนิหารสมาชนิก พนรักงานเทศบาล
21
,200.00
1.เพรอ
รื่ เพนิม
รื่ ศรักยภาพในการปฏนิบรัตงนิ านของคณะผนู ด้บรนิหาร/สมาชนิกสภาเทศบาล/พนรั กงาน/ลนูกจ ด้างประจตา/ลนูกจ ด้าง
2.เพรอ
รื่ ให ด้ผนู ด้อบรมศจึกษาดนูงานนอกสถานทปีรื่ ได ด้รรับความรนู ด้ แนวคนิด ประสบการณค์ทส
ปีรื่ ามารถใช ด้เปป็ นประโยชนค์ในการ
ปฏนิบรัตงนิ าน
อบรม ศจึกษาดนูงาน
74.
ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
โครงการจรัดการเลรอกตรังทั้
200,000.00
เพรอ
รื่ จรัดการเลรอกตรังทั้ ส.ส./ส.ว./นายก/สมาชนิกสภาเทศบาล
เลรอกตรังทั้
75.
ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
โครงการจรัดกนิจกรรมวรันสตรปีสากลและวรันสตรปีไทย
นิ ใจเรรอ
เพรอ
รื่ สร ด้างภาวะผนู ด้นต า/การตรัดสน
รื่ งตสางๆในชทุมชนและการสร ด้างเวทปีแลกเปลปีย
รื่ นเรปียนรนู ด้
จรัดกนิจกรรม
76.
ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
โครงการจรัดทตาแผนชทุมชน

10,000.00

5,000.00
เพรอ
รื่ พรัฒนาและปรรับปรทุงแผนชทุมชนเพรอ
รื่ จรัดทตาแผนพรัฒนาเทศบาล
อบรม
77.
ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
โครงการเสรนิมสร ด้างพรัฒนาศรักยภาพเครรอขสาย คทุ ด้มครอง เดป็ก/สตรปี เพรอ
รื่ ยทุตค
นิ วามรทุนแรง
10,000.00
1.เพรอ
รื่ สร ด้างความรสวมมรอกรับชทุมชนในการปด้ องกรันและเฝด้ าระวรังปรั ญหา 2.เพรอ
รื่ พรัฒนาศรักยภาพเครรอขสายในการ
ดนูแลคทุ ด้มครองกลทุม
ส เปด้ าหมาย
พรัฒนาศรักยภาพ
ข้ า
ฉ. การใชจ
ค่ ยงบประมาณ
เทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม มปีการใช ด้จสายงบประมาณในการดตาเนนินโครงการตามข ด้อบรัญญรัตงนิ บประมาณ โดยได ด้
มปีการกสอหนปีผ
ทั้ นูกพรัน/ ลงนามในสรัญญา รวม 69 โครงการ จตานวนเงนิน 25,786,953 บาท มปีการเบนิกจสายงบ
ประมาณ จตานวน 69 โครงการ จตานวนเงนิน 25,072,931 ล ด้านบาท สามารถจตาแนกตามยทุทธศาสตรค์ ได ด้ดรังนปีทั้
การกค่อหนปน
โครง ผภูกพ สน/ โครง การเบวิกจค่ายงบ
ยยุทธศาสตรน
การ ลงนามใน การ
ประมาณ
ส
สญญา
2,821,987.
5
5 2,821,987.54
ด ด้านโครงสร ด้างพรน
ทั้ ฐาน
54
36 22,176,52
36 21,462,498.2
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ

0.68
ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบ
เรปียบร ด้อย
ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน พาณนิชยกรรม สสงเสรนิม
การเกษตร และการทสองเทปีย
รื่ ว
ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์ ทรรัพยากรธรรมชาตนิสงนิรื่
แวดล ด้อม
ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
รวม

4

6 53,983.00

6

53,983.00

309,495.0
0

4

309,495.00

4

133,450.00

14

291,517.00

69

25,072,930.7
8

4

133,450.0
0
291,517.0
14
0
25,786,95
69
3.22
4

รายละเอปียดโครงการในข ด้อบรัญญรัตงนิ บประมาณเทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม ทปีม
รื่ ก
ปี ารกสอหนปีทั้ผก
นู พรัน/
ลงนามในสรัญญา มปีดรังนปีทั้
ยยุทธศาสตรน

1. ด ด้านโครงสร ด้างพรน
ทั้
ฐาน

2. ด ด้านโครงสร ด้างพรน
ทั้
ฐาน

3. ด ด้านโครงสร ด้างพรน
ทั้
ฐาน

4. ด ด้านโครงสร ด้างพรน
ทั้
ฐาน

5. ด ด้านโครงสร ด้างพรน
ทั้
ฐาน

ระยะ
แหลค่ง
เวลา
ทปม
ที่ า
ว สนทปเที่ ซซน
จจานวนงบ วงเงวินตาม
ส
คภูส
ค่ ญญา
งบ
การ
โครงการ
ส
ส
สญญา
ประมาณ สญญา
ดจาเนวิน
ประมา
งาน
ณ
1,160,00 1,068,0 3/2561 23/01/2
90
โครงการเสรนิมผนิว
0.00
00.00
561
ทางพาราแอ
สฟรั ลทค์ตก
นิ
คอนกรปีต ถนน
หลรักเมรอง-ซอย
มนิงรื่ มงคล (ชสวง
แยกถนนประชา
รรัตนค์ถงจึ แยกถนน
พนิทรักษค์ นรากร)
905,000. 569,000 4/2561 28/02/2
90
โครงการเสรนิมผนิว
00
.00
561
ทางพาราแอ
สฟรั ลทค์ตก
นิ
คอนกรปีต ถนนศรปี
มงคล (ชสวงแยก
ถนนสทุขาภนิบาล 9
ถจึงแยกถนน
ชลประทาน)
1,040,00 649,000 5/2561 28/02/2
90
โครงการเสรนิมผนิว
0.00
.00
561
ทางพาราแอ
สฟรั ลทค์ตก
นิ
คอนกรปีตซอยนนิต นิ
สทุข สตาโรง
อนทุบาลวาปปี และ
แสงอรทุณ
500,000. 497,000 2/2561 02/12/2
90
โครงการวางทสอ
00
.00
560
ระบายนตทั้ าพร ด้อม
บสอพรักถนนปททุม
พนิทรักษค์
50,000.0 38,987. 596/25 19/02/2
10
อทุดหนทุนขยายเขต
0
54
61
561
ไฟฟด้ าสาธารณะ

ตามถนนสาย
ตสางๆภายในเขต
เทศบาล
6. ด ด้านการสสงเสรนิม โครงการอบรม/
การศจึกษา อบรม และปฐมนนิเทศผนู ด้
ศาสนา และ
ปกครองในการ
คทุณภาพชวปี ต
นิ
จรัดการศจึกษาและ
การเลปีย
ทั้ งดนูบต
ทุ ร
7. ด ด้านการสงส เสรนิม โครงการจรัดงาน
การศจึกษา อบรม วรันเดป็กแหสงชาตนิ
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ
8. ด ด้านการสสงเสรนิม โครงการ
การศจึกษา อบรม สนรับสนทุนคสาใช ด้
ศาสนา และ
จสายการบรนิหาร
คทุณภาพชปีวต
นิ
การศจึกษา (คสา
สนรับสนทุนอาหาร
กลางวรัน)
9. ด ด้านการสสงเสรนิม โครงการพรน
ทั้ ทปีส
รื่ ปี
การศจึกษา อบรม เขปียว
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ
10 ด ด้านการสสงเสรนิม โครงการ
. การศจึกษา อบรม พรัฒนา IQ และ E
ศาสนา และ
Q สตาหรรับเดป็ก
คทุณภาพชปีวต
นิ
ปฐมวรัย

11 ด ด้านการสสงเสรนิม
. การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ
12 ด ด้านการสสงเสรนิม
. การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

โครงการจรัด
กนิจกรรมและ
แสดงผลงานของ
เดป็ก นรั กเรปียน
โครงการทาสปีรรัวทั้
รอบบรนิเวณศนูนยค์
พรัฒนาเดป็กเลป็ก
ทรังทั้ ภายในและ
ภายนอก
13 ด ด้านการสสงเสรนิม โครงการปรรับปรทุง
. การศจึกษา อบรม ซสอมแซมห ด้องนตทั้ า
ศาสนา และ
และปรรับปรทุงประตนู
คทุณภาพชปีวต
นิ
รรัวทั้ ทางเข ด้า
14 ด ด้านการสสงเสรนิม โครงการโตไปไมส
. การศก
จึ ษา อบรม โกง
ศาสนา และ
คทุณภาพชวปี ต
นิ
15 ด ด้านการสงส เสรนิม โครงการสงส
. การศจึกษา อบรม เสรนิมสทุขอนามรัย
ส งปากของ
ศาสนา และ
ในชอ
คทุณภาพชปีวต
นิ
เดป็ก
16 ด ด้านการสสงเสรนิม โครงการจรัดงาน

5,000.00 4,975.0 สตานรั ก
0 ปลรัด

10/07/2
561

4

50,000.0 49,880. 00439/ 12/01/2
0
00 61
561

7

541,200. 541,200 สตานรั ก
00
.00 ปลรัด

02/10/2
560

365

10,000.0 8,800.0 สตานรั ก
0
0 ปลรัด

11/06/2
561

3

5,000.00 5,000.0 สตานรั ก
0 ปลรัด

04/12/2
560

10

10,000.0 8,970.0 สตานรั ก
0
0 ปลรัด

02/04/2
561

10

30,000.0 28,500. 746/25 27/03/2
0
00 61
561

10

30,000.0 28,500. สตานรั ก
0
00 ปลรัด

19/03/2
561

7

5,000.00 4,974.0 สตานรั ก
0 ปลรัด

15/03/2
561

10

5,000.00 3,700.0 สตานรั ก
0 ปลรัด

09/07/2
561

5

10,000.0 10,000. 111/25 17/04/2

15

การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ
17 ด ด้านการสสงเสรนิม
. การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ
18 ด ด้านการสสงเสรนิม
. การศก
จึ ษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชวปี ต
นิ
19 ด ด้านการสงส เสรนิม
. การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ
20 ด ด้านการสสงเสรนิม
. การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ
21 ด ด้านการสสงเสรนิม
. การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชวปี ต
นิ
22 ด ด้านการสงส เสรนิม
. การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ
.

ประเพณปีวรัน
สงกรานตค์

0

00 61

561

โครงการจรัดงาน
ประเพณปีวรันลอย
กระทง

200,000. 199,750 46/61
00
.00

03/11/2
560

1

โครงการจรัดพนิธ ปี
บวงสรวง

10,000.0 10,000. สตานรั ก
0
00 ปลรัด

24/04/2
561

10

โครงการประเพณปี
วรันเข ด้าพรรษา

10,000.0 10,000. สตานรั ก
0
00 ปลรัด

06/08/2
561

5

โครงการแขสงขรัน
กปีฬาชทุมชน
สรัมพรันธค์

30,000.0 29,980. สตานรั ก
0
00 ปลรัด

24/04/2
561

10

โครงการสสง
นรักกปีฬา เข ด้ารสวม
การแขสงขรัน

20,000.0 5,000.0 สตานรั ก
0
0 ปลรัด

18/04/2
561

5

โครงการสงส เสรนิม
การเรปียนรนู ด้ตาม
หลรักปรรัชญาของ
เศรษฐกนิจพอ
เพปียง(แก ด้ไข
ปรั ญหาความ
ยากจน)
23 ด ด้านการสสงเสรนิม โครงการแขสงขรัน
. การศจึกษา อบรม กปีฬาต ด้านยาเสพ
ศาสนา และ
ตนิด
คทุณภาพชปีวต
นิ
24 ด ด้านการสสงเสรนิม โครงการจรัด
. การศจึกษา อบรม กนิจกรรมคนพนิการ
ศาสนา และ
ในเขตเทศบาล
คทุณภาพชปีวต
นิ

20,000.0 8,800.0 กอง
08/03/2
0
0 สวรัสดนิการ 561

10

20,000.0 20,000. สตานรั ก
0
00 ปลรัด

25/12/2
560

5

10,000.0 8,500.0 กอง
15/08/2
0
0 สวรัสดนิการ 561

5

25 ด ด้านการสสงเสรนิม โครงการจรัด
. การศจึกษา อบรม กนิจกรรมผนู ด้สนูงอายทุ
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

30,000.0 29,540. กอง
10/04/2
0
00 สวรัสดนิการ 561

30

26 ด ด้านการสงส เสรนิม
. การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

45,000.0 36,700. กอง
01/05/2
0
00 สวรัสดนิการ 561

4

โครงการพรัฒนา
ระบบสทุขภาวะ
ของผนู ด้สนูงอายทุใน
ชทุมชน

27 ด ด้านการสสงเสรนิม
. การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ
28 ด ด้านการสสงเสรนิม
. การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ
29 ด ด้านการสงส เสรนิม
. การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ
30 ด ด้านการสสงเสรนิม
. การศก
จึ ษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชวปี ต
นิ
31 ด ด้านการสสงเสรนิม
. การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

โครงการควบคทุม
ปด้ องกรันและแก ด้
ปรั ญหาโรคตนิดตสอ

10,000.0 6,600.0 กอง
03/09/2
0
0 สาธารณสทุ 561
ข

5

โครงการปด้ องกรัน
และแก ด้ไขปรั ญหา
โรคเอดสค์

5,000.00 5,000.0 กอง
20/08/2
0 สาธารณสทุ 561
ข

5

สมทบกองททุน
หลรักประกรัน
สทุขภาพ

120,000. 120,000 00420/ 15/01/2
00
.00 61
561

3

5,063,00 5,063,0 กอง
02/10/2
0.00
00.00 สวรัสดนิการ 560

365

1,661,00 1,661,0 กอง
02/10/2
0.00
00.00 สวรัสดนิการ 560

365

โครงการสร ด้าง
หลรักประกรันด ด้าน
รายได ด้ แกสผนู ด้สนูง
อายทุ
โครงการ
สนรับสนทุนการ
เสรนิมสร ด้าง
สวรัสดนิการทาง
สรังคมให ด้แกสคน
พนิการหรรอ
ททุพพลภาพ
32 ด ด้านการสสงเสรนิม อทุดหนทุนโครงการ
. การศก
จึ ษา อบรม จรัดงานวรันสตาครัญ
ศาสนา และ
ทางศาสนา
คทุณภาพชวปี ต
นิ
ประเพณปีรรัฐพนิธ ปี
33 ด ด้านการสสงเสรนิม อทุดหนทุนการจรัด
. การศจึกษา อบรม งานประเพณปีท ด้อง
ศาสนา และ
ถนิน
รื่
คทุณภาพชปีวต
นิ
34 ด ด้านการสสงเสรนิม อทุดหนทุนศนูนยค์
. การศจึกษา อบรม ข ด้อมนูลขสาวสารการ
ทั้ หรรอการ
ศาสนา และ
จรัดซรอ
คทุณภาพชปีวต
นิ
จ ด้างของหนสวย
บรนิหารราชการ
สสวนท ด้องถนิน
รื่ ระดรับ
อตาเภอ
35 ด ด้านการสสงเสรนิม อทุดหนทุนอาหาร
. การศจึกษา อบรม เสรนิม(นม)โรงเรปีย
ศาสนา และ
นในเขตเทศบาล
คทุณภาพชปีวต
นิ
36 ด ด้านการสสงเสรนิม อทุดหนทุนอาหาร
. การศจึกษา อบรม กลางวรันแกสเดป็ก
ศาสนา และ
นรักเรปียน
คทุณภาพชปีวต
นิ
37 ด ด้านการสสงเสรนิม อทุดหนทุนโครงการ
. การศก
จึ ษา อบรม แขสงขรันกปีฬา
ศาสนา และ
กรปีฑาต ด้านยาเสพ
คทุณภาพชปีวต
นิ
ตนิด

10,000.0 10,000. สตานรั ก
0
00 ปลรัด

09/10/2
560

5

30,000.0 30,000. สตานรั ก
0
00 ปลรัด

19/12/2
560

19

20,000.0 10,000. กองคลรัง 03/09/2
0
00
561

30

4,941,90 1,515,7 7/2561 02/07/2
0.00
62.16
561

122

9,988,00 9,988,0 สตานรั ก
0.00
00.00 ปลรัด

02/10/2
560

365

55,000.0 15,000. สตานรั ก
0
00 ปลรัด

04/12/2
560

5

38 ด ด้านการสสงเสรนิม
. การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ
39 ด ด้านการสสงเสรนิม
. การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ
40 ด ด้านการสงส เสรนิม
. การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

อทุดหนทุนเงนินสสง
เสรนิมแกสกลทุม
ส
องคค์กรในเขต
เทศบาล
โครงการสรัตวค์
ปลอดโรคคน
ปลอดภรัยจากโรค
พนิษสทุนรัขบ ด้า
อทุดหนทุนโครงการ
พระราชดตารนิด ด้าน
สาธารณสทุข

41 ด ด้านการสสงเสรนิม
. การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

42 ด ด้านการจรัด
. ระเบปียบชทุมชน/
สงรั คมและการ
รรักษาความสงบ
เรปียบร ด้อย
43 ด ด้านการจรัด
. ระเบปียบชทุมชน/
สรังคมและการ
รรักษาความสงบ
เรปียบร ด้อย
44 ด ด้านการจรัด
. ระเบปียบชทุมชน/
สรังคมและการ
รรักษาความสงบ
เรปียบร ด้อย
45 ด ด้านการจรัด
. ระเบปียบชทุมชน/
สงรั คมและการ
รรักษาความสงบ
เรปียบร ด้อย
46 ด ด้านการจรัด
. ระเบปียบชทุมชน/
สรังคมและการ
รรักษาความสงบ
เรปียบร ด้อย
47 ด ด้านการจรัด
. ระเบปียบชทุมชน/
สงรั คมและการ
รรักษาความสงบ

230,000. 230,000 กอง
14/11/2
00
.00 สวรัสดนิการ 560

30

30,000.0 29,968. กอง
28/05/2
0
00 สาธารณสทุ 561
ข

4

140,000. 140,000 กอง
22/08/2
00
.00 สาธารณสทุ 561
ข

5

อทุดหนทุนโครงการ
ฝจึ กอบรมลนูกเสรอ
ชาวบ ด้านเพรอ
รื่
ปด้ องกรันและปราบ
ปรามปรั ญหายา
เสพตนิด
โครงการอบรม
ประชาธนิปไตย
รวมใจสมานฉรั นทค์
สร ด้างสรรคค์สามรัคคปี

7,000.00 7,000.0 สตานรั ก
0 ปลรัด

09/07/2
561

3

5,000.00 4,125.0 สตานรั ก
0 ปลรัด

09/07/2
561

5

โครงการอบรมให ด้
ความรนู ด้เกปีย
รื่ วกรับ
กฎหมายทรัรื่วไป

5,000.00 4,950.0 สตานรั ก
0 ปลรัด

19/09/2
561

5

ด้
โครงการฝจึ กซอม
แผนปด้ องกรัน
บรรเทา
สาธารณภรัยและ
แผนฉทุกเฉนิน
โครงการฝจึ กอบรม
เพนิม
รื่ พนูน
ประสนิทธนิภาพ
อาสาสมรัคร
ปด้ องกรันภรัยฝส าย
พลเรรอน(อปพร.)
โครงการอบรม
ขรับขปีป
รื่ ลอดภรัย
ใสใส จวนินรัยการ
จราจร

10,000.0 10,000. สตานรั ก
0
00 ปลรัด

17/09/2
561

5

20,000.0 19,950. สตานรั ก
0
00 ปลรัด

10/09/2
561

5

5,000.00 4,980.0 สตานรั ก
0 ปลรัด

19/09/2
561

5

โครงการรณรงคค์
ปด้ องกรัน และ
แก ด้ไขปรั ญหายา
เสพตนิด

10,000.0 9,978.0 สตานรั ก
0
0 ปลรัด

25/06/2
561

5

เรปียบร ด้อย
48 ด ด้านการวางแผน
. การสสงเสรนิมการ
ลงททุน พาณนิชยกร
รม สสงเสรนิม
การเกษตร และ
การทสองเทปีย
รื่ ว
49 ด ด้านการวางแผน
. การสสงเสรนิมการ
ลงททุน พาณนิชยกร
รม สสงเสรนิม
การเกษตร และ
การทสองเทปีย
รื่ ว
50 ด ด้านการวางแผน
. การสสงเสรนิมการ
ลงททุน พาณนิชยกร
รม สสงเสรนิม
การเกษตร และ
การทสองเทปีย
รื่ ว
51 ด ด้านการวางแผน
. การสสงเสรนิมการ
ลงททุน พาณนิชยกร
รม สสงเสรนิม
การเกษตร และ
การทสองเทปีย
รื่ ว
52 ด ด้านการบรนิหาร
. จรัดการและการ
อนทุรรักษค์
ทรรัพยากรธรรมชา
ตนิสงนิรื่ แวดล ด้อม
53 ด ด้านการบรนิหาร
. จรัดการและการ
อนทุรรักษค์
ทรรัพยากรธรรมชา
ตนิสงนิรื่ แวดล ด้อม

54 ด ด้านการบรนิหาร
. จรัดการและการ
อนทุรรักษค์
ทรรัพยากรธรรมชา
ตนิสงนิรื่ แวดล ด้อม
55 ด ด้านการบรนิหาร
. จรัดการและการ
อนทุรรักษค์
ทรรัพยากรธรรมชา
ตนิสงนิรื่ แวดล ด้อม
56 ด ด้านการ
. พรัฒนาการเมรอง

โครงการฝจึ กอบรม
อาชปีพ

20,000.0 10,094. กอง
17/09/2
0
00 สวรัสดนิการ 561

5

โครงการถนนคน
เดนินสาย
วรัฒนธรรมเมรอง
วาปปี ปททุม

195,000. 194,401 กอง
03/09/2
00
.00 สวรัสดนิการ 561

5

โครงการอาหาร
ปลอดภรัย

5,000.00 5,000.0 กอง
18/07/2
0 สาธารณสทุ 561
ข

5

โครงการจรัดงาน
ออนซอนกลอง
ยาวชาววาปปี

100,000. 100,000 335/61 22/12/2
00
.00
560

3

โครงการรณรงคค์
ครัดแยกขยะ

40,000.0 39,460. กอง
24/09/2
0
00 สาธารณสทุ 561
ข

5

โครงการปรรับปรทุง
บสอขยะ

80,000.0 80,000. กอง
25/01/2
0
00 สาธารณสทุ 561
ข

5

โครงการปลนูก
ต ด้นไม ด้
เฉลนิมพระเกปียรตนิ

10,000.0 9,010.0 กอง
01/08/2
0
0 สาธารณสทุ 561
ข

5

โครงการคลอง
สวยนตทั้ าใส

5,000.00 4,980.0 กอง
07/05/2
0 สาธารณสทุ 561
ข

5

โครงการจรัดงาน
วรันเทศบาล (วรันทปีรื่

20,000.0 20,000. สตานรั ก
0
00 ปลรัด

24/04/2
561

10

การบรนิหารจรัดการ 24 เมษายนของ
ททุกปปี )
57 ด ด้านการ
โครงการฝจึ กอบรม
. พรัฒนาการเมรอง วนิชาการเพรอ
รื่
การบรนิหารจรัดการ พรัฒนาศรักยภาพ
คณะกรรมการ
ชทุมชน
58 ด ด้านการ
โครงการจรัดงาน
. พรัฒนาการเมรอง วรันท ด้องถนิน
รื่ ไทย
การบรนิหารจรัดการ (วรันทปีรื่ 18 มปีนาคม
ของททุกปปี )
59 ด ด้านการ
โครงการจรัดทตา
. พรัฒนาการเมรอง แผนพรัฒนา
การบรนิหารจรัดการ เทศบาล
60 ด ด้านการ
โครงการเทศบาล
. พรัฒนาการเมรอง เคลรอ
รื่ นทปีรื่
การบรนิหารจรัดการ ประชาชน
61 ด ด้านการ
โครงการประเมนิน
. พรัฒนาการเมรอง ความพจึงพอใจ
การบรนิหารจรัดการ
62 ด ด้านการ
โครงการเสรนิม
. พรัฒนาการเมรอง สร ด้างคทุณธรรม
การบรนิหารจรัดการ และจรนิยธรรม
63 ด ด้านการ
โครงการ
. พรัฒนาการเมรอง ประชาสม
รั พรันธค์
การบรนิหารจรัดการ เรสงรรัดจรัดเกป็บภาษปี
64 ด ด้านการ
โครงการจรัดทตา
. พรัฒนาการเมรอง สรอ
รื่ วารสาร
การบรนิหารจรัดการ
65 ด ด้านการ
โครงการปรรับปรทุง
. พรัฒนาการเมรอง แผนทปีภ
รื่ าษปี ด ด้วย
การบรนิหารจรัดการ ระบบ L-TAX
3000
66 ด ด้านการ
โครงการพรัฒนา
. พรัฒนาการเมรอง ศรักยภาพคณะผนู ด้
นิ
การบรนิหารจรัดการ บรนิหารสมาชก
พนรักงานเทศบาล
67 ด ด้านการ
โครงการจรัด
. พรัฒนาการเมรอง กนิจกรรมวรันสตรปี
การบรนิหารจรัดการ สากลและวรันสตรปี
ไทย

10,000.0 7,015.0 สตานรั ก
0
0 ปลรัด

10/09/2
561

5

5,000.00 5,000.0 สตานรั ก
0 ปลรัด

15/03/2
561

10

10,000.0 9,900.0 สตานรั ก
0
0 ปลรัด

13/08/2
561

5

5,000.00 5,000.0 สตานรั ก
0 ปลรัด

25/04/2
561

5

20,000.0 15,000. สตานรั ก
0
00 ปลรัด

01/08/2
561

4

10,000.0 9,932.0 สตานรั ก
0
0 ปลรัด

28/05/2
561

4

5,000.00 4,948.0 กองคลรัง 01/08/2
0
561

5

10,000.0 9,920.0 สตานรั ก
0
0 ปลรัด

01/02/2
561

5

10,000.0 6,910.0 กองคลรัง 25/12/2
0
0
560

30

212,200. 187,380 สตานรั ก
00
.00 ปลรัด

17/09/2
561

5

10,000.0 4,500.0 กอง
19/03/2
0
0 สวรัสดนิการ 561

5

68 ด ด้านการ
โครงการจรัดทตา
. พรัฒนาการเมรอง แผนชทุมชน
การบรนิหารจรัดการ

5,000.00 4,512.0 กอง
05/03/2
0 สวรัสดนิการ 561

10

69 ด ด้านการ
โครงการเสรนิม
. พรัฒนาการเมรอง สร ด้างพรัฒนา
การบรนิหารจรัดการ ศรักยภาพเครรอ
ขสาย คทุ ด้มครอง

10,000.0 1,500.0 กอง
01/12/2
0
0 สวรัสดนิการ 560

4

เดป็ก/สตรปี เพรอ
รื่ ยทุต นิ
ความรทุนแรง

รายงานสรยุปผลการดจาเนวินงาน ปป 2561
เทศบาลตจาบลวาปป ปทยุม วาปป ปทยุม จ.มหาสารคาม

ยยุทธศาสตรน

1.ด ด้านโครงสร ด้างพรน
ทั้ ฐาน
2.ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา
และคทุณภาพชปีวต
นิ
3.ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการ
รรักษาความสงบเรปียบร ด้อย
4.ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน
พาณนิชยกรรม สสงเสรนิมการเกษตร และการทสอง
เทปีย
รื่ ว
5.ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์
ทรรัพยากรธรรมชาตนิสงนิรื่ แวดล ด้อม
6.ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ

แผนการ
ดจาเนวิน อนยุม สตวิงบ ลงนาม
เบวิกจค่าย 100%
ส
การ
ประมาณ สญญา
ทงหมด
สน
จจาน
จจาน
จจาน
จจาน
จจาน
วน งบ วน งบ วน งบ วน งบ วน งบ
โคร ประม โคร ประม โคร ประม โคร ประม โคร ประม
งกา าณ งกา าณ งกา าณ งกา าณ งกา าณ
ร
ร
ร
ร
ร
8.0 6.81 6.0 3.68 5.0 2.82 5.0 2.82 5.0 2.82
51. 26.1 39. 23.4 36. 22.1 36. 21.4 33. 11.6
0
7 0
3 0
8 0
6 0
4
9.0 0.25 8.0 0.08 6.0 0.05 6.0 0.05 6.0 0.05
8.0 1.89 4.0 0.32 4.0 0.31 4.0 0.31 4.0 0.31
12. 57.2
4.0 0.14 4.0 0.13 4.0 0.13 4.0 0.13
0
2
23.
16.
14.
14.
14.
6.90
0.55
0.29
0.29
0.29
0
0
0
0
0

แผนภภูมแ
วิ สดงจจานวนโครงการ เปรปยบเทปยบตามขนตอน
สน
เปรปยบเทปยบตามยยุทธศาสตรน

ด ด้านการพรั ฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรก
รั ษค์ ทรรัพยากรธรรมชาตนิสงนิรื่ แวดล ด้อม

แผนการดตาเนนิน
การ
ทรังทั้ หมด

ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน พาณนิชยกรรม สสงเสรนิมการเกษตร และการทสองเทปีรื่ย ว

อนทุมรัตงนิ บประมาณ
ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย

ลงนามสรัญญา
เบนิกจสาย

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวตนิ

100%

ด ด้านโครงสร ด้างพรทั้นฐาน

0

10 20 30 40 50 60

แผนภภูมแ
วิ สดงมภูลคค่าโครงการ เปรปยบเทปยบตามขนตอน
สน
เปรปยบเทปยบตามยยุทธศาสตรน

ด ด้านการพรั ฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรก
รั ษค์ท รรัพ ยากรธรรมชาตนิสงนิรื่ แวดล ด้อม

แผนการดตาเนนิน
การ
ทรังทั้ หมด

ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน พาณนิชยกรรม สสงเสรนิมการเกษตร และการทสองเทปีรื่ยว

อนทุมรัตงนิ บประมาณ
ลงนามสรัญญา

ด ด้านการจรัดระเบปีย บชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปีย บร ด้อย

เบนิกจสาย
100%

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณ ภาพชปีวตนิ
ด ด้านโครงสร ด้างพรทั้นฐาน
0

ช. ผลการดจาเนวินงาน

50000000

100000000

เทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม ได ด้ดตาเนนินการโครงการตามเทศบรัญญรัตงนิ บประมาณ ปปี 2561 ในเขตพรน
ทั้ ทปีรื่ โดยได ด้รรับ
ความรสวมมรอ การสสงเสรนิมและสนรับสนทุนจากภาคประชาชน ภาครรัฐ และภาคเอกชนในพรน
ทั้ ทปีต
รื่ ลอดจนโครงการ
ตสางๆ ประสบผลสตาเรป็จด ด้วยดปี กสอให ด้เกนิดประโยชนค์แกสประชาชนทรังทั้ ในพรน
ทั้ ทปีแ
รื่ ละพรน
ทั้ ทปีใรื่ กล ด้เคปียง โดยมปีผลการดตาเนนิน
งานทปีส
รื่ ตาครัญดรังนปีทั้
จ รวจความ
ค่ อ
ค่ แผนภภูม วิ ตาราง กราฟเปรปยบเทปยบ รภูปถค่าย ผลการสา
อปท. ใสข
ข้ มภูลผลการดจาเนวินการ เชน
ควิดเหซนของประชาชน หรรือ ขข้อมภูลผลการดจาเนวินงานดข้าน
อรืน
ที่ ๆ
1. โครงการเสรนิมผนิวทางพาราแอสฟรั ลทค์ตก
นิ คอนกรปีต ถนนหลรักเมรอง-ซอยมนิงรื่ มงคล (ชวส งแยกถนนประชารรัตนค์
ถจึงแยกถนนพนิทรักษค์ นรากร)
2. โครงการเสรนิมผนิวทางพาราแอสฟรั ลทค์ตก
นิ คอนกรปีต ถนนศรปีมงคล (ชวส งแยกถนนสทุขาภนิบาล 9 ถจึงแยกถนน
ชลประทาน)
3. โครงการเสรนิมผนิวทางพาราแอสฟรั ลทค์ตก
นิ คอนกรปีตซอยนนิตส
นิ ข
ทุ สตาโรง อนทุบาลวาปปี และแสงอรทุณ
4. โครงการวางทสอระบายนตทั้ าพร ด้อมบสอพรักถนนปททุมพนิทรักษค์
5. อทุดหนทุนขยายเขตไฟฟด้ าสาธารณะตามถนนสายตสางๆภายในเขตเทศบาล
6. โครงการอบรม/และปฐมนนิเทศผนู ด้ปกครองในการจรัดการศจึกษาและการเลปีย
ทั้ งดนูบต
ทุ ร
7. โครงการจรัดงานวรันเดป็กแหสงชาตนิ
8. โครงการสนรับสนทุนคสาใช ด้จสายการบรนิหารการศจึกษา (คสาสนรับสนทุนอาหารกลางวรัน)
9. โครงการพรน
ทั้ ทปีส
รื่ เปี ขปียว
10. โครงการพรัฒนา IQ และ EQ สตาหรรับเดป็กปฐมวรัย
11. โครงการจรัดกนิจกรรมและแสดงผลงานของเดป็ก นรั กเรปียน
12. โครงการทาสปีรรัวทั้ รอบบรนิเวณศนูนยค์พรัฒนาเดป็กเลป็ก ทรังทั้ ภายในและภายนอก
ส มแซมห ด้องนตทั้ าและปรรับปรทุงประตนูรรัวทั้ ทางเข ด้า
13. โครงการปรรับปรทุงซอ
14. โครงการโตไปไมสโกง
ส งปากของเดป็ก
15. โครงการสงส เสรนิมสทุขอนามรัยในชอ
16. โครงการจรัดงานประเพณปีวรันสงกรานตค์
17. โครงการจรัดงานประเพณปีวรันลอยกระทง
18. โครงการจรัดพนิธบ
ปี วงสรวง
19. โครงการประเพณปีวรันเข ด้าพรรษา
20. โครงการแขสงขรันกปีฬาชทุมชนสรัมพรันธค์
21. โครงการสงส นรักกปีฬา เข ด้ารสวมการแขสงขรัน
22. โครงการสสงเสรนิมการเรปียนรนู ด้ตามหลรักปรรัชญาของเศรษฐกนิจพอเพปียง(แก ด้ไขปรั ญหาความยากจน)
23. โครงการแขสงขรันกปีฬาต ด้านยาเสพตนิด
24. โครงการจรัดกนิจกรรมคนพนิการในเขตเทศบาล
25. โครงการจรัดกนิจกรรมผนู ด้สนูงอายทุ
26. โครงการพรัฒนาระบบสทุขภาวะของผนู ด้สนูงอายทุในชทุมชน
27. โครงการควบคทุมปด้ องกรันและแก ด้ปรั ญหาโรคตนิดตสอ
28. โครงการปด้ องกรันและแก ด้ไขปรั ญหาโรคเอดสค์
29. สมทบกองททุนหลรักประกรันสทุขภาพ
30. อทุดหนทุนโครงการจรัดงานวรันสตาครัญทางศาสนาประเพณปีรรัฐพนิธ ปี
31. อทุดหนทุนการจรัดงานประเพณปีท ด้องถนิน
รื่
ทั้ หรรอการจ ด้างของหนสวยบรนิหารราชการสสวนท ด้องถนิน
32. อทุดหนทุนศนูนยค์ข ด้อมนูลขสาวสารการจรัดซรอ
รื่ ระดรับอตาเภอ
33. อทุดหนทุนอาหารกลางวรันแกสเดป็กนรักเรปียน
34. อทุดหนทุนโครงการแขสงขรันกปีฬา กรปีฑาต ด้านยาเสพตนิด
35. อทุดหนทุนเงนินสสงเสรนิมแกสกลทุม
ส องคค์กรในเขตเทศบาล
36. โครงการสรัตวค์ปลอดโรคคนปลอดภรัยจากโรคพนิษสทุนรัขบ ด้า
37. อทุดหนทุนโครงการพระราชดตารนิด ด้านสาธารณสทุข
38. อทุดหนทุนโครงการฝจึ กอบรมลนูกเสรอชาวบ ด้านเพรอ
รื่ ปด้ องกรันและปราบปรามปรั ญหายาเสพตนิด
39. โครงการอบรมประชาธนิปไตยรวมใจสมานฉรั นทค์สร ด้างสรรคค์สามรัคคปี
40. โครงการอบรมให ด้ความรนู ด้เกปีย
รื่ วกรับกฎหมายทรัรื่วไป
41. โครงการฝจึ กซ ด้อมแผนปด้ องกรันบรรเทาสาธารณภรัยและแผนฉทุกเฉนิน
42. โครงการฝจึ กอบรมเพนิม
รื่ พนูนประสนิทธนิภาพอาสาสมรัครปด้ องกรันภรัยฝส ายพลเรรอน(อปพร.)
43. โครงการอบรมขรับขปีป
รื่ ลอดภรัยใสสใจวนินรัยการจราจร
44. โครงการรณรงคค์ปด้องกรัน และแก ด้ไขปรั ญหายาเสพตนิด

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

โครงการฝจึ กอบรมอาชปีพ
โครงการถนนคนเดนินสายวรัฒนธรรมเมรองวาปปี ปททุม
โครงการอาหารปลอดภรัย
โครงการจรัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปปี
โครงการรณรงคค์ครัดแยกขยะ
โครงการปรรับปรทุงบสอขยะ
โครงการปลนูกต ด้นไม ด้เฉลนิมพระเกปียรตนิ
โครงการคลองสวยนตทั้ าใส
โครงการจรัดงานวรันเทศบาล (วรันทปีรื่ 24 เมษายนของททุกปปี )
โครงการฝจึ กอบรมวนิชาการเพรอ
รื่ พรัฒนาศรักยภาพคณะกรรมการชทุมชน
โครงการจรัดงานวรันท ด้องถนิน
รื่ ไทย (วรันทปีรื่ 18 มปีนาคม ของททุกปปี )
โครงการจรัดทตาแผนพรัฒนาเทศบาล
โครงการเทศบาลเคลรอ
รื่ นทปีป
รื่ ระชาชน
โครงการประเมนินความพจึงพอใจ
โครงการเสรนิมสร ด้างคทุณธรรมและจรนิยธรรม
โครงการประชาสรัมพรันธค์เรสงรรัดจรัดเกป็บภาษปี
รื่ วารสาร
โครงการจรัดทตาสรอ
โครงการปรรับปรทุงแผนทปีภ
รื่ าษปี ด ด้วยระบบ L-TAX 3000
โครงการพรัฒนาศรักยภาพคณะผนู ด้บรนิหารสมาชนิก พนรักงานเทศบาล
โครงการจรัดกนิจกรรมวรันสตรปีสากลและวรันสตรปีไทย
โครงการจรัดทตาแผนชทุมชน
โครงการเสรนิมสร ด้างพรัฒนาศรักยภาพเครรอขสาย คทุ ด้มครอง เดป็ก/สตรปี เพรอ
รื่ ยทุตค
นิ วามรทุนแรง

ซ. คณะกรรมการ
1.คณะกรรมการพ สฒนาทข้องถวิน
ที่
1. นายกเทศมนตรปีตตาบลวาปปี ปททุม
2. รองนายกเทศมนตรปีตตาบลวาปปี ปททุมททุกคน
3. นายไพโรจนค์ ศรัพทค์พรันธทุค์
สมาชนิกสภาเทศบาล
4. นายวนิรรัช วรรณพนม
สมาชนิกสภาเทศบาล
5. นายนรนินทรค์ สรัจจวาณนิชยค์
สมาชนิกสภาเทศบาล
6. นายนนิตยค์ เดชบทุรรัมยค์
ผนู ด้ทรงคทุณวทุฒ นิ
7. นายสมจนิต ปรั ตตานรัง
ผนู ด้ทรงคทุณวทุฒ นิ
8. นายโกศล ปะกนิระณะ
ผนู ด้ทรงคทุณวทุฒ นิ
9. ผนู ด้กตากรับการสถานปีตตารวจภนูธรวาปปี ปททุม
ผนู ด้แทนภาคสสวนราชการ
10. ผนู ด้อตานวยการโรงพยาบาลวาปปี ปททุม
ผนู ด้แทนภาคสสวนราชการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

11. ผนู ด้อตานวยการโรงเรปียนวาปปี ปททุม
ผนู ด้แทนภาคสสวนราชการ
กรรมการ
12. ผนู ด้อตานวยการโรงเรปียนเมรองวาปปี ปททุม
ผนู ด้แทนภาคสสวนราชการ
กรรมการ
13. ผนู ด้อตานวยการโรงเรปียนอนทุบาลวาปปี ปททุม
ผนู ด้แทนภาคสสวนราชการ
กรรมการ
14. สาธารณสทุขอตาเภอวาปปี ปททุม
ผนู ด้แทนภาคสสวนราชการ
กรรมการ
15. เจ ด้าพนรักงานทปีด
รื่ น
นิ จ.มหาสารคาม สาขาวาปปี ปททุม
ผนู ด้แทนภาคสสวนราชการ
กรรมการ
16. นางเพป็ญศรปี ปรั ตตานรัง
ผนู ด้แทนประชาคม
กรรมการ
17. นางจนิรพรันธค์ เทศนนิตก
นิ ล
ทุ
ผนู ด้แทนประชาคม
กรรมการ
18. นางสมสมรัย จรันดปีกระยอม
ผนู ด้แทนประชาคม
กรรมการ
19. นางปรั ญจทรรัพยค์ 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 ด้าสตานรั กปลรัด
กรรมการ/ผนู ด้ชสวยเลขานทุการ
24. นางจทุฑามาศ ปะรนิตวา
หรัวหน ด้าฝส ายวนิชาการฯ
กรรมการ/ผนู ด้ชสวย
เลขานทุการ
2.คณะกรรมการสน สบสนยุนการจ สดทจาแผนพ สฒนาทข้องถวิน
ที่
1.
กรรมการ
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางอรอนงคค์ รรังวนิเศษ

ปลรัดเทศบาล

ประธาน

นายปฏนิวรัต นิ แปลงมาลยค์
ผนู ด้อตานวยการกองสาธารณสทุข
กรรมการ
นางพปีรญา อนทุอน
รั
ผนู ด้อตานวยการกองคลรัง
กรรมการ
นายสมบนูรณค์ ศรปีกล
ทุ บทุตร
ผนู ด้อตานวยการกองชสาง
กรรมการ
นายปชา พลแสน
ผนู ด้แทนประชาคมเมรอง
กรรมการ
นายปานทอง อามาตยค์
ผนู ด้แทนประชาคมเมรอง
กรรมการ
นายมงคล แสงแก ด้ว
ผนู ด้แทนประชาคมเมรอง
กรรมการ
8. นางศนิรวนิ รรณ ศรปีกล
ทุ บทุตร
หรัวหน ด้าสตานรักปลรัด
กรรมการ/เลขานทุการ
9. นางจทุฑามาศ ปะรนิตวา
หรัวหน ด้าฝส ายวนิชาการฯ
กรรมการ/ผนู ด้ชวส ยเลขานทุการ
3.คณะกรรมการตวิดตามและประเมวินผลแผนพ สฒนาเทศบาล

1. นายทรักษนิณ ปรนิปณ
ทุ ณะ
กรรมการ
นิ ารรัตนค์
2. นายสงสา ศล
3. ร.ต.ต.จตารรัส โยธาภรักดปี
4. นางรรน
รื่
แสนวงษค์
5. นายประดนิษฐค์ ภนูมาศ
6. นางสาวสทุภารรักษค์ บทุบผโชตนิ
7. นายเพนิม
รื่ ศรักดนิธ จรันทศนิลปค์
8. ท ด้องถนิน
รื่ อตาเภอวาปปี ปททุม
9. ผนู ด้อตานวยการโรงเรปียนวาปปี ปททุม
10. จสาเอกนพอนรันตค์ พรมลปี
เลขานทุการ
11. นางจทุฑามาศ ปะรนิตวา

ผนู ด้แทนผนู ด้ทรงคทุณวทุฒ นิ

ประธานคณะ

ผนู ด้แทนผนู ด้ทรงคทุณวทุฒ นิ
กรรมการ
ผนู ด้แทนประชาคมท ด้องถนิน
รื่
กรรมการ
ผนู ด้แทนประชาคมท ด้องถนิน
รื่
กรรมการ
ผนู ด้แทนสมาชนิกสภาเทศบาล
กรรมการ
นิ สภาเทศบาล
ผนู ด้แทนสมาชก
กรรมการ
ผนู ด้แทนสมาชนิกสภาเทศบาล
กรรมการ
ผนู ด้แทนหนสวยงาน
กรรมการ
ผนู ด้แทนหนสวยงาน
กรรมการ
ผนู ด้แทนหรัวหน ด้าสวส นการบรนิหาร
กรรมการ/
ผนู ด้แทนหรัวหน ด้าสสวนการบรนิหาร

กรรมการ/ผช.เลขานทุการ

ทรังทั้ นปีทั้ หากประชาชนททุกทสานหรรอหนสวยงานราชการตสางๆ ทปีเรื่ กปีย
รื่ วข ด้องมปีข ด้อสงสรัยหรรอมปีความประสงคค์
จะเสนอตวามคนิดเหป็นหรรอข ด้อเสนอแนะ การบรนิหารงานขอเทศบาลตตาบลวาปปี ปททุมทราบ เพรอ
รื่ จะได ด้พนิจารณาการ
วางแผนพรัฒนาและปรรับปรทุงการดตาเนนินการ ตอบสนองความต ด้องการของประชาชนในพรน
ทั้ ทปีใรื่ นระยะตสอไป
จจึงประกาศมาเพรอ
รื่ ทราบโดยทรัรื่วกรัน

ประกาศ ณ วรันทปีรื่ 25 ตทุลาคม 2561
( นายประภาส กนิจจนินดาโอภาส )
นายกเทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม
ข ด้อมนูล ณ 25/10/2561

สรยุป รจำยงจำนผลกจำรดจจำ เนนิน โครงกจำรประจจจำ ปปีง บประมจำณ พ.ศ. 2561
จจจำนวนโครงจจจำนวนโครงกจำร
จจจำนวนโครงกจำร
จจจำนวนโครงกจำร
จจจำนวนโครงกจำร
จจจำนวนโครงกจำร

ยยุท ธศจำสตรร

จจจำนวน
จำรททที่แลล้วเสรร็จ ททที่แลล้วเสรร็จ ททที่อยยยู่ระหวยู่จำงททที่อยยยู่ในระหวยู่จำง ททที่ยยังไมยู่ไดล้
ททที่ไมยู่ไดล้
โครงกจำร
(รล้อยละ)
ดจจำเนนินกจำรจจำเนนินกจำร(รล้อดจ
ยละ
จำเนนินกจำร/ยกเลนิ
จจำเนนิกนกจำร (รล้อยละ ทยัทั้งหมด

1. ดล้จำนโครงสรล้จำงพพทั้นฐจำน
5
2. ดล้จำนงจำนสยู่งเสรนิมคยุณภจำพชทวนิต
36
3. ดล้จำนกจำรจยัดระเบทยบชยุมชน/สยัง
8
กจำรรยักษจำควจำมสงบเรทยบรล้อย
4. ดล้จำนกจำรวจำงแผน กจำรสยู่งเสรนิมก
3
กจำรพจำณนิชยกรรม และกจำรทยู่องเททที่ยว
5. ดล้จำนกจำรบรนิหจำรจยัดกจำรและกจำ
4
ทรยัพยจำกรธรรมชจำตนิ สนิที่งแวดลล้อม
6. ดล้จำนกจำรพยัฒนจำกจำรเมพอง บรนิห
15
รวม
71

83.33
97.30
88.89

-

-

1
1
1

16.67
2.70
11.11

100.00

-

-

-

-

3

100.00

-

-

-

-

4

93.75
94.67

-

-

1
4

6.25
5.33

6
37
9

16
75

จจำกตจำรจำง พบวยู่จำ จจจำ นวนโครงกจำรมทท ยัทั้ง หมด 75 โครงกจำร ดจจำ เนนิน กจำรเสรร็จ จจจำ นวน
จจจำ นวนททที่ย ยัง ไมยู่ไ ดล้ด จจำ เนนิน กจำร จจจำ นวน 4 โครงกจำร คนิด เปป็น รล้อ ยละ 5.

###

ผลกจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมแผนพยัฒ นจำปปี 2561 ไตรมจำสททที่ 1
( ตยุล จำคม - ธยัน วจำคม พ.ศ. 2560)
จจจำนวนโครงกจำรจจจำนวนโครงกจำรจจำนวนโครงกจำร
จจจำนวนโครงกจำร
จจจำนวนโครงกจำร
จจจำนวนโครงกจำร
ยยุท ธศจำสตรร
ททที่เสรร็จ ททที่อยยยู่ในระหวยู่จำง
ททที่ยยังไมยู่ไดล้ททที่มทกจำรยกเลนิกททที่มทกจำรเพนิที่มเตนิม ทยัทั้งหมด
ไมยู่ไดล้ดจจำเนนินกจำร
ดจจำเนนินกจำร
ดจจำเนนินกจำร
1. ดล้จำนโครงสรล้จำงพพทั้นฐจำน
6
6
2. ดล้จำนงจำนสยู่งเสรนิมคยุณภจำพชทวนิต
6
28
34
3. ดล้จำนกจำรจยัดระเบทยบชยุมชน/สยังคมและ
9
9
กจำรรยักษจำควจำมสงบเรทยบรล้อย
4. ดล้จำนกจำรวจำงแผน กจำรสยู่งเสรนิมกจำรลงทยุน
3
3
กจำรพจำณนิชยกรรม และกจำรทยู่องเททที่ยว
5. ดล้จำนกจำรบรนิหจำรจยัดกจำรและกจำรอนยุรยักษร
4
4
ทรยัพยจำกรธรรมชจำตนิ สนิที่งแวดลล้อม
6. ดล้จำนกจำรพยัฒนจำกจำรเมพอง บรนิหจำร
1
15
16
รวม

7

-

65

-

-

72

ผลกจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมแผนพยัฒ นจำปปี 2561 ไตรมจำสททที่ 2
(มกรจำคม - มทน จำคม พ.ศ. 2561)
จจจำนวนโครงกจำรจจจำนวนโครงกจำรจจำนวนโครงกจำร
จจจำนวนโครงกจำร
จจจำนวนโครงกจำร
จจจำนวนโครงกจำร
ยยุท ธศจำสตรร
ททที่เสรร็จ ททที่อยยยู่ในระหวยู่จำง
ททที่ยยังไมยู่ไดล้ททที่มทกจำรยกเลนิกททที่มทกจำรเพนิที่มเตนิม ทยัทั้งหมด
ไมยู่ไดล้ดจจำเนนินกจำร
ดจจำเนนินกจำร
ดจจำเนนินกจำร
1. ดล้จำนโครงสรล้จำงพพทั้นฐจำน
2
1
6
3
2. ดล้จำนงจำนสยู่งเสรนิมคยุณภจำพชทวนิต
16
4
14
34
3. ดล้จำนกจำรจยัดระเบทยบชยุมชน/สยังคมแ
1
7
1
9
กจำรรยักษจำควจำมสงบเรทยบรล้อย
4. ดล้จำนกจำรวจำงแผน กจำรสยู่งเสรนิมกจำรลงทยุน
3
3
กจำรพจำณนิชยกรรม และกจำรทยู่องเททที่ยว
5. ดล้จำนกจำรบรนิหจำรจยัดกจำรและกจำรอ
1
1
2
4
ทรยัพยจำกรธรรมชจำตนิ สนิที่งแวดลล้อม
6. ดล้จำนกจำรพยัฒนจำกจำรเมพอง บรนิหจำร
7
1
8
16
รวม

27

9

35

1

-

72

ผลกจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมแผนพยัฒ นจำปปี 2561 ไตรมจำสททที่ 3

ยยุท ธศจำสตรร
1. ดล้จำนโครงสรล้จำงพพทั้นฐจำน

(เมษจำยน - มนิถ ยุน จำยน 2561)
จจจำนวนโครงกจำรจจจำนวนโครงกจำรจจำนวนโครงกจำร
จจจำนวนโครงกจำร
จจจำนวนโครงกจำร
จจจำนวนโครงกจำร
ททที่เสรร็จ ททที่อยยยู่ในระหวยู่จำง
ททที่ยยังไมยู่ไดล้ทที่ไมยู่ไดล้ดจจำเนนินกจำร
ททที่มทกจำรเพนิที่มเตนิม ทยัทั้งหมด
ดจจำเนนินกจำร
ดจจำเนนินกจำร ยกเลนิก
2
3
1
6

2. ดล้จำนงจำนสยู่งเสรนิมคยุณภจำพชทวนิต
3. ดล้จำนกจำรจยัดระเบทยบชยุมชน/สยังคมแ

26

2

4

9
4

37
1

9

กจำรรยักษจำควจำมสงบเรทยบรล้อย
4. ดล้จำนกจำรวจำงแผน กจำรสยู่งเสรนิมกจำรลงทยุน

3

3

กจำรพจำณนิชยกรรม และกจำรทยู่องเททที่ยว
5. ดล้จำนกจำรบรนิหจำรจยัดกจำรและกจำรอ

2

1

1

4

11

1

4

16

46

6

22

ทรยัพยจำกรธรรมชจำตนิ สนิที่งแวดลล้อม
6. ดล้จำนกจำรพยัฒนจำกจำรเมพอง บรนิหจำร
รวม

1

-

75

ยยุท ธศจำสตรร

ผลกจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมแผนพยัฒ นจำปปี 2561 ไตรมจำสททที่ 4
(กรกฎจำคม - กยัน ยจำยน 2561)
จจจำนวนโครงกจำรจจจำนวนโครงกจำรจจำนวนโครงกจำร
จจจำนวนโครงกจำร
จจจำนวนโครงกจำร
จจจำนวนโครงกจำร
ททที่เสรร็จ ททที่อยยยู่ในระหวยู่จำง
ททที่ยยังไมยู่ไดล้ทที่ไมยู่ไดล้ดจจำเนนินกจำร
ททที่มทกจำรเพนิที่มเตนิม ทยัทั้งหมด
ดจจำเนนินกจำร
ดจจำเนนินกจำร ยกเลนิก

1. ดล้จำนโครงสรล้จำงพพทั้นฐจำน
2. ดล้จำนงจำนสยู่งเสรนิมคยุณภจำพชทวนิต
3. ดล้จำนกจำรจยัดระเบทยบชยุมชน/สยังคมแ

5

1

6

36

1

37

8

1

9

กจำรรยักษจำควจำมสงบเรทยบรล้อย
4. ดล้จำนกจำรวจำงแผน กจำรสยู่งเสรนิมก

3

3

4

4

กจำรพจำณนิชยกรรม และกจำรทยู่องเททที่ยว
5. ดล้จำนกจำรบรนิหจำรจยัดกจำรและกจำรอ
ทรยัพยจำกรธรรมชจำตนิ สนิที่งแวดลล้อม
6. ดล้จำนกจำรพยัฒนจำกจำรเมพอง บรนิหจำร
รวม

15
71

1
-

-

4

16
-

75

กจำร

กจำร

กจำร

กจำร

รจำยงจำนผลกจำรดจจำ เนนิน งจำนโครงกจำรตจำมแผนพยัฒ นจำ ประจจจำ ปปีง บประมจำณ พ.ศ.2561
ไตรมจำสททที่ ๓ (เมษจำยน 6๑ - มนิถ ยุน จำยน 6๑)
ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๑ ดล้จำ นโครงสรล้จำ งพพทั้น ฐจำน
ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

จจจำ นวนเงนิน
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้ ใชล้จ รนิง

1 เม.ย. โครงกจำรเสรนิมผนิว
###
61 แอสฟฟัลตรตนิกคอนกรทต
ถนนหลยักเมพอง - ถนนมนิที่ง
มงคล

วยัต ถยุป ระสงคร

ตยัว ชททั้ว ยัด
กจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมตยัว ชทปฟัทั้วญหจำ/
อยุป สรร
เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ ค

### เพพที่อกจำรคมนจำคมสะดว ถ.ผนิวทจำงพจำรจำ
ถ.ผนิวทจำงพจำรจำถ.ผนิวทจำงพจำรจำ
ถ.ผนิวทจำงพจำรจำปลอดภยัย ผนิวทจำงเรทยบ แอสฟฟัลตรคอนแอสฟฟัลตรตนิก แอสฟฟัลตรคอ แอสฟฟัลตรตนิก
ไมยู่ขรยุขระ เปป็นหลยุม เปป็ กวล้จำง 3-7 ม.คอนกรทตไดล้ กรทต
คอนกรทตไดล้
ยจำว 502 ม. มจำตรฐจำนใชล้สกวล้จำง 3-7 มมจำตรฐจำน
พท.ไมยู่นล้อยกวยู่
ยจำว 502 ม.ใชล้สยัญจรไดล้สะดวก
ไดล้จำสะดวก
3,020 ตร.ม.
พท.ไมยู่นล้อยกวยู่จำ
หนจำเฉลทที่ย 4 ซ.ม.
3,020 ตร.ม.
หนจำเฉลทที่ย 4 ซ.ม.

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๒ ดล้จำ นงจำนสยู่ง เสรนิม กจำรศศึก ษจำอบรม ศจำสนจำ และคยุณ ภจำพชทว นิต
ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

จจจำ นวนเงนิน
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้ ใชล้จ รนิง

วยัต ถยุป ระสงคร

ตยัว ชททั้ว ยัด
กจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมตยัว ชทปฟัทั้วญหจำ/
อยุป สรร
เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ ค

บยุคลจำกร
บยุคลจำกร บยุคลจำกร
1 เม.ย. โครงกจำรจยัดงจำนปร 10,000 9,940 1.เพพที่อสพบสจำนอนยุรยักษร บยุคลจำกร
61 วยันสงกรจำนตร
วยัฒนธรรม ประเพณท ประชจำชนภจำประชจำชนภจำประชจำชนภจำประชจำชนภจำยใน
2.เพพที่อใหล้บยุคลจำกร เดร็ก เขตเทศบจำล เขตเทศบจำลรยู่เขตเทศบจำลเขตเทศบจำลรยู่วม
เยจำวชน ประชจำชน ไดล้รเขยู่จำรวมกนิจก สพบสจำน อนยุรยักเขยู่จำรวมกนิจกสพบสจำน อนยุรยักษร
จจจำนวน 300วยัฒนธรรมใหล้คจจงจำนวน 300วยัฒนธรรมใหล้คงอยยยู่
กนิจกรรม
3.เพพที่อใหล้บยุคลจำกร เดร็ก
เยจำวชน ประชจำชน ไดล้
ตระหนยักถศึงคยุณคยู่จำผยล้สยงอจำยยุ
ผยล้อจำวยุโส อยู่อนนล้อมตยู่อผยล้มทพระคยุณ

สพบไป

สพบไป

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๒ ดล้จำ นงจำนสยู่ง เสรนิม กจำรศศึก ษจำอบรม ศจำสนจำ และคยุณ ภจำพชทว นิต
ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

จจจำ นวนเงนิน
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้ ใชล้จ รนิง

วยัต ถยุป ระสงคร

ตยัว ชททั้ว ยัด
กจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมตยัว ชทปฟัทั้วญหจำ/
อยุป สรร
เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ ค

2 เม.ย. โครงกจำรจยัดพนิธทบว 10,000 10,000 1.เพพที่อเปป็นกจำรรยักษจำไวล้ ประชจำชนภจำประชจำชนภจำประชจำชนภจำประชจำชนภจำยใน
เขตเทศบจำล เขตเทศบจำล เขตเทศบจำล เขตเทศบจำล
61 ศจำลเจล้จำปยปู่มเหศยักดนิดิ์
ซศึที่งจจำรทตประเพณท
ศจำลหลยักเมพอง
เขล้จำรยู่วมกนิจก บวงสรวงศจำลเจ
เขล้จำรยู่วมกนิจกบวงสรวงศจำล
ขนบธรรมเนทยมประเพณ
มเหศยักดนิดิ์ ศจำลหลยัก
เจล้จำปยปู่มเหศยักดนิดิ์
ศจำลเจล้จำปยปู่ตจำ ศจำลพระพรหม
2.เพพที่อใหล้ประชจำชนในเขต
เทศบจำลใชล้เปป็นเครพที่อง
ยศึดเหนทที่ยวจนิตใจและเกนิด
ควจำมสจจำนศึกในบยุญคยุณ
3.เพพที่อใหล้ประชจำชนภจำยใน
เขตเทศบจำลไดล้ปฏนิบยัตนิ
กนิจกรรมทจำงศจำสนจำ

เมพอง ศจำลเจล้จำปยปู่ตจำ
ศจำลพระพรหม

ศจำลหลยักเมพอง
ศจำลเจล้จำปยปู่ตจำ
ศจำลพระพรหม

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๒ ดล้จำ นงจำนสยู่ง เสรนิม กจำรศศึก ษจำอบรม ศจำสนจำ และคยุณ ภจำพชทว นิต
ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

จจจำ นวนเงนิน
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้ ใชล้จ รนิง

วยัต ถยุป ระสงคร

ตยัว ชททั้ว ยัด
กจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมตยัว ชทปฟัทั้วญหจำ/
อยุป สรร
เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ ค

313 เม.ยโครงกจำรจยัดกนิจกร 30,000 29,540 1.เพพที่อเปปิดโอกจำสใหล้ผยล้สจจยงอจำนวนผยล้เขล้จำรผยล้สยงอจำยยุไดล้ มทผยล้เขล้จำรยู่วม
ล้อย
ที่ยนแ โครงกจำร จ
61 วยันผยล้สยงอจำยยุ
ไดล้พบปะแลกเปลทที่ยนแลกนิจกรรมไมยู่นแลกเปลท
กวยู่จำ 250 คนถยู่จำยทอดควจำมร
300 คน
ถยู่จำยทอดควจำมรยล้
อนยุรยักษรและ
ประสบกจำรณรหรพอภยมนิปฟัญญจำ
ทล้องถนิที่นททที่เปป็นประโยชนร
2.เพพที่อเปป็นกจำรอนยุรยักษรและ
สพบทอดประเพณทสงกรจำนตร
ใหล้คงอยยยู่สพบไป
3.เพพที่อใหล้ประชจำชนไดล้ทจจำ
กนิจกรรมตยู่จำงๆรยู่วมกยัน
4.เพพที่อเปปิดโอกจำสใหล้ผยล้สยงอจำยยุ
ไดล้ดจจำเนนินกนิจกรรมททที่เปป็น
ประโยชนรตยู่อชยุมชน

สพบทอดประเพณท
สงกรจำนตรและกยู่อใหล้
เกนิดควจำมรยักตยู่อ
ผยล้สยงอจำยยุ

ผยล้สยงอจำยยุไดล้
พบปะแลกเปลทที่ยน
และถยู่จำยทอด
ควจำมรยล้ อนยุรยักษร
และสพบทอด
ประเพณทสงกรจำนตร

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๒ ดล้จำ นงจำนสยู่ง เสรนิม คยุณ ภจำพชทว นิต
ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

จจจำ นวนเงนิน
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้ ใชล้จ รนิง

วยัต ถยุป ระสงคร

ตยัว ชททั้ว ยัด
กจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมตยัว ชทปฟัทั้วญหจำ/
อยุป สรร
เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ ค

4 เม.ย. โครงกจำรสยู่งนยักกทฬ 20,000 5,000 1.เพพที่อสยู่งเสรนิมสนยับสนยุนเดร็ก เยจำวชนเดร็ก เยจำวชน เดร็ก เยจำวชนเดร็ก เยจำวชน
61 เขล้จำรยู่วมแขยู่งขยัน
ใหล้เดร็ก เยจำวชน ประช ในเขตเทศบจำในเขตเทศบจำในเขตเทศบในเขตเทศบจำล
และบยุคลจำกรภจำยในเขตรยู่วมกยันแขยู่งขไดล้ออกกจจำลยัง รยู่วมกยันแขยู่งขไดล้ออกกจจำลยังกจำย
มทสยุขภจำพรยู่จำงกทฬจำ
มทสยุขภจำพรยู่จำงกจำย
เทศบจำล ไดล้เขล้จำรยู่วมแขยู่ กทฬจำ
เพพที่อแลกเปลทที่ยนเรทยนรยล้
สรล้จำงเครพอขยู่จำย พยัฒนจำทยักษะ
ควจำมสจำมจำรถในกจำรเลยู่นกทฬจำ ไปสยยู่ควจำมเปป็นเลนิศ
อยยู่จำงตยู่อเนพที่อง
2.เพพที่อปลยกฝฟังจนิตสจจำนศึก
ใหล้เดร็ก เยจำวชน ประชจำชน
บยุคลจำกรในสยังกยัดเทศบจำล
รยักกจำรออกกจจำลยังกจำย
3.เพพที่อสยู่งเสรนิมและ
สนยับสนยุนใหล้เดร็ก เยจำวชน
ประชจำชน บยุคลจำกร ลด ละ
เลนิก ในสนิที่งอยันไมยู่พศึงประสงคร
และหยันมจำสนใจกทฬจำ

สมบยรณร และ
หยู่จำงไกลจจำก
ยจำเสพตนิด

สมบยรณร และ
หยู่จำงไกลจจำก
ยจำเสพตนิด

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๒ ดล้จำ นงจำนสยู่ง เสรนิม คยุณ ภจำพชทว นิต
ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

จจจำ นวนเงนิน
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้ ใชล้จ รนิง

วยัต ถยุป ระสงคร

ตยัว ชททั้ว ยัด
กจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมตยัว ชทปฟัทั้วญหจำ/
อยุป สรร
เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ ค

เดร็ก เยจำวชนเดร็ก เยจำวชน เดร็ก เยจำวชนเดร็ก เยจำวชน
5 เม.ย. โครงกจำรแขยู่งขยันกท 30,000 29,980 1.เพพที่อสนยับสนยุนนโยบจำย
ประชจำชน ภ ประชจำชน ภจำประชจำชนภจำประชจำชนภจำยใน
61 ชยุมชนสยัมพยันธร
รยัฐบจำลในกจำรสยู่งเสรนิมให
ประชจำชนภจำยในเขต เขตเทศบจำล เขตเทศบจำล เขตเทศบจำลเขตเทศบจำล
เทศบจำล เกนิดควจำมรยักใ เขล้จำรยู่วมแขยู่งขมทสยุขภจำพรยู่จำงเขล้จำรยู่วมแขยู่ง มทสยุขภจำพรยู่จำงกจำย
เลยู่นกทฬจำและออกกจจำลยัง กทฬจำ
แขร็งแรง และ กทฬจำ
แขร็งแรง และ
อยยู่จำงตยู่อเนพที่อง ใชล้เวลจำวยู่จำง
ใหล้เกนิดประโยชนรและหยู่จำงไกลจจำกยจำเสพตนิด
2.เพพที่อสยู่งเสรนิมใหล้ชยุมชน
สจำมจำรถทจจำงจำนเปป็นททมไดล้
รยล้รยัก สจำมยัคคท รยล้แพล้ รยล้ชนะ
รยล้อภยัย สจำมจำรถดจจำรงชทวนิต
อยยยู่ในสยังคมอยยู่จำงมทควจำมสยุข

หยู่จำงไกลจจำก
ยจำเสพตนิด

หยู่จำงไกลจจำก
ยจำเสพตนิด

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๒ ดล้จำ นงจำนสยู่ง เสรนิม คยุณ ภจำพชทว นิต
ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

จจจำ นวนเงนิน
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้ ใชล้จ รนิง

วยัต ถยุป ระสงคร

ตยัว ชททั้ว ยัด
กจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมตยัว ชทปฟัทั้วญหจำ/
อยุป สรร
เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ ค

6 ### โครงกจำรสยัตวรปลอ 30,000 29,968 1.เพพที่อปป้องกยันควบคยุมไมยู่สยุในยัขไดล้รยับกจำสยุนยัขไมยู่เปป็นโ สยุนยัขไดล้รยับก สยุนยัขไมยู่เปป็นโรค
61 คนปลอดภยัยจจำกโรค
เกนิดกจำรระบจำดของโรคฉทดวยัคซทน พนิษสยุนยัขบล้จำแ ฉทดวยัคซทน พนิษสยุนยัขบล้จำและ
พนิษสยุนยัขบล้จำ
พนิษสยุนยัขบล้จำขศึทั้นในชยุมช ทยุกชยุมชน ประชจำชนปลทยุกชยุมชน ประชจำชนปลอด
จจำกโรคพนิษสยุน
ฉทดวยัคซทน 40จจำกโรค
2.เพพที่อใหล้ประชจำชนมทควจำม
ทจจำหมยัน 40 พนิษสยุนยัขบล้จำ
ปลอดภยัยจจำกโรคพนิษสยุนยัขบล้จำ
ททที่นจจำโดย สยุนยัข แมว และ
สยัตวรเลททั้ยงลยกดล้วยนม
3.เพพที่อสรล้จำงควจำมตพที่นตยัวและ
กระตยุล้นใหล้ประชจำชนมทสยู่วน
รยู่วมและเหร็นควจำมสจจำคยัญ
ในกจำรนจจำสยุนยัข แมว และ
สยัตวรเลททั้ยงลยกดล้วยนม อยยยู่ใน
ควจำมดยแลรยับบรนิกจำรฉทดวยัคซทนปป้องกยันโรค

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๒ ดล้จำ นงจำนสยู่ง เสรนิม คยุณ ภจำพชทว นิต
ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

จจจำ นวนเงนิน
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้ ใชล้จ รนิง

วยัต ถยุป ระสงคร

ตยัว ชททั้ว ยัด
กจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมตยัว ชทปฟัทั้วญหจำ/
อยุป สรร
เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ ค

7 มนิ.ย. โครงกจำรพพทั้นททที่สทเข 10,000 8,800 1.เพพที่อปรยับปรยุงภยมนิทยัศนร กนิจกรรมรยู่วมกครยและนยักเรท กนิจกรรมรยู่วมครยและนยักเรทยน
61
ททที่สวยงจำม ของศยนยรพยัฒปลย
น กตล้นไมล้ ดย ไดล้ตระหนยักถศึปลยกตล้นไมล้ ดไดล้ตระหนยักถศึง
เดร็กเลร็ก ททที่เอพทั้อตยู่อกจำรเรท บจจำรยุงรยักษจำตล้ ควจำมสจจำคยัญใบจจำรยุงรยักษจำตล้ควจำมสจจำคยัญใน
กจำรปลยกตล้นไมล้
ปลยกตล้นไมล้ เพนิททที่มที่ปลยก
2.เพพที่อเปป็นศยนยรเรทยนรยล้ ททที่ปลยก
เศรษฐกนิจพอเพทยงและสรล้จำง
จนิตสจจำนศึกใหล้เดร็กมทสยู่วนรยู่วม
ในกจำรเพนิที่มพพทั้นททที่สทเขทยว

8 มนิ.ย. โครงกจำรสยู่งเสรนิมส 5,000
61 ในชยู่องปจำกของเดร็ก

พพทั้นททที่สทเขทยว
มทสภจำพแวดลล้อม
ททที่ดท

เพนิที่มพพทั้นททที่สทเขทยว
มทสภจำพแวดลล้อม
ททที่ดท เหมจำะแกยู่กจำร
เรทยนรยล้
เดร็ก ศยนยรพยั เดร็ก ภจำยในศยนเดร็ก ภจำยในศยเดร็ก ภจำยในศยนยร
3,700 1.เพพที่อสยู่งเสรนิมใหล้ผยล้ปกคร
ไดล้ตระหนยักถศึงควจำมสจจำ เดร็กเลร็ก จจจำน พยัฒนจำเดร็กเลร็กพยัฒนจำเดร็กเลร็ พยัฒนจำเดร็กเลร็ก
ของกจำรดยแลทยันตสยุขภ 62 คน
ไดล้รยล้วนิธทกจำรแ มทสยุขภจำพชยู่อ ไดล้รยล้วนิธทกจำร
มทแปรงสทฟฟัน ททที่ถยกตล้อง
ททที่ดทและมทแปรงแปรงฟฟันททที่ถยกตล้อง
ของบยุตรหลจำน
สทฟฟัน ครบทยุกคน
2.เพพที่อใหล้ผยล้ปกครองและครบทยุกคน
ผยล้ดยแลเดร็กมทควจำมรยล้ ควจำม
เขล้จำใจ ในกจำรรยักษจำฟฟัน
ไดล้ถยกวนิธท

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๒ ดล้จำ นงจำนสยู่ง เสรนิม คยุณ ภจำพชทว นิต
ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

จจจำ นวนเงนิน
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้ ใชล้จ รนิง

9 มนิ.ย. โครงกจำรอบรมและ 5,000
61 ปฐมนนิเทศผยล้ปกครองในกจำร
ศศึกษจำและกจำรอบรมเลททั้ยงดย
บยุตรหลจำน

วยัต ถยุป ระสงคร

ตยัว ชททั้ว ยัด
กจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมตยัว ชทปฟัทั้วญหจำ/
อยุป สรร
เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ ค

4,975 1.เพพที่อสรล้จำงควจำมสยัมพยันครย
ธ เดร็กนยักเร ผยล้ปกครองแลครย เดร็กนยักเรผยล้ปกครองและ
อยันดทระหวยู่จำงบล้จำนกยับศยนผยล้ปกครอง ข ผยล้เขล้จำรยู่วมกนิ ผยล้ปกครอง ขผยล้เขล้จำรยู่วมกนิจกรรม
ศยนยรพยัฒนจำเดไดล้รยับทรจำบ ศยนยรพยัฒนจำเไดล้รยับทรจำบ
พยัฒนจำเดร็กเลร็ก
2.เพพที่อเปปิดโอกจำสใหล้ เขล้จำรยู่วมโครงนโยบจำย และเขล้จำรยู่วมโคร นโยบจำย และ
ผยล้ปกครอง นยักเรทยน ไดล้มจจจำนวน 100กฏระเบทยบ ขอจจจำนวน 100กฏระเบทยบ ของ

สยู่วนรยู่วมใหล้ขล้อมยล/ขล้อเสนอ
ศยนยรพยัฒนจำเดร็กเลร็ก
ศยนยรพยัฒนจำ
ในกจำรพยัฒนจำศยนยรพยัฒนจำ
เดร็กเลร็ก
เดร็กเลร็ก
จจจำนวนผยล้เขล้จำรเกนิดควจำมรยู่วมมจจจำนวนผยล้เขล้จำรเกนิดควจำมรยู่วมมพอ
###มนิ.ย. โครงกจำรสยู่งเสรนิมส 10,000 ไมยู่ไดล้ใชล้ง1.เพพที่อสจจำรวจสถจำนกจำรณ
61 ครอบครยัวในชยุมชน
ควจำมรยุนแรงและจยัดทจจำ โครงกจำร
ในระดยับชยุมช โครงกจำรจจจำนในระดยับชยุมชน
80
ครอบครยัวเขล้มแขร็งลดควจำม
ประสจำนงจำนอยยู่
จำ คน
และประสจำนงจำน
รยุนแรง
มท ประสนิทธนิภจำพ
อยยู่จำงมท
2.เพพที่อสยู่งเสรนิมใหล้เกนิดควจำม
ในกจำรปป้องกยัน
ประสนิทธนิภจำพ
รยู่วมมพอในระดยับชยุมชน และ
กจำรคยุล้มครองและ
ในกจำรปป้องกยันกจำร
ประสจำนงจำนอยยู่จำงมท
กจำรชยู่วยเหลพอผยล้ถยก
คยุล้มครองและกจำร
ประสนิทธนิภจำพในกจำรปป้องกยัน
กระทจจำควจำมรยุนแรง
ชยู่วยเหลพอผยล้ถยก
กจำรคยุล้มครอง และกจำร
ในครอบครยัว
กระทจจำควจำม
ชยู่วยเหลพอผยล้ถยกกระทจจำ
รยุนแรงใน
ควจำมรยุนแรงในครอบครยัว
ครอบครยัว

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๓ ดล้จำ นกจำรจยัด ระเบทย บชยุม ชน/สยัง คมและกจำรรยัก ษจำควจำมสงบเรทย บรล้อ ย
ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

จจจำ นวนเงนิน
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้ ใชล้จ รนิง

วยัต ถยุป ระสงคร

ตยัว ชททั้ว ยัด
กจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมตยัว ชทปฟัทั้วญหจำ/
อยุป สรร
เชนิง ปรนิม จำณเชนิง คยุณ ภจำพเชนิง ปรนิม จำณเชนิง คยุณ ภจำพ ค

1 11-17โครงกจำรจยัดตยัทั้งศยน 5,000 5,000 1.เพพที่อเตรทยมควจำมพรล้จจอจำนวนผยล้เขล้จำรควจำมพศึงพอใมทผยล้เขล้จำใชล้บ ผยล้ใชล้บรนิกจำรไดล้รยับ
เม.ย. บรนิกจำรชยู่วงเทศกจำล
รยับสถจำนกจำรณรดล้จำนกจำบรนิกจำร และ ผยล้ใชล้บรนิกจำร จจจำนวน 79 กจำรอจจำนวยควจำม
61 สงกรจำนตร
ปป้องกยันอยุบยัตนิเหตยุทจำง จจจำนวนกจำรเกอจจำนวยควจำม สอบถจำมเสล้นสะดวกในระดยับ
ในชยู่วงเทศกจำลสงกรจำอยุบยัตนิเหตยุ
สะดวกของ จจจำนวน 64 ดท สจำมจำรถ
2.เพพที่ออจจำนวยควจำม
ผยล้ปฏนิบยัตนิงจำน พยักผยู่อน จจจำ เดนินทจำงถศึง
สะดวกในกจำรตนิดตยู่อ
ประเมนิณจจำก 15 คน
ททที่หมจำยไดล้โดย
เกนิดเหตยุในพพถยทั้ กตล้องปลอดภยัย
ประสจำนงจำน สอบถจำม
สอบถจำม
ไมยู่ไดล้รยับแจล้ง
เสล้นทจำงในกจำรใชล้รถ
ใชล้ถนนททที่ผยู่จำนเสล้นทจำงเขต
เทศบจำลตจจำบลวจำปปีปทยุม
3.เพพที่อเปป็นกจำรปฏนิบยัตนิ
ตจำมนโยบจำยของรยัฐบจำล
ในกจำรปป้องกยันและลด
อยุบยัตนิเหตยุทจำงถนน
ชยู่วงเทศกจำลสงกรจำนตร
ปปี 2561
4.เพพที่อใหล้ประชจำชนไดล้รยับ
ควจำมรยล้กฎจรจำจรมจำกขศึทั้น

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๓ ดล้จำ นกจำรจยัด ระเบทย บชยุม ชน/สยัง คมและกจำรรยัก ษจำควจำมสงบเรทย บรล้อ ย
จจจำ นวนเงนิน
ตยัว ชททั้ว ยัด
กจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมตยัว ชทปฟัทั้วญหจำ/
อยุป สรร
ททที่ ว/ด/ป โครงกจำร
วยัต ถยุป ระสงคร
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้ ใชล้จ รนิง
เชนิง ปรนิม จำณเชนิง คยุณ ภจำพเชนิง ปรนิม จำณเชนิง คยุณ ภจำพ ค
2 26 โครงกจำรรณรงคร ### 9,978 1.เพพที่อใหล้เดร็ก เยจำวชนจจจำนวนผยล้เขล้จำรผยล้เขล้จำรยู่วมโค จจจำนวนผยล้เขล้จำผยล้เขล้จำรยู่วม
มนิ.ย. และแกล้ไขปฟัญหจำ
โครงกจำรของก
และ ประชจำชน มทควจำมร
มทควจำมสจจำนศึก โครงกจำร โครงกจำรไดล้เดนิน
61 ยจำเสพตนิด
ควจำมเขล้จำใจ เกทที่ยวกยับภเปป้จำหมจำยททที่ตยัทั้ แสดงออกถศึง มจำกกวยู่จำ500รณรงครเพพที่อ
และโทษของยจำเสพตนิ จจจำนวน 500แกล้ไขปฟัญหจำ
2.เพพที่อใหล้เดร็ก เยจำวชน
ยจำเสพตนิดในชยุมชน
และประชจำชน เกนิด
และทล้องถนิที่น
ควจำมคนิดพยัฒนจำและใชล้
เวลจำวยู่จำงใหล้เกนิดประโยชนร
3.เพพที่อสนยับสนยุนนโยบจำย
ของรยัฐบจำล กจำรรณรงคร
ปป้องกยัน และแกล้ไขปฟัญหจำ
ยจำเสพตนิด

แสดงออกตยู่อกจำร
แกล้ไขปฟัญหจำ
ยจำเสพตนิด

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๓ ดล้จำ นกจำรจยัด ระเบทย บชยุม ชน/สยัง คมและกจำรรยัก ษจำควจำมสงบเรทย บรล้อ ย
จจจำ นวนเงนิน
ตยัว ชททั้ว ยัด
กจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมตยัว ชทปฟัทั้วญหจำ/
อยุป สรร
ททที่ ว/ด/ป โครงกจำร
วยัต ถยุป ระสงคร
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้ ใชล้จ รนิง
เชนิง ปรนิม จำณเชนิง คยุณ ภจำพเชนิง ปรนิม จำณเชนิง คยุณ ภจำพ ค
คณะผยล้บรนิหจำรประชจำชขนได
คณะผยล้บรนิหจำประชจำชนเหร็น
1 มนิ.ย. โครงกจำรอบรมปร 5,000 4,125 1.เพพที่อดจจำเนนินกจำรตจำมก
สมจำชนิกสภจำฯควจำมรยล้ควจำมเสมจำชนิกสภจำฯควจำมสจจำคยัญของ
61 ไตยรวมใจสมจำนฉยันทร
ดล้จำนกจำรเสรนิมสรล้จำงควจำ
สรล้จำงสรรครสจำมยัคคท

เกทที่ยวกยับประชจำธนิปไต พนยักงจำนเทศและตระหนยักถพนยักงจำนเท กระบวนกจำร
มทสยู่วนรยู่วมของประชจำ และประชจำช ควจำมสจจำคยัญขและประชจำชประชจำธนิปไตยและ
ทยัทั้ง 7 ชยุมชน กระบวนกจำร ทยัทั้ง 7 ชยุมชนกจำรเลพอกตยัทั้ง
2.เพพที่อปลยกฝฟังใหล้ประชจำ
ในเขตเทศบจำลรยับทรจำจจจำนวน 300ประชจำธนิปไตยจจจำนวน 300เปป็นสยู่วนสจจำคยัญใน
ประชจำธนิปไตยและกจำรเลพอกตยัทั้ง
พระมหจำกษยัตคนิ
รนิ ดเปป็นรล้อยลกจำรพยัฒนจำประเทศ
เปป็นสยู่วนสจจำคยัญในกจำรพยัฒนจำ
ในระบอบ
ทรงเปป็นประม100
ประเทศชจำตนิในระบอบของ
ประชจำธนิปไตย
ประชจำธนิปไตยอยันมท
มจำกขศึทั้น
พระมหจำกษยัตรนิยรทรงเปป็นประมยุข
3.เพพที่อกระตยุล้นใหล้ประชจำชน
ในองครกรตระหนยักถศึงควจำมสจจำคยัญ
ของกระบวนกจำรประชจำธนิปไตย
และกจำรมทสยู่วนรยู่วมทยัทั้งระดยับ
ทล้องถนิที่นและระดยับชจำตนิ
4.เพพที่อสยู่งเสรนิมกจำรปกครอง
ระบอบประชจำธนิปไตยและกจำร
มทสยู่วนรยู่วมในกนิจกรรม

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๕ ดล้จำ นกจำรบรนิห จำรจยัด กจำรและอนยุร ยัก ษรท รยัพ ยจำกรธรรมชจำตนิ สนิที่ง แวดลล้อ ม
จจจำ นวนเงนิน
ตยัว ชททั้ว ยัด
กจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมตยัว ชทปฟัทั้วญหจำ/
อยุป สรร
ททที่ ว/ด/ป โครงกจำร
วยัต ถยุป ระสงคร
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้ ใชล้จ รนิง
เชนิง ปรนิม จำณเชนิง คยุณ ภจำพเชนิง ปรนิม จำณเชนิง คยุณ ภจำพ ค
นจทั้จำลจจำคลอประชจำชนในแมยู่นจทั้จำลจจำคลอง
1 26 โครงกจำรคลองส ### 9,910 1.เพพที่อรณรงครสยู่งเสรนิมประชจำชนในแมยู่
ใ
เม.ย. นจทั้จำใส
เทศบจำล และสะอจำดและทจจำเทศบจำล และสะอจำดและทจจำใหล้
ประชจำชนรยักษจำ
61
ควจำมสะอจำดแมยู่นจทั้จำ พนยักงจำนเทศประชจำชนเกนิ พนยักงจำนเท ประชจำชนเกนิด
ลจจำคลอง
เขล้จำรยู่วมกนิจก จนิตสจจำนศึกรยัก
2.เพพที่อใหล้ประชจำชนไดล้กจำรทจจำควจำม สนิที่งแวดลล้อม
รยู่วมกนิจกรรมกจำร
สะอจำดแหลยู่งนจทั้จำ
ทจจำควจำมสะอจำดแมยู่นจทั้จำ และพพทั้นททที่ปปู่จำ
ลจจำคลอง
สจำธจำรณะ
3.เพพที่อใหล้ประชจำชนเกนิด
จนิตสจจำนศึกรยักสนิที่งแวดลล้อม

เขล้จำรยู่วมกนิจกจนิตสจจำนศึกรยัก
กจำรทจจำควจำมสนิที่งแวดลล้อม
สะอจำดแหลยู่งนจทั้จำ
และพพทั้นททที่ปปู่จำ
สจำธจำรณะ

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๖ ดล้จำ นกจำรพยัฒ นจำกจำรเมพอ ง บรนิห จำรจยัด กจำร
จจจำ นวนเงนิน
ตยัว ชททั้ว ยัด
กจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมตยัว ชทปฟัทั้วญหจำ/
อยุป สรร
ททที่ ว/ด/ป โครงกจำร
วยัต ถยุป ระสงคร
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้ ใชล้จ รนิง
เชนิง ปรนิม จำณเชนิง คยุณ ภจำพเชนิง ปรนิม จำณเชนิง คยุณ ภจำพ ค
1 24 โครงกจำรเทศบจำลเ 5,000 5,000 1.เพพที่อนจจำกจำรบรนิกจำร ประชจำชนในประชจำชนในประชจำชนในประชจำชน
เม.ย. ททที่บรนิกจำรประชจำชน
ขยัทั้นพพทั้นฐจำนไปบรนิกจำรแเขตเทศบจำล เทศบจำลเขล้จำรยัเขตเทศบจำล มทควจำมพศึงพอใจ
เขล้จำรยู่วมโครงบรนิกจำรตยู่จำงๆ เขล้จำรยู่วมโครงในกจำรเขล้จำรยับ
61
ประชจำชน
บรนิกจำรในระดยับดท
2.เพพที่อรยับทรจำบปฟัญหจำจจจำนวน 200เทศบจำลและ จจจำนวน 200คน
ควจำมตล้องกจำรของ
หนยู่วยงจำนททที่
ประชจำชนในชยุมชน
เขล้จำรยู่วม
3.เพพที่อสรล้จำงควจำมเขล้จำใจ
และสรล้จำงควจำมเขล้จำใจ
สรล้จำงสยัมพยันธภจำพททที่ดท
ระหวยู่จำงเทศบจำล

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๖ ดล้จำ นกจำรพยัฒ นจำกจำรเมพอ ง บรนิห จำรจยัด กจำร
จจจำ นวนเงนิน
ตยัว ชททั้ว ยัด
กจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมตยัว ชทปฟัทั้วญหจำ/
อยุป สรร
ททที่ ว/ด/ป โครงกจำร
วยัต ถยุป ระสงคร
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้ ใชล้จ รนิง
เชนิง ปรนิม จำณเชนิง คยุณ ภจำพเชนิง ปรนิม จำณเชนิง คยุณ ภจำพ ค
คณะผยล้บรนิหจำรคณะผยล้บรนิหจำรมทผยล้เขล้จำรยู่วม คณะผยล้บรนิหจำร
224 เม.ยโครงกจำรจยัดงจำน ### ### 1.เพพที่อใหล้คณะผยล้บรนิหจำร
61 บจำล
พนยักงจำน และลยกจล้จำง สมจำชนิกสภจำฯสมจำชนิกสภจำฯ กนิจกรรม จจจำนสมจำชนิกสภจำฯ
ของเทศบจำล เหร็นถศึง พนยักงจำนเทศพนยักงจำนเทศ 200 คน
ควจำมสจจำคยัญของวยัน และประชจำชและประชจำชน
เทศบจำลและตระหนยักถในเขตเทศบในเขตเทศบจำล
ค เขล้จำรยู่วมโครงกจำร
หนล้จำททที่ของเทศบจำลในจจจำนวน 200ไดล้
อจจำนวยประโยชนรใหล้แกยู่
และตระหนยักถศึง
ทล้องถนิที่นและสจำธจำรณชน
หนล้จำททที่เปป็นอยยู่จำงดท
2.เพพที่อปลยกฝฟังใหล้มทจนิตใจ
ตลอดจนกจำร
และจนิตกยุศลในกจำรบจจำเพร็ญ
บจจำเพร็ญประโยชนร
สจำธจำรณะประโยชนร
3.เพพที่อยกยยู่องเชนิดชยใหล้แกยู่
ผยล้ปฏนิบยัตนิงจำนใหล้แกยู่องครกร
มอบใบประกจำศเกทยรตนิคยุณ
แกยู่ผยล้ปฏนิบยัตนิ

พนยักงจำนเทศบจำล
และประชจำชน

ในเขตเทศบจำล

เขล้จำรยู่วมโครงกจำร
และตระหนยักถศึง
หนล้จำททที่เปป็นอยยู่จำงดท
ตลอดจนกจำร
บจจำเพร็ญประโยชนร

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๖ ดล้จำ นกจำรพยัฒ นจำกจำรเมพอ ง บรนิห จำรจยัด กจำร
จจจำ นวนเงนิน
ตยัว ชททั้ว ยัด
กจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมตยัว ชทปฟัทั้วญหจำ/
ททที่ ว/ด/ป โครงกจำร
วยัต ถยุป ระสงคร เชนิง ปรนิม จำณเชนิง คยุณ ภจำพเชนิง ปรนิม จำณเชนิง คยุณ ภจำพ อยุป สรร
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้ ใชล้จ รนิง
ค
3 พ.ค. โครงกจำรเสรนิมสรล้ ### ### เพพที่อปลยกจนิตสจจำนศึกใหล้ จจจำนวนผยล้เขล้จำรพนยักงจำนเทศ มทพนยักงจำน พนยักงจำนเทศบจำล
61 คยุณธรรม และจรนิยธรรม
พนยักงจำน เจล้จำหนล้จำททที่ พนยักงจำนเทศเกนิดกจำรพยัฒนเทศบจำลเขล้จำรยู่เกนิดกจำรพยัฒนจำ

4 มนิ.ย. โครงกจำรอบรม ###
61 เพนิที่มศยักยภจำพบยุคลจำกร

มทคยุณธรรม จรนิยธรรม เขล้จำรยู่วมจจจำน ตนเองใหล้มทจนิ กนิจกรรม จจจำนตนเองใหล้มทจนิต
สจำธจำรณะ แล80 คน
สจำธจำรณะ และ
เขล้จำใจหลยักธรรม ของ80 คน
เกนิดสจจำนศึกรยู่วมใน
เกนิดสจจำนศึกรยู่วมใน
พระพยุทธศจำสนจำ
กจำรสรล้จำงคยุณธรรม
กจำรสรล้จำงคยุณธรรม
จรนิยธรรม
จรนิยธรรม
### 1.เพพที่อเพนิที่มศยักยภจำพ คณะผยล้บรนิหจำรคณะผยล้บรนิหจำรคณะผยล้บรนิหจำคณะผยล้บรนิหจำโอนเพนิที่ม
ในกจำรปฏนิบยัตนิของผยล้บรสมจำชนิกสภจำฯสมจำชนิกสภจำฯสมจำชนิกสภจำฯสมจำชนิกสภจำฯจจจำนวน
สมจำชนิกสภจำเทศบจำล พนยักงจำนเทศพนยักงจำนเทศพนยักงจำนเท พนยักงจำนเทศ ###
พนยักงจำนเทศบจำล ลยกจลยกจล้จำง พนยัก ลยกจล้จำง พนยัก ลยกจล้จำง พนยั ลยกจล้จำง พนยัก บจำท
เทศบจำล เขล้จำรเทศบจำล มทควจำ
เทศบจำล
เทศบจำลมทควจำมรยล้
พนยักงจำนเทศบจำล
2.เพพที่อใหล้ผยล้เขล้จำรยับกจำรโครงกจำร จ ประสบกจำรณรเขล้จำรยู่วมกจำรประสบกจำรณร
80 คน
ศศึกษจำดยงจำนนอกสถจำนท
แนวคนิดมจำปรยั อบรม และ แนวคนิดมจำปรยับใชล้
ไดล้รยับควจำมรยล้ แนวคนิด
ในกจำรปฏนิบยัตศ
นิ ศึกษจำดยงจำนในกจำรปฏนิบยัตนิงจำน
ที่ ดทยนิที่งขศึทั้นเพพที่อ
ประสบกจำรณร ททที่สจำมจำรถ
ใหล้ดทยนิที่งขศึทั้นเพพ นอกสถจำนททใหล้
ใชล้เปป็นประโยชนรในกจำร
ประสนิทธนิภจำพ คนิดเปป็นรล้อย เพนิที่มประสนิทธนิปฏนิบยัตนิงจำน
กจำรบรนิกจำร 90
ภจำพ ในกจำร
ประชจำชน
บรนิกจำรประชจำชน

นิที่ม

รจำยงจำนผลกจำรดจจำ เนนิน งจำนโครงกจำรตจำมแผนพยัฒ นจำ ประจจจำ ปปีง บประมจำณ พ.ศ.2561
ไตรมจำสททที่ ๔ (กรกฏจำคม 61 - กยัน ยจำยน 61)
ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๑ ดล้จำ นโครงสรล้จำ งพพทั้น ฐจำน
ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

จจจำ นวนเงนิน
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้ ใชล้จ รนิง

วยัต ถยุป ระสงคร

ตยัว ชททั้ว ยัด
ลกจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมตยัว ชททั้ว ยัด
ฟัญ หจำ/อยุป สรรค
เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ

1 ก.ค. โครงกจำรเสรนิมผนิวทจำง ### ### เพพที่อกจำรคมนจำคมผนิวทจำงเถ.ผนิวทจำงพจำรจำถ.ผนิวทจำงพจำรจำ ถ.ผนิวทจำงพจำรจำถ.ผนิวทจำงพจำรจำ
61 แอสฟฟัลตรตนิกคอนกรทต ถ.ศรทมงคล
ไมยู่ขรยุขระเปป็นหลยุม เปป็นบแอสฟฟัลตรตนิก แอสฟฟัลตรตนิกคอ แอสฟฟัลตรตนิกคอแอสฟฟัลตรตนิกคอนกรทตกวล้จำงไดล้มจำตรฐจำน กวล้จำง 6 ม.
คอนกรทต
ยจำว 392 ม. สยัญจรไดล้สะดวกยจำว 392 ม. ไดล้มจำตรฐจำน
พท.ไมยู่นล้อยกวยู่จำ
พท.ไมยู่นล้อยกวยู่จำสยัญจรไดล้สะดวก
2,349 ตร.ม.
2,349 ตร.ม.
หนจำเฉลทที่ย 4 ซ.ม.
หนจำเฉลทที่ย 4 ซ.ม.
2 23 โครงกจำรเสรนิมผนิวทจำง ### ### เพพที่อกจำรคมนจำคมสะดวกถ.ผนิวทจำงพจำรจำถ.ผนิวทจำงพจำรจำ ถ.ผนิวทจำงพจำรจำถ.ผนิวทจำงพจำรจำ
ก.ค. แอสฟฟัลตรตนิกคอนกรทต
ผนิวทจำงเรทยบ ไมยู่ขรยุขระ แอสฟฟัลตรคอนกแอสฟฟัลตรคอนกรแอสฟฟัลตรคอนกแอสฟฟัลตรคอนกรทต
กวล้จำง 2.35-3ไดล้มจำตรฐจำน กวล้จำง 2.35-3.ไดล้มจำตรฐจำน
61 ซอยนนิตนิสยุข ซอยสจจำโรง
ไมยู่เปป็นหลยุมเปป็นบยู่อ
ยจำว 885 ม. สยัญจรไดล้สะดวกยจำว 885 ม. สยัญจรไดล้สะดวก
ซอยอนยุบจำล และซอยแสงอรยุณ
พท.ไมยู่นล้อยกวยู่จำ
พท.ไมยู่นล้อยกวยู่จำ
2,598 ตร.ม.
2,598 ตร.ม.
หนจำเฉลทที่ย 4 ซ.ม.
หนจำเฉลทที่ย 4 ซ.ม.

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๒ ดล้จำ นกจำรสยู่ง เสรนิม กจำรศศึก ษจำอบรม ศจำสนจำ และคยุณ ภจำพชทว นิต
ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

จจจำ นวนเงนิน
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้ ใชล้จ รนิง

วยัต ถยุป ระสงคร

ตยัว ชททั้ว ยัด
ลกจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมตยัว ชททั้ว ยัด
ฟัญ หจำ/อยุป สรรค
เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ

1 ก.ค. โครงกจำรประเพณทวยันเ ### ### 1.เพพที่อสยู่งเสรนิมกนิจกรรม บยุคลจำกร ประ บยุคลจำกร ประ บยุคลจำกร ประชบยุคลจำกร
ในเขตเทศบจำลร
ประชจำชนในเขต
61
ขนบธรรมเนทยม ประเพณทในเขตเทศบจำลในเขตเทศบจำลร
ตยู่อกยันมจำยจำวนจำนตยัทั้งแต กนิจกรรม จจจำน กนิจกรรมทจจำบยุญกนิจกรรม จจจำนวเทศบจำลรยู่วม
ฟฟังธรรมและกนิ 100 คน
กนิจกรรมทจจำบยุญ
2.เพพที่อจยัดกนิจกรรมสยู่งเสรนิ1
ม 00 คน
ทจจำบยุญ ฟฟังธรรม และกจำรปฏนิบยัตนิตน
แหยู่เททยนเขล้จำพรรษจำ
ฟฟังธรรม และ
เปป็นพยุทธศจำสนนิกชนททที่ดท
กนิจกรรมแหยู่เททยน
3.เพพที่อจยัดกนิจกรรมสยู่งเสรนิมประเพณท
เขล้จำพรรษจำ
แหยู่เททยนเขล้จำพรรษจำและกจำร
ปฏนิบยัตนิตนเปป็นพยุทธศจำสนนิกชนททที่ดท
อยันนจจำไปสยยู่ควจำมสจำมยัคคทในหมยยู่คณะ
และควจำมผยกพยันของประชจำชน
จจจำนวนผยล้เขล้จำรยู่ คนพนิกจำรไดล้เขล้จำจจจำนวนผยล้เขล้จำรยู่ คนพนิกจำรไดล้เขล้จำรยู่วม
2 ก.ค. โครงกจำรพยัฒนจำศยักยภ ### 9,500 1.เพพที่อเสรนิมสรล้จำงใหล้สยังคมม
61 คนพนิกจำร
เขล้จำใจเกทที่ยวกยับคนพนิกจำร โครงกจำร
กนิจกรรมของสยัง โครงกจำร จจจำน กนิจกรรมของสยังคม
คนพนิกจำรไดล้เขล้จำรยู่วมกนิจกรรมของ
ทยุกดล้จำน ดล้วยคว50 คน
ทยุกดล้จำน ดล้วยควจำม
สยังคมทยุกดล้จำน
เสมอภจำคกยับคน
เสมอภจำคกยับคน
2.เพพที่อมยุยู่งใหล้โอกจำสคนพนิกจำรไดล้
ททที่ไมยู่ไดล้พนิกจำร
ททที่ไมยู่ไดล้พนิกจำร
แสดงออกถศึงศยักยภจำพของตนเอง
ในสยังคมไดล้ตระหนยักและยอมรยับ
ควจำมสจำมจำรถของคนพนิกจำร

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๒ ดล้จำ นกจำรสยู่ง เสรนิม กจำรศศึก ษจำอบรม ศจำสนจำ และคยุณ ภจำพชทว นิต
ททที่ ว/ด/ป
3

โครงกจำร

จจจำ นวนเงนิน
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้ ใชล้จ รนิง

วยัต ถยุป ระสงคร

ตยัว ชททั้ว ยัด
ลกจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมตยัว ชททั้ว ยัด
ฟัญ หจำ/อยุป สรรค
เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ

14 โครงกจำรปป้องกยันและแ 5,000 5,000 1.เพพที่อสรล้จำงควจำมเขล้มแขร็เดร็
งใก เยจำวชน เดร็ก เยจำวชน เดร็ก เยจำวชน เดร็ก เยจำวชน

ส.ค. ปฟัญหจำโรคเอดสร
61

ดจจำเนนินงจำนเพพที่อกจำรปป้อง ประชจำชนทยัที่วไประชจำชนทยัที่วไประชจำชนทยัที่วไประชจำชนทยัที่วไป
ในเขตเทศบจำลในเขตเทศบจำลในเขตเทศบจำลในเขตเทศบจำล
ตนิดเชพทั้อโรคตนิดตยู่อทจำงเพศ
เขล้จำรยู่วม จจจำนวมทสยู่วนรยู่วมในกจำเขล้จำรยู่วมคนิดเปป็นมทสยู่วนรยู่วมในกจำร
และโรคเอดสร
100 คน
รล้อยละ 80
2.เพพที่อใหล้เยจำวชน และประ
ดจจำเนนินงจำน มทควจำ
ดจจำเนนินงจำน มทควจำรยล้
ทยัที่วไป มทควจำมรยล้ ควจำมเขล้จำใจ และ
ควจำมเขล้จำใจ และมท
ควจำมเขล้จำใจ และมท
ทยักษะในกจำรปป้องกยันตนเองและ
ทยักษะในกจำรปป้องกยัน
ทยักษะในกจำรปป้องกยัน
พฤตนิกรรมททที่ปลอดภยัยจจำกโรคตนิดตยู่อ ตนเอง และมท
ตนเอง และมท
ทจำงเพศสยัมพยันธร
พฤตนิกรรมททที่ปลอดภยัย
พฤตนิกรรมททที่จจำกโรคตนิดตยู่อ ทจำง
ปลอดภยัยจจำกโรค
เพศสยัมพยันธร โรคเอดสร
ตนิดตยู่อทจำงเพศสยัมพยันธร โรคเอดสร

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๒ ดล้จำ นกจำรสยู่ง เสรนิม กจำรศศึก ษจำอบรม ศจำสนจำ และคยุณ ภจำพชทว นิต
ททที่ ว/ด/ป
4

โครงกจำร

จจจำ นวนเงนิน
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้ ใชล้จ รนิง

วยัต ถยุป ระสงคร

ตยัว ชททั้ว ยัด
ลกจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมตยัว ชททั้ว ยัด
ฟัญ หจำ/อยุป สรรค
เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ

ประชจำชนในเประชจำชนมทควจำม
ประชจำชนในเขประชจำชนไมยู่เกนิด
30 โครงกจำรควบคยุมปป้องก ### 6,600 1.เพพที่อรณรงครปป้องกยันโรค
เขล้จำรยู่ เรพที่องกจำรปป้องกเทศบจำล เขล้จำรยู่วโรคระบจำด /
ส.ค. แกล้ไขปฟัญหจำโรคตนิดตยู่อ
ตจำมฤดยกจำล เชยู่น โรคพนิษเทศบจำล
ส
ตนิดตยู่อตจำมฤดยกกนิจกรรม
มทสยุขภจำพแขร็งแรง
61
โรคไขล้เลพอดออก โรคมพอกนิจกรรม
ทยัทั้ง 7 ชยุมชน มจำกขศึทั้น
ทยัทั้ง 7 ชยุมชน และจจจำนวนผยล้ปปู่วย
โรคเมอรรส
2.เพพที่อจยัดทจจำสพที่อประชจำสยัมพยันธร
ใหล้ควจำมรยล้เกทที่ยวกยับกจำรปป้องกยันโรค
3.เพพที่อลดจจจำนวนและอยัตรจำปปู่วย
ดล้วยโรคไขล้เลพอดออกในกลยุยู่ม
วยัยเรทยนและประชจำชนทยุกกลยุยู่มอจำยยุ

จจำกโรคตยู่จำงๆ
ลดนล้อยลง

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๒ ดล้จำ นกจำรสยู่ง เสรนิม กจำรศศึก ษจำอบรม ศจำสนจำ และคยุณ ภจำพชทว นิต
ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

จจจำ นวนเงนิน
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้ ใชล้จ รนิง

วยัต ถยุป ระสงคร

ตยัว ชททั้ว ยัด
ลกจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมตยัว ชททั้ว ยัด
ฟัญ หจำ/อยุป สรรค
เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ

5 ก.ย. โครงกจำรสนยับสนยุนคยู่จำใ ### ### เพพที่อใหล้เดร็กทยุกคนไดล้รยั เดร็กไดล้รยับประ เดร็กไดล้รยับประ เดร็กไดล้รยับประ เดร็กทยุกคนมท
61 กจำรบรนิหจำรกจำรศศึกษจำ
อจำหจำรกลจำงวยันททที่เพทยงพอจำหจำรกลจำงวยั อจำหจำรในปรนิมจำอจำหจำรกลจำงวยันสยุขภจำพรยู่จำงกจำย
เพทยงพอและถย ในปรนิมจำณททที่เพแขร็งแรง มทหลยัก
เหมจำะสมตยู่อควจำมตล้องก ทยุกคน
โภชนจำกจำร และถยกหลยัก โภชนจำกจำรตจำม
โภชนจำกจำร เกณฑรมจำตรฐจำน
จจจำนวนผยล้เขล้จำมเปป็นแหลยู่งเรทยนร
จจจำนวนผยล้เขล้จำมจำเปป็นแหลยู่งเรทยนรยล้
6 ก.ย. โครงกจำรสยู่งเสรนิมกจำรเรท ### ### 1.เพพที่อใหล้ประชจำชนในเขต
ของเศรษฐกนิจ
61 ตจำมหลยักปรยัชญจำของ
นล้อมนจจำแนวทจำงเศรษฐกนิศศึกษจำดยงจำน ของเศรษฐกนิจ จจจำนวน 100 คน
พอเพทยง
พอเพทยง
เศรษฐกนิจพอเพทยง
มจำประยยุกตรใชล้เพพที่อกจำรพยัฒนจำ
ททที่สมดยุลและยยัที่งยพน
2.เพพที่อเปป็นศยนยรกจำรเรทยนรยล้เศรษฐกนิจ
พอเพทยง
3.เพพที่อเปป็นกจำรสยู่งเสรนิมอจำชทพ

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๓ ดล้จำ นกจำรจยัด ระเบทย บชยุม ชน/สยัง คมและกจำรรยัก ษจำควจำมสงบเรทย บรล้อ ย
จจจำ นวนเงนิน
ตยัว ชททั้ว ยัด
ลกจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมตยัว ชททั้ว ยัด
ฟัญ หจำ/อยุป สรรค
วยัต ถยุป ระสงคร
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้ ใชล้จ รนิง
เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ
ว,000 4,950 1.เพพที่อเพนิที่มพยนควจำมรยล้ คณะผยล้บรนิหจำร 1.ประชจำชนในเ
คณะผยล้บรนิหจำร 1.ประชจำชนใน
3 ก.ย. โครงกจำรอบรมใหล้ค5
สมจำชนิกสภจำฯ เทศบจำลไดล้รยับ สมจำชนิกสภจำฯ เขตเทศบจำลไดล้
61 เกทที่ยวกยับกฎหมจำยทยัที่วไป
ควจำมเขล้จำใจใหล้แกยู่

ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

ประชจำชน เกทที่ยวกยับ พนยักงจำนเทศบควจำมรยล้ ควจำมเขพนยักงจำนเทศบ รยับควจำมรยล้
กฎหมจำยตยู่จำงๆ และรยล้สนิทและประชจำชนเกทที่ยวกยับสนิทธนิ และประชจำชน ควจำมเขล้จำใจ
หนล้จำททที่ตนแลล้วยยังสจำมจำ ทยัทั้ง 7 ชยุมชน หนล้จำททที่ของตนเทยัทั้ง 7 ชยุมชน เกทที่ยวกยับสนิทธนิ
นจจำควจำมรยล้ททที่ไดล้ไปใชล้ใ จจจำนวน 100 คน
และสจำมจำรถนจจำเขล้จำรยู่วมโครงก หนล้จำททที่ของตนเอง
ชทวพตประจจจำวยันและ
ควจำมรยล้ไปใชล้ไดคนิดเปป็นรล้อยละ และสจำมจำรถนจจำ
เผยแพรยู่ใหล้บยุคคลอพที่นทรจำบ
และถยู่จำยทอดใ80
ควจำมรยล้ไปใชล้ไดล้
2.เพพที่อใหล้ผยล้เขล้จำรยับกจำร
บยุคคลอพที่นไดล้
จรนิง และ
ฝฝึกอบรมไดล้พยัฒนจำ
ถยู่จำยทอดใหล้
ศยักยภจำพและเพนิที่มขทด
บยุคคลอพที่นไดล้
ควจำมสจำมจำรถในกจำร
ปฏนิบยัตนิงจำนและสจำมจำรถ
นจจำควจำมรยล้ททที่ไดล้รยับไปใชล้ใน
กจำรปฏนิบยัตนิงจำน

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๓ ดล้จำ นกจำรจยัด ระเบทย บชยุม ชน/สยัง คมและกจำรรยัก ษจำควจำมสงบเรทย บรล้อ ย
จจจำ นวนเงนิน
ตยัว ชททั้ว ยัด
ลกจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมตยัว ชททั้ว ยัด
ฟัญ หจำ/อยุป สรรค
วยัต ถยุป ระสงคร
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้ ใชล้จ รนิง
เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ
จจจำนวนสมจำชนิกกจำรฝฝึกและทด จจจำนวนสมจำชนิก ผยล้เขล้จำรยู่วมรยับ โอนงบเพนิที่ม
2 ก.ย. โครงกจำรฝฝึกอบรม ### ### 1.เพพที่อใหล้ อปพร.มทควจำม
บ
61 เพนิที่มประสนิทธนิภจำพ อปพร.
ควจำมเขล้จำใจเกทที่ยวกยับส อปพร.ททที่ตอบรยัโดยประเมนิ
นผยู่ อปพร.ททที่ตอบรยับอบรมผยู่จำนกจำจจำกโครงกจำร

ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

รยปแบบตยู่จำงๆและสจำมจำ เขล้จำรยู่วมโครงกฝฝึก อบรมจจำก เขล้จำรยู่วมโครงก ประเมนินจจำก จยัดงจำน
จจจำนวน 42 คนวนิทยจำกร
วยัน อปพร.
ชยู่วยเหลพอในกจำรปป้องกจจจำนวน 42 คนกรรมกจำร
จจจำนวน
บรรเทจำสจำธจำรณภยัยไดล้จอจำกสมจำชนิกทยัทั้งหมด
ในระดยับดท
148 คน
10,000 บจำท
ถยกตล้องเหมจำะสม
2.เพพที่อใหล้มทควจำมเขล้จำใจบทบจำท
หนล้จำททที่ของอจำสจำสมยัครปป้องกยันภยัย
ฝปู่จำยพลเรพอน (อปพร.)
3.เพพที่อใหล้เกนิดเครพอขยู่จำยควจำม
รยู่วมมพอททที่เขล้มแขร็งและกวล้จำงขวจำง
4.เพพที่อใหล้ อปท.มทอยัตรจำกจจำลยัง
สมจำชนิก อปพร.อยยู่จำงเพทยงพอ
ในกจำรปป้องกยันและบรรเทจำ
สจำธจำรณภยัย
5.เพพที่อใหล้มท อปพร.ททที่พรล้อม
ปฏนิบยัตนิหนล้จำททที่เพนิที่มขศึทั้นและเพนิที่ม
ประสนิทธนิภจำพในกจำรปฏนิบยัตนิ
หนล้จำททที่

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๓ ดล้จำ นกจำรจยัด ระเบทย บชยุม ชน/สยัง คมและกจำรรยัก ษจำควจำมสงบเรทย บรล้อ ย
จจจำ นวนเงนิน
ตยัว ชททั้ว ยัด
ลกจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมตยัว ชททั้ว ยัด
ฟัญ หจำ/อยุป สรรค
วยัต ถยุป ระสงคร
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้ ใชล้จ รนิง
เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ
จจจำนวนผยล้เขล้จำร ควจำมพศึงพอใจผยล้เขล้จำรยู่วมอบรมควจำมพศึงพอใจของ
317 ก.ย โครงกจำรอบรมขยับขทที่ 5,000 4,850 1.เพพที่อเพนิที่มควจำมรยล้ดล้จำนจร
อบรมจจำกคณะผยล้เขล้จำอบรม จจจำนวน 70 คนผยล้เขล้จำอบรมทยัทั้งหมด
61 ใสยู่ใจวนินยัยจรจำจร
กยับกลยุยู่มเปป้จำหมจำย

ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

กรรมกจำรชยุมชน
2.เพพที่อใหล้ผยล้เขล้จำรยู่วมอบรม
อยยยู่ในระดยับดทมจำก
ถศึงควจำมสจจำคยัญในดล้จำน ทยัทั้ง 7 ชยุมชน
3.เพพที่อใหล้ผยล้เขล้จำรยู่วมอบรมไดล้นจจำไป
ปฏนิบยัตนิและลดปฟัญหจำดล้จำนจรจำจร
420 ก.ย โครงกจำรฝฝึกซล้อมแผน### ### 1.เพพที่อเตรทยมควจำมพรล้อผยมล้ททที่ผยู่จำนกจำรฝ กจำรนจจำควจำมรยล้ทผยทที่ ล้ททที่ผยู่จำนกจำรฝฝึ ควจำมรยล้ททที่ไดล้รยับจจำก
61 และบรรเทจำสจำธจำรณภยัย
เจล้จำหนล้จำททที่ผยล้ปฏนิบยัตนิงจำ 4 สถจำนท จจจำนวน
จจำกกจำรฝฝึกอบ 4 สถจำนท จจจำนวน
กจำรฝฝึกอบรม
ฉยุกเฉนิน
256 คน
ปป้องกยันและบรรเทจำสจำ 256 คน
ไปใชล้ประโยชน
สจำมจำรถนจจำไปใชล้
ผยล้เขล้จำรยู่วมโคร ประโยชนรตยู่อ
ควจำมเขล้จำใจและ
2.เพพที่อใหล้เกนิดเครพอขยู่จำยใ
ปฏนิบยัตนิตจำมขยัทั้ ตนเอง และชยุมชน
ตนิดตยู่อ ประสจำนงจำนใน ควจำมถยกตล้องในกจำร
ควจำมเขล้จำใจแ ไดล้จรนิงและอยยยู่ใน
บรรเทจำสจำธจำรณภยัย ฝฝึกซล้อมแผน
ควจำมถยกตล้อง ระดยับดทมจำก
3.เพพที่อใหล้เกนิดควจำมเขล้จำคนิ
ใ ดเปป็นรล้อยละ
ฝฝึกซล้อมแผน คนิดเปป็น
กจำรปฏนิบยัตนิหนล้จำททที่กจำรบ 100
รล้อยละ 80
สจำธจำรณภยัยตจำมหลยักวนิชจำกจำร
4.เพพที่อสจำมจำรถใหล้กจำรชยู่วยเหลพอผยล้ประสบภยัยไดล้ทยันทยู่วงทท
5.เพพที่อสจำมจำรถบยัญชจำกจำร
เหตยุกจำรณรไดล้อยยู่จำงเหมจำะสม

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๔ ดล้จำ นกจำรวจำงแผน กจำรสยู่ง เสรนิม กจำรลงทยุน พจำณนิช ยกรรมและกจำรทยู่อ งเททที่ย ว
จจจำ นวนเงนิน
ตยัว ชททั้ว ยัด
ลกจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมตยัว ชททั้ว ยัด
ฟัญ หจำ/อยุป สรรค
วยัต ถยุป ระสงคร
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้ ใชล้จ รนิง
เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ
ผยล้ประกอบกจำรผยล้ประกอบกจำร ผยล้ประกอบกจำร ผยล้ประกอบกจำร
1 5 ก.ค. โครงกจำรอจำหจำรปล5,000 5,000 1.เพพที่อใหล้ควจำมรยล้ผยล้ประกอ
61
ตลจำดโตล้รยุยู่ง และรล้จำนจ ตลจำดสด,ตลจำดโ
มทควจำมรยล้เรพที่อง ตลจำดสด,ตลจำดโ
มทควจำมรยล้เรพที่อง

ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

อจำหจำรดล้จำนสยุขจำภนิบจำล และรล้จำนจจจำหนยู่หลยักสยุขจำภนิบจำลและรล้จำนจจจำหนยู่ หลยักสยุขจำภนิบจำล
อจำหจำรในพพทั้นททควจำมเขล้จำใจเกทที่ อจำหจำรในพพทั้นททควจำมเขล้
ที่
2.เพพที่อใหล้ควจำมรยล้ผยล้ประกอ
จำใจเกทที่ยวตลจำดโตล้รยุยู่ง และรล้จำนจ เขตเทศบจำลเขล้กจำรขออนยุญจำตเขตเทศบจำลเขล้จำกยับกจำรขออนยุญจำต
เขล้จำใจเกทที่ยวกยับกจำรขอ กนิจกรรมครบรล้ประกอบกนิจกจำรคนิดเปป็นรล้อยละ 9
ประกอบกนิจกจำร
ประกอบกนิจกจำรประเภท
มจำกขศึทั้น
สถจำนททที่จจจำหนยู่จำยและกจำร
จจจำหนยู่จำยสนินคล้จำในททที่หรพอทจำง
สจำธจำรณะ
3.เพพที่อใหล้มทกจำรเฝป้จำระวยังดล้จำน
ควจำมปลอดภยัยของอจำหจำร
โดยกจำรตรวจอจำหจำรดล้วยชยุด
ทดสอบเบพทั้องตล้น

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๔ ดล้จำ นกจำรวจำงแผน กจำรสยู่ง เสรนิม กจำรลงทยุน พจำณนิช ยกรรมและกจำรทยู่อ งเททที่ย ว
จจจำ นวนเงนิน
ตยัว ชททั้ว ยัด
ลกจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมตยัว ชททั้ว ยัด
ฟัญ หจำ/อยุป สรรค
วยัต ถยุป ระสงคร
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้ ใชล้จ รนิง
เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ
2 ก.ค. โครงกจำรอบรมอจำชท ### ### 1.เพพที่อสยู่งเสรนิมสนยับสนยุนจจสจำนวนผยล้เขล้จำรยู่ เพนิที่มพยนทยักษะ เขล้จำรยู่วมโครงก เพนิที่มพยนทยักษะ
61
ฝฝึกอบรมเพนิที่มพยนทยักษ โครงกจำร
ประกอบอจำชทพจจจำนวน 50 คนในกจำรประกอบ-

ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

ประกอบอจำชทพ
อจำชทพประชจำชน
ประชจำชนมทอจำชทพ2.สยู่งเสรนิมและสนยับสนยุนอยุปกรณร
เสรนิม ลดรจำยจยู่จำย
มทอจำชทพเสรนิม
ในกจำรประกอบอจำชทพ
และเพนิที่มรจำยไดล้
ลดรจำยจยู่จำย
3.เพพที่อใหล้ประชจำชนมทอจำชทพเสรนิม
ลดปฟัญหจำกจำรวยู่จำงงจำน
และเพนิที่มรจำยไดล้
ลดรจำยจยู่จำยและเพนิที่มรจำยไดล้
ลดปฟัญหจำกจำร
4.ลดปฟัญหจำกจำรวยู่จำงงจำน
วยู่จำงงจำน
3 ส.ค. โครงกจำรตลจำดนยัดสนิน ### ### 1.เพพที่อใหล้สยังคมตระหนยัจจ
กจำนวนผยล้เขล้จำรยู่ 1.เพพที่ออนยุรยักษร จจจำนวนผยล้เขล้จำรยู่ 1.เพพที่ออนยุรยักษร
61 ทจำงกจำรเกษตร
เหร็นคยุณคยู่จำทจำงวยัฒนธ กนิจกรรม
ฟฟฟื้นฟย สพบสจำน กนิจกรรมจจจำนว ฟฟฟื้นฟย สพบสจำน
(ถนนคนเดนินสจำยวยัฒนธรรม
ปกปป้องคยุล้มครอ544 คน
ปกปป้องคยุล้มครอง
ภยมนิปฟัญญจำทล้องถนิที่น
136 ปปี เมพองวจำปปีปทยุม
2.เพพที่อพยัฒนจำศยักยภจำพและ
มรดกทจำงภยมนิปฟัญญจำ
มรดกทจำงภยมนิปฟัญญจำ
เสรนิมสรล้จำงควจำมเขล้มแขร็งใหล้กยับ
2.ประชจำชนมท
2.ประชจำชนมท
ชยุมชน
สยู่วนรยู่วมของภจำค
สยู่วนรยู่วมของภจำค
3.เพพที่อสยู่งเสรนิมกระบวนกจำร
ในกจำรอนยุรยักษรฟฟฟื้นฟย
ในกจำรอนยุรยักษรฟฟฟื้นฟย
กจำรมทสยู่วนรยู่วมของภจำคประชจำชน สพบสจำนปกปป้อง
สพบสจำนปกปป้อง
คยุล้มครอง มรดกทจำง
คยุล้มครอง มรดกทจำง
ภยมนิปฟัญญจำ
ภยมนิปฟัญญจำ

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๕ ดล้จำ นกจำรบรนิห จำรจยัด กจำรและอนยุร ยัก ษรท รยัพ ยจำกรธรรมชจำตนิ สนิที่ง แวดลล้อ ม
จจจำ นวนเงนิน
ตยัว ชททั้ว ยัด
ลกจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมตยัว ชททั้ว ยัด
ฟัญ หจำ/อยุป สรรค
วยัต ถยุป ระสงคร
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้ ใชล้จ รนิง
เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ
1 24 โครงกจำรรณรงครคยั ### ### 1.เพพที่อปลยกจนิตสจจำนศึกใหล้ประชจำขนในเ
ป
ประชจำชนในเ ประชจำชนในเขปรนิมจำณขยะ โอนเพนิที่ม
ก.ย.
ลดกจำรใชล้ คยัดแยก และเทศบจำล ทยัทั้ง เทศบจำลมทกจำร เทศบจำล ทยัทั้ง ททที่เกนิดขศึทั้นใน20,000 บจำท
7 ชยุมชน เขล้จำรยู่คยัวด
มแยกขยะไดล้7 ชยุมชน เขล้จำรยู่วลดลง
ม และ
61
อยยู่จำงถยกวนิธท
กนิจกรรมคยัดแ อยยู่จำงถยกวนิธท กนิจกรรมคยัดแย ประชจำชนมทสจจำนศึก
2.เพพที่อกจำรคล้นหจำ และค
ในกจำรลดกจำรใชล้
ขยะอยันตรจำยททที่เกนิดขศึทั้นในชยุมชน
คยัดแยกและกจจำจยัด
และนจจำไปกจจำจยัดอยยู่จำงถยกวนิธท
ขยะไดล้อยยู่จำง
3.เพพที่อใหล้ชยุมชนมทกนิจกรรมกจำร
ถยกวนิธท
จยัดกจำรขยะอยยู่จำงยยัที่งยพน
2 28 โครงกจำรปลยกตล้นไม ### 9,910 1.เพพที่อเฉลนิมพระเกทยรตนิประชจำชนในเ
ส
ประชจำชนในเ ประชจำชนในเขประชจำชนในเขต
ก.ค. เฉลนิมพระเกทยรตนิ
พระเจล้จำอยยยู่หยัวมหจำวชนิ เทศบจำล ทยัทั้ง เทศบจำลรยู่วมกยั เทศบจำล ทยัทั้ง เทศบจำลรยู่วมกยัน
61
บดนินทรเทพยวรจำงกยร 7 ชยุมชน
ปลยกปปู่จำเพนิที่มพพทั้น7 ชยุมชน
ปลยกปปู่จำเพนิที่มพพทั้นททที่
เฉลนิมพระชนมพรรษจำ66 พรรษจำ สทเขทยว
สทเขทยว
2.เพพที่อปลยกปปู่จำเพนิที่มพพทั้นททที่สทเขทยว
3.เพพที่อลดภจำวะโลกรล้อน

ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๖ ดล้จำ นกจำรพยัฒ นจำกจำรเมพอ ง บรนิห จำรจยัด กจำร
ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

จจจำ นวนเงนิน
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้ ใชล้จ รนิง

วยัต ถยุป ระสงคร

ตยัว ชททั้ว ยัด
ลกจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมตยัว ชททั้ว ยัด
ฟัญ หจำ/อยุป สรรค
เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ

1 ส.ค. โครงกจำรประเมนินผลป ### ไมยู่ไดล้งบ เพพที่อประเมนินประสนิทธนิ ไดล้รยับกจำรประเผลกจำรประเมนินไดล้รยับกจำรประเมผลกจำรประเมนิน
61 รจำชกจำร

ประมจำณปฏนิบยัตนิงจำนของเทศบจำลทยัทั้ง 6 ดล้จำน

ทยัทั้ง 6 ดล้จำน
ทยัทั้ง 6 ดล้จำน
ไดล้ไมยู่นล้อยกวยู่จำ
รล้อยละ 60

ทยัทั้ง 6 ดล้จำน
รล้อยละ86.36

2 ส.ค. โครงกจำรจยัดกนิจกรรมว### 4,500 1.เพพที่อสรล้จำงควจำมรยู่วมมพจจอจำนวนผยล้เขล้จำรยู่ ประชจำชนเกนิด จจจำนวนผยล้เขล้จำรยู่ ประชจำชนเกนิด
61 สจำกลและสตรทไทย

กยับชยุมชนในกจำรปป้องกยักนิจกรรม
เฝป้จำระวยังปฟัญหจำ
2.เพพที่อใหล้ชยุมชน/องครกรชยุมชน
ตระหนยักในบทบจำทหนล้จำททที่
3.เพพที่อพยัฒนจำศยักยภจำพเครพอขยู่จำย
ในกจำรดยแล คยุล้มครองสตรท

รยู่วมมพอในกจำรปกนิจกรรม จจจำนวควจำมรยู่วมมพอ
และเฝป้จำระวยังป 70 คน
ในกจำรปป้องกยันและ
ในกจำรดยแล คยุล้มครอง
เฝป้จำระวยังปฟัญหจำ
สตรท
ในกจำรดยแล
คยุล้มครองสตรท

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๖ ดล้จำ นกจำรพยัฒ นจำกจำรเมพอ ง บรนิห จำรจยัด กจำร
ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

จจจำ นวนเงนิน
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้ ใชล้จ รนิง

วยัต ถยุป ระสงคร

ตยัว ชททั้ว ยัด
ลกจำรดจจำ เนนิน งจำนตจำมตยัว ชททั้ว ยัด
ฟัญ หจำ/อยุป สรรค
เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ เชนิง ปรนิม จำณ เชนิง คยุณ ภจำพ

3 ส.ค. โครงกจำรเรยู่งรยัดจยัดเก 5,000 4,948 1.เพพที่อประชจำสยัมพยันธรกจจจำจำนวนผยล้ชจจำระประชจำชนใหล้คจจจำนวนผยล้ชจจำระภประชจำชนใหล้ควจำม
61

ภจำษทประจจจำปปี 2561 เพนิที่มมจำกขศึทั้น
2.เพพที่อใหล้ประชจำชนทรจำบและ
เขล้จำใจขยัทั้นตอนกจำรชจจำระภจำษท
3.เพพที่อใหล้ประชจำชนชจจำระภจำษท
ตจำมกจจำหนด
4.เพพที่อใหล้ประชจำชนทรจำบและ
เขล้จำใจเกทที่ยวกยับพระรจำชบยัญญยัตนิ
กจำรสจำธจำรณสยุข พ.ศ.2535

รยู่วมมพอในกจำร เพนิที่มมจำกขศึทั้น
ภจำษทภจำยในกจจำหนด

รยู่วมมพอในกจำรชจจำระ
ภจำษทภจำยในกจจำหนด

นิที่ม
จำร
ร.
จำท

จำท

โครงกจำรททที่ไ มยู่ไ ดล้ด จจำ เนนิน กจำร/ยกเลนิก
ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๑ ดล้จำ นโครงสรล้จำ งพพทั้น ฐจำน
ททที่
1

โครงกจำร
อยุดหนยุนขยจำยเขตประปจำ

จจจำ นวนเงนิน
เหตยุผ ล
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้
25,000 ไมยู่ไดล้อยุดหนยุน เนพที่องจจำกไมยู่มทพพทั้นททที่ ททที่จะขยจำยเข

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๒ ดล้จำ นกจำรสยู่ง เสรนิม กจำรศศึก ษจำอบรม ศจำสนจำ และคยุณ ภจำพชทว นิต
ททที่
1

โครงกจำร
อยุดหนยุนควจำมเปป็นเลนิศทจำงวนิชจำกจำร

จจจำ นวนเงนิน

เหตยุผ ล
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้
10,000 ไมยู่ไดล้อยุดหนยุน เนพที่องจจำกหนยู่วยงจำนไมยู่ขอรยับเงนิน

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๓ ดล้จำ นกจำรจยัด ระเบทย บชยุม ชน/สยัง คมและกจำรรยัก ษจำควจำมสงบเรทย บรล้อ ย
ททที่
1

โครงกจำร
โครงกจำรจยัดงจำนวยัน อปพร.

จจจำ นวนเงนิน
เหตยุผ ล
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้
10,000 เนพที่องจจำกไดล้โอนงบประมจำณ ไปดจจำเนนินกจำรรยู่วมก
โครงกจำรฝฝึกอบรมเพนิที่มประสนิทธนิภจำพ อปพร.

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๖ ดล้จำ นกจำรพยัฒ นจำกจำรเมพอ ง บรนิห จำรจยัด กจำร
ททที่
1

โครงกจำร
โครงกจำรจยัดกจำรเลพอกตยัทั้ง

จจจำ นวนเงนิน
เหตยุผ ล
ททที่ต ยัทั้ง ไวล้
### เนพที่องจจำกไมยู่มทกจำรเลพอกตยัทั้ง จศึงโอนงบประมจำณไ
ในโครงกจำรอพที่น

จำยเขตประปจำ

ยับเงนินอยุดหนยุน

รรยู่วมกยับ
ร.

มจำณไปใชล้จยู่จำย

โครงกจำรททที่อ ยุด หนยุน หนยู่ว ยงจำนอพที่น
ททที่

โครงกจำร

จจำ นวนเงนิน ททที่ตจจยัทั้งจำไนวนททที่อ ยุด หนยุน หนยู่ว ยงจำนททที่อ ยุด หนยุน

หมจำยเหตยุ

1 อยุดหนยุนโครงกจำรจยัดงจำนรยัฐพนิธท

10,000

10,000

อยุดหนยุนททที่ทจจำกจำรปกครองอจจำเภอวดล้จำนททที่2

2 อยุดหนยุนกจำรจยัดงจำนประเพณททล้องถนิที่น

30,000

30,000

อยุดหนยุนททที่ทจจำกจำรปกครองอจจำเภอวดล้จำนททที่2

3 อยุดหนยุนขยจำยเขตไฟฟป้จำสจำธจำรณะ

50,000

38,988

อยุดหนยุนกจำรไฟฟป้จำสจำธจำรณะ

4 อยุดหนยุนคณะกรรมกจำรชยุมชน จจจำนวน 7 ชยุมชน ชยุมชน
210,000

ดล้จำนททที่1

210,000 อยุดหนยุนคณะกรรมกจำรชยุมชน ทยัทั้งดล้จำนททที่2

5 อยุดหนยุนอจำหจำรกลจำงวยันเดร็กนยักเรทยน (โอนงบประมจำณเ
9,988,000 10,083,000 อยุดหนยุน รร.เมพองวจำปปีฯ และรร.อนดล้จำนททที่2
20,000

20,000

อยุดหนยุนสภจำองครกรชยุมชน

ดล้จำนททที่2

7 อยุดหนยุนโครงกจำรแขยู่งขยันกทฬจำ-กทฑจำ ภจำยในโรงเรทยนวจำ
30,000

30,000

อยุดหนยุนโรงเรทยนวจำปปีปทยุม

ดล้จำนททที่2

8 อยุดหนยุนโครงกจำรแขยู่งขยันกทฬจำ-กทฑจำ ภจำยในโรงเรทยนอ10,000

10,000

อยุดหนยุนโรงเรทยนอนยุบจำลวจำปปีปทยุ ดล้จำนททที่2

6 อยุดหนยุนองครกรชยุมชน

9 อยุดหนยุนโครงกจำรแขยู่งขยันกทฬจำ-กทฑจำ ภจำยในโรงเรทยนเ 15,000
10 อยุดหนยุนศยนยรชยู่วยเหลพอประชจำชน
20,000
11 อยุดหนยุนโครงกจำรตจำมพระรจำชดจจำรนิดล้จำนสจำธจำรณะสยุข 140,000
จจจำนวน 3 โครงกจำร
1.อยุดหนยุนโครงกจำรเกลพอไอโอดทน
2.อยุดหนยุนโครงกจำรปรยังปรยุงโภชนจำกจำรและสยุขภจำพเดร็ก
3.อยุดหนยุนโครงกจำรพยัฒนจำระบบสยุขจำภนิบจำลในชยุมชน
12 อยุดหนยุนโครงกจำรฝฝึกอบรมลยกเสพอชจำวบล้จำน

7,000

15,000 อยุดหนยุนโรงเรทยนเมพองวจำปปีปทยุม ดล้จำนททที่2
10,000 อยุดหนยุนศยนยรขล้อมยลขยู่จำวสจำร อจจำเ ดล้จำนททที่6
ดล้จำนททที่2
140,000 อยุดหนยุนชยุมชน ทยัทั้ง 7 ชยุมชน

7,000

อยุดหนยุนททที่ทจจำกจำรปกครองอจจำเภอวดล้จำนททที่2

ตยุ

ส นททที่ ๖
สว
สรรุปผลการดดาเนนินโครงการประจดา
ปท งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ส นททที่ ๗
สว

ประมวลภาพ ลตต์ตก
โครงการเสรริมผริวทางพาราแอสฟฟั
ริ คอนกรทต ถนน
ผลการดด
เนรินงที่ งาน
หล ฟักเมมือาง-มริ
มงคล

กว่อนดดดำเนนินกดำร

ระหวว่ดำงดดดำเนนิน
กดำร

ดดดำเนนินกดำรแล ล้ว
เสรร็จ

ดดดำเนนินกดำรแล ล้ว
เสรร็จ

โครงกดำรจจัดงดำนประเพณณีวจันสงกรดำนตต

โครงกดำรจจัดพนิธบ
ณี วงสรวงศดำลเจ ล้ดำปปว่ ศดำลหลจักเมมือง ศดำลเจ ล้ดำปปว่ ตดำ ศดำลพระพรหม

โครงกดำรจจัดกนิจกรรมวจันผป ล้สปงอดำยย

โครงกดำรสงว่ นจั กกณีฬดำเข ล้ดำรว่วมแขว่งขจัน

จั พจันธต
โครงกดำรแขว่งขจันกณีฬดำชยมชนสม

จั วตปลอดโรค คนปลอดภจัยจดำกโรคพนิษสยนจัขบ ล้ดำ
โครงกดำรสต

โครงกดำรพมืน
พื้ ทณีส
ที่ เณี ขณียว

ว่ งปดำกของเดร็ก
โครงกดำรสงว่ เสรนิมสยขอนดำมจัยในชอ

ศ ษดำและกดำรอบรมเลณีย
โครงกดำรอบรมและปฐมนนิเทศผป ล้ปกครองในกดำรศก
พื้ งดปบต
ย ร
หลดำน

โครงกดำรสงว่ เสรนิมสถดำบจันครอบครจัวในชยมชน

โครงกดำรจจัดตจังพื้ ศปนยตบรนิกดำรเทศกดำลสงกรดำนตต

โครงกดำรรณรงคตปล้องกจันและแก ล้ไขปจั ญหดำยดำเสพตนิด

โครงกดำรอบรมให ล้ควดำมรป ล้เกณีย
ที่ วกจับกฎหมดำยทจัที่วไป

โครงกดำรคลองสวยนดพื้ ดำใส

โครงกดำรเทศบดำลเคลมือ
ที่ นทณีบ
ที่ รนิกดำรประชดำชน

โครงกดำรจจัดงดำนวจันเทศบดำล

โครงกดำรเสรนิมสร ล้ดำงคยณธรรม และจรนิยธรรม

จั ยภดำพบยคลดำกร
โครงกดำรอบรมเพนิม
ที่ ศก

โครงกดำรเสรนิมผนิวทดำงพดำรดำแอสฟจั ลตตตก
นิ คอนกรณีต ถ.ศรณีมงคล

กว่อนดดดำเนนิน
กดำร

ระหวว่ดำงดดดำเนนิน
กดำร

ระหวว่ดำงดดดำเนนิน
กดำร

ดดดำเนนินกดำรแล ล้ว
เสรร็จ

โครงกดำรเสรนิมผนิวทดำงพดำรดำแอสฟจั ลตตตก
นิ คอนกรณีต ซอยนนิตส
นิ ข
ย ซอยสดดำโรง ซอย
อนยบดำล และซอยแสงอรยณ

กว่อนดดดำเนนิน
กดำร

ดดดำเนนินกดำรแล ล้ว
เสรร็จ

ระหวว่ดำงดดดำเนนิน
กดำร

ดดดำเนนินกดำรแล ล้ว
เสรร็จ

โครงกดำรประเพณณีวจันเข ล้ดำพรรษดำ

จั ยภดำพคนพนิกดำร
โครงกดำรพจัฒนดำศก

โครงกดำรปล้ องกจันและแก ล้ไขปจั ญหดำโรคเอดส ต

โครงกดำรควบคยมปล้ องกจันและแก ล้ไขปจั ญหดำโรคตนิดตว่อ

ศ ษดำ
โครงกดำรสนจั บสนยนคว่ดำใชจว่ล้ ดำยกดำรบรนิหดำรกดำรศก

โครงกดำรสงว่ เสรนิมกดำรเรณียนรป ล้ตดำมหลจักปรจัชญดำของเศรษฐกนิจพอเพณียง

โครงกดำรอบรมประชดำธนิปไตยรวมใจสมดำนฉจั นทตสร ล้ดำงสรรคตสดำมจัคคณี

นิ ธนิภดำพ อปพร.
โครงกดำรฝศ กอบรมเพนิม
ที่ ประสท

โครงกดำรขจับขณีป
ที่ ลอดภจัยใสใว่ จวนินจัยจรดำจร

ล้
โครงกดำรฝศ กซอมแผนปล้
องกจันและบรรเทดำสดำธดำรณภจัยฉยกเฉนิน

โครงกดำรอดำหดำรปลอดภจัย

ณี
โครงกดำรอบรมอดำชพ

นิ ค ล้ดำงทดำงกดำรเกษตร (ถนนคนเดนินสดำยวจัฒนธรรม ๑๓๖ ปณี
โครงกดำรตลดำดนจั ดสน
เมมืองวดำปณี ปทยม

โครงกดำรรณรงคตคด
จั แยกขยะ

โครงกดำรเรว่งรจัดจจัดเกร็บภดำษณี

