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 รอบเดพอนเมษายน
พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวว่างเดพอนตตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถซง มบีนาคม 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 – 47
สวว่ นทบีถิ่ ๖ สรตุปผลการดทาเนถนโครงการประจทาปบี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1
48 – 70
สวว่ นทบีถิ่ ๗ ประมวลภาพผลการดทาเนถนงาน
71 – 92
ภคำคผนวก
- ประกาศรายงานการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาเทศบาล
ตทาบลวาปบี ปทตุม
- คณะกรรมการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาเทศบาลตทาบล
วาปบี ปทตุม

ประกาศเทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม
เรรอ
รื่ ง รายงานผลการตติดตามและประเมตินผลแผนพพัฒนาเทศบาลตตาบล
วาปปี ปททุม
ปปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1 ครพังรั้ ทปีรื่ 1 รอบเมษายน
....................................
ด ด้วยคณะกรรมการตติดตามและประเมตินผลแผนพพัฒนาเทศบาล
ตตาบลวาปปี ปททุม ได ด้ดตาเนตินการตติดตามและประเมตินผลแผนพพัฒนาเทศบาล
ตตาบลวาปปี ปททุม ประจตาปปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ครพังรั้ ทปีรื่ 1 รอบเดรอน
เมษายน (ระหวว่างเดรอนตทุลาคม พ.ศ.2560 – เดรอนมปีนาคม พ.ศ.2561)
ตามระเบปียบกระทรวงมหาดไทยวว่าด ด้วยการจพัดทตาแผนพพัฒนาขององคค์กร
ปกครองสวว่ นท ด้องถติน
รื่ (ฉบพับทปีรื่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๙ ข ด้อ ๑๓ (๓) ทพังรั้ นปีรั้ ได ด้นต า
ข ด้อมมูลในระบบสารสนเทศเพรอ
รื่ การวางแผนขององคค์กรปกครองสวว่ นท ด้องถติน
รื่
ด้
(e-plan ) มาใชในการตติ
ดตามและประเมตินผลแผนพพัฒนาเทศบาลตตาบล
วาปปี ปททุม ดพังกลว่าวด ด้วย โดยคณะกรรมการได ด้ดตาเนตินการตติดตามรายงานและ
เสนอความเหห็นซงซรื่ ได ด้จากการตติดตามและประเมตินผลแผนพพัฒนาตว่อนายก
เทศมนตรปีตตาบลวาปปี ปททุม และนายกเทศมนตรปีตตาบลวาปปี ปททุมเสนอตว่อสภา
เทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม และคณะกรรมการพพัฒนาเทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม
เปห็ นทปีเรื่ รปียบร ด้อยแล ด้ว
ดพังนพั น
รั้ เพรอ
รื่ เปห็ นการเผยแพรว่ข ด้อมมูลขว่าวสารของทางราชการ
เทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม จซงประกาศรายงานผลการตติดตามและประเมตินผล
แผนพพัฒนาเทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม ประจตาปปี งบประมาณ พ.ศ.2561
ครพังรั้ ทปีรื่ 1 รอบเดรอนเมษายน ( ระหวว่างเดรอนตทุลาคม 2560 – เดรอนมปีนาคม
2561 ) ให ด้ประชาชนทพัรื่วไปได ด้รพับทราบ
จซงประกาศให ด้ทราบโดยทพัรื่วกพัน
ประกาศ ณ วพันทปีรื่

30 เมษายน ๒๕๖ 1

(นายประภาส กติจจตินดาโอภาส)
นายกเทศมนตรปีตตาบลวาปปี ปททุม

ภาคผนวก

คณะกรรมการตติดตามและประเมตินผลแผน
พ พัฒนาเทศบาล
1. นายททักษษิณ ปรษิปณ
ปุ ณะ
ตตาแหนน่ง ประธานกรรมการ
ษิ ารทัตนน
2. นายสงน่า ศล
ตตาแหนน่ง กรรมการ

ผผ ผู้แทนผผ ผู้ทรงคปุณวปุฒ ษิ
ผผ ผู้แทนผผ ผู้ทรงคปุณวปุฒ ษิ

3. ร.ต.ต.จตารทัส โยธาภทักดด
ตตาแหนน่ง กรรมการ
4. นางรรน
ถิ่
กรรมการ

แสนวงษน

ผผ ผู้แทนประชาคมท ผู้องถษิน
ถิ่
ผผ ผู้แทนประชาคมท ผู้องถษิน
ถิ่

ตตาแหนน่ง

5. นางราตรด พทันธปุล
น ะออ
ตตาแหนน่ง กรรมการ

ษิ สภาเทศบาล
ผผ ผู้แทนสมาชก

6. นางมนทั สนทั นทน ตทันตษิกล
ปุ วทัฒนกษิจ
ตตาแหนน่ง กรรมการ

ษิ สภาเทศบาล
ผผ ผู้แทนสมาชก

ษิ ธษิธิ์ กษิตตษิเสรดบต
7. นายศปุภสท
ปุ ร
ตตาแหนน่ง กรรมการ

ษิ สภาเทศบาล
ผผ ผู้แทนสมาชก

8. ท ผู้องถษิน
ถิ่ อตาเภอวาปด ปทปุม
กรรมการ

ผผ ผู้แทนหนน่วยงาน

ตตาแหนน่ง

9. ผผ ผู้อตานวยการโรงเรดยนวาปด ปทปุม
กรรมการ

ผผ ผู้แทนหนน่วยงาน

10. นายนปุกล
ผ ฝอยทอง
ตตาแหนน่ง กรรมการ

ผผ ผู้แทนหทัวหน ผู้าสวน่ นการบรษิหาร

11. จน่าเอกนพอนทั นตน พรมลด
ตตาแหนน่ง กรรมการ/เลขานปุการ

ผผ ผู้แทนหทัวหน ผู้าสวน่ นการบรษิหาร

ตตาแหนน่ง

12. นางจปุฑามาศ ปะรษิตวา
กรรมการ/ผช.เลขานปุการ

หทัวหน ผู้าฝน่ ายวษิชาการและแผนงาน ตตาแหนน่ง

ประกาศเทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม
เรรอ
ถิ่ ง รายงานผลการตษิดตามและประเมษินผลแผนพทัฒนาเทศบาลตตาบลวาปด ปทปุม
ปด งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1 ครทังรั้ ทดถิ่ 2 รอบเดรอนตปุลาคม
....................................
ด ผู้วยคณะกรรมการตษิดตามและประเมษินผลแผนพทัฒนาเทศบาลตตาบล
วาปด ปทปุม ได ผู้ดตาเนษินการตษิดตามและประเมษินผลแผนพทัฒนาเทศบาลตตาบล
วาปด ปทปุม ประจตาปด งบประมาณ พ.ศ.2561 ครทังรั้ ทดถิ่ 1 รอบเดรอนตปุลาคม (ระหวน่า
งเดรอนเมษายน พ.ศ.2561 – เดรอนกทันยายน พ.ศ.2561) ตามระเบดยบกระทรวง
มหาดไทยวน่าด ผู้วยการจทัดทตาแผนพทัฒนาขององคนกรปกครองสวน่ นท ผู้องถษิน
ถิ่ (ฉบทับทดถิ่
๒ ) พ.ศ.๒๕๕๙ ข ผู้อ ๑๓ (๓) ททังรั้ นดรั้ ได ผู้นต าข ผู้อมผลในระบบสารสนเทศเพรอ
ถิ่ การ
ผู้
วางแผนขององคนกรปกครองสวน่ นท ผู้องถษิน
ถิ่ (e-plan ) มาใชในการตษิ
ดตามและ
ประเมษินผลแผนพทัฒนาเทศบาลตตาบลวาปด ปทปุม ดทังกลน่าวด ผู้วย โดยคณะกรรมการ
ได ผู้ดตาเนษินการตษิดตามรายงานและเสนอความเหห็นซงซถิ่ ได ผู้จากการตษิดตามและ
ประเมษินผลแผนพทัฒนาตน่อนายกเทศมนตรดตตาบลวาปด ปทปุม และนายกเทศมนตรด
ตตาบลวาปด ปทปุมเสนอตน่อสภาเทศบาลตตาบลวาปด ปทปุม และคณะกรรมการพทัฒนา
เทศบาลตตาบลวาปด ปทปุม เปห็ นทดเถิ่ รดยบร ผู้อยแล ผู้ว

ดทังนทั น
รั้ เพรอ
ถิ่ เปห็ นการเผยแพรน่ข ผู้อมผลขน่าวสารของทางราชการ
เทศบาลตตาบลวาปด ปทปุม จซงประกาศรายงานผลการตษิดตามและประเมษินผลแผน
พทัฒนาเทศบาลตตาบลวาปด ปทปุม ประจตาปด งบประมาณ พ.ศ.2561
ครทังรั้ ทดถิ่ 2
รอบเดรอนตปุลาคม ( ระหวน่างเดรอนเมษายน 2561 – เดรอนกทันยายน 2561 )
ให ผู้ประชาชนททัถิ่วไป
ได ผู้รทับทราบ
จซงประกาศให ผู้ทราบโดยททัถิ่วกทัน
ประกาศ ณ วทันทดถิ่

๓๑

ตปุลาคม ๒๕๖ 1

(นายประภาส กษิจจษินดาโอภาส)
นายกเทศมนตรดตตาบลวาปด 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 รอบเดพอนเมษายน พ.ศ.
๒๕๖๑ (ระหวก่างเดพอน ตคุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถถึง มทนาคม 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 ก้อยกวก่าสามส บ
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 การประเมถนผลในเชงถ ปรถมาณ
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)
๖.๒ การประเมถนผลในเชงถ คถุณภาพ
เครพอ
พิ่ งมพอททใพิ่ ช ก้ คพอแบบสการวจความพถึงพอใจ ในการ
วบัดผลเชงติ คคุณภาพโดยภาพรวม โดยได ก้มทการประเมตินความพถึงพอใจ ซงถึพิ่
การประเมตินความพถึงพอใจทกาให ก้ทราบถถึงผลเชงติ คคุณภาพในการดกาเนตินงาน
ก้
ของเทศบาลในภาพรวม โดยเครพอ
พิ่ งมพอททใพิ่ ชในการประเมติ
นความพถึงพอใจ
มทดงบั นทขั้
แบบททที่ ๓/๒ แบบประเมตินความพถึงพอใจตก่อผลการ
ดกาเนตินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม
แบบททที่ ๓/๓ แบบประเมตินความพถึงพอใจตก่อผลการ
ดกาเนตินงานของเทศบาลตกาบล
วาปท ปทคุมในแตก่ละยคุทธศาสตรค์
แบบททที่ ๓/๔ แบบประเมตินความพถึงพอใจของผภู ก้รบับบรติการ
ในงานบรติการของเทศบาล
ตกาบลวาปท ปทคุม (ให ก้หนก่วยงานภายนอก
ดกาเนตินการ)
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

ประโยชนค์......
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 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. ๒๕๖๐ รอบเดรอนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวต่างเดรอน ตทุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ ถขง มปีนาคม ๒๕๖๐) คคือการประเมมินผลในเชงมิ ปรมิมาณ โดยใช ช
แบบตมิดตามและประเมมินผลแบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอคืน
ที่ ๆ : ตามคคม
ส อ
คื กรม
ส นทชองถมิน
การปกครองสว
ที่ ) และการตมิดตามและประเมมินคคุณภาพแผน
พ 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 1 รอบเดรอนเมษายน (ระหวต่างเดรอนตทุลาคม ๒๕๖๐ –
เดรอนมปีนาคม 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
สต่งเสรติม
คทุณภาพชปีวต
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

2

50

16

9

1

8

-

12

1

23

7

มิช
รวมทงส
พัช น
คมิดเปด็นรชอย
ละของ
ยคุทธศาสตรร์
การพ พัฒนา

112

27
24.1
0

หมาย)

งาน

หมาย)

ผลการ
ดกาเนมิน
งาน

ปท ๒๕ 6 ๔
โครงการ
(เปชา
หมาย)

ผลการ
ดกาเนมิน
งาน

แบบททที่ ๓/๑……
ส น
แบบททที่ ๓/๑ แบบประเมมินผลการดกาเนมินงานขององคร์กรปกครองส ว
ทชองถมิน
ที่ ตามยคุทธศาสตรร์การพ พัฒนา
ชท 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 1 รอบเดคือนเมษายน (ระหวสางเดคือนตคุลาคม
๒๕๖๐ – เดคือนมทนาคม 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

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
60.00

2. ยทุทธศาสตรณ์การพพัฒนาด ด้านสงต่
เสรติมคทุณภาพชวปี ต
ติ

50

34

68.00

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

33.33

6. ยทุทธศาสตรณ์การพพัฒนาด ด้าน
การเมรอง บรติหารจพัดการ

23

16

69.56

112

72

64.28

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 รอบเดมือนเมษายน (ระหวว่าง
เดมือนตมลาคม ๒๕ 60 – มบีนาคม ๒๕๖ 1) เปป็ นไปด ด้วยความถสกต ด้องและบรรลม
เปด้ าหมายตามระเบบียบกระทรวงมหาดไทยและข ด้อสงจัถิ่ การของกรมสงว่ เสรถมการ
ปกครองท ด้องถถน
ถิ่ ดจังกลว่าว เทศบาลตทาบลวาปบี ปทมม จยึงได ด้ดทาเนถนการนท าเข ด้า
บีถิ่ บี (พ.ศ. ๒๕๖ 1 – ๒๕๖ 4) ประจทาปบี งบประมาณ
ข ด้อมสลแผนพจัฒนาท ด้องถถน
ถิ่ สป
พ.ศ. ๒๕๖ 1
ในระบบ e-plan และได ด้นท าข ด้อมสลในระบบอบีแพลนดจัง
ด้
กลว่าวมาใชในการตถ
ดตามและประเมถนผลแผนครจังทั้ นบีทั้ รายละเอบียดตามรายงาน
สรมปผลการดทาเนถนงาน ดจังนบีทั้
รายงานสรรุปผลการดดาเนนินงาน e-plan ประจดา
ปท งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(ระหวสางเดดือนตรุลาคม ๒๕๖๐ – มทนาคม ๒๕๖๑)
(www.dla.go.th)

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 และระเบบียบกระทรวง
มหาดไทยวว่าด ด้วยการจจัดททาแผนพจัฒนาขององคค์กรปกครองสวว่ นท ด้องถถน
ถิ่ (ฉบจั
บทบีถิ่ 3 ) พ.ศ.2561 ข ด้อ 12 และข ด้อ 13 ประกอบกรมสงว่ เสรถมการปกครอง
ท ด้องถถน
ถิ่ ในฐานะหนว่วยงานทบีม
ถิ่ อ
บี ทานาจหน ด้าทบีส
ถิ่ งว่ เสรถมองคค์กรปกครองสวว่ นท ด้อง
ถถน
ถิ่ ให ด้มบีการบรถหารกถจการบ ด้านเมมืองทบีด
ถิ่ ย
บี ด
ยึ หลจักธรรมาภถบาลและปรจับระบบการ
ถ ธถภาพ ทจันสมจัยสามารถตอบสนองความต ด้องการประชาชน
ททางานให ด้มบีประสท
เพมือ
ถิ่ ให ด้การดทาเนถนงานมมงว่ สสเว่ ปด้ าหมายดจังกลว่าว กรมสงว่ เสรถมการปกครองท ด้อง
ถถน
ถิ่ ได ด้รถเรถม
ถิ่ โครงการระบบสารสนเทศการบรถหารจจัดการเพมือ
ถิ่ การวางแผนและ
ประเมถนผลการใชจว่ด้ ายงบประมาณขององคค์กรปกครองสวว่ นท ด้องถถน
ถิ่ (e-Plan)
ซงยึถิ่ เปป็ นระบบปฏถบจัตก
ถ ารคอมพถวเตอรค์ภายใต ด้แนวคถดการนท าเทคโนโลยบี
ด้ างเหมาะสม ให ด้องคค์กรปกครองสวว่ นท ด้องถถน
สารสนเทศมาประยมกตค์ใชอยว่
ถิ่ ใช ด้
เปป็ นข ด้อมสลในการวางแผนและตถดตามประเมถนผลการบรถหารงาน ทจังทั้ นบีทั้ ได ด้มบี
การดทาเนถนงานมาอยว่างตว่อเนมือ
ถิ่ งถยึงปจั จจมบจัน
เพมือ
ถิ่ ให ด้การตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาของเทศบาลตทาบล
วาปบี ปทมม ประจทาปบี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครจังทั้ ทบีถิ่ 1 (ระหวว่างเดมือน
ตมลาคม ๒๕ 6 ๑ – มบีนาคม ๒๕๖๒) เปป็ นไปด ด้วยความถสกต ด้องและบรรลมเปด้ า
หมายตามระเบบียบกระทรวงมหาดไทยและข ด้อสงจัถิ่ การของกรมสงว่ เสรถมการ
ปกครองท ด้องถถน
ถิ่ ดจังกลว่าว เทศบาลตทาบลวาปบี ปทมม จยึงได ด้ดทาเนถนการนท าเข ด้า
บีถิ่ บี (พ.ศ. ๒๕๖ 1 – ๒๕๖ 4) ประจทาปบี งบประมาณ
ข ด้อมสลแผนพจัฒนาท ด้องถถน
ถิ่ สป
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระบบ e-plan และได ด้นท าข ด้อมสลในระบบอบีแพลนดจังกลว่าวมา
ด้
ใชในการตถ
ดตามและประเมถนผลแผนครจังทั้ นบีทั้ รายละเอบียดตามรายงานสรมปผล
การดทาเนถนงาน ดจังนบีทั้
รายงานสรรุปผลการดดาเนนินงาน e-plan ประจดา
ปท งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ครงทท
รรั้ ที่ ๑
(ระหวสางเดดือนตรุลาคม ๒๕๖๑ – มทนาคม ๒๕๖๒)
(www.dla.go.th)

ประกาศ เทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม
เรรอ
รื่ ง การรายงานผลการดตาเนนินงานในรอบปปี งบประมาณ พ.ศ.2562
*******************************************
ด ด้วยรรัฐธรรมนนูญ มาตรา 253 กตาหนดให ด้ อปท.สภาท ด้องถนิน
รื่ และผนู ด้บรนิหาร
ท ด้องถนิน
รื่ เปนิ ดเผยข ด้อมนูลและรายงานผลการดตาเนนินงานให ด้ประชาชนทราบ รวมตลอดทรังทั้
มปีกลไกให ด้ประชาชนในท ด้องถนิน
รื่ มปีสวส นรสวมด ด้วย ประกอบกรับระเบปียบกระทรวงมหาดไทย
ด ด้วยระเบปียบกระทรวงมหาดไทย วสาด ด้วยการจรัดทตาแผนพรัฒนาขององคค์กรปกครองส วส น
ท ด้องถนิน
รื่ (ฉบรับทปีรื่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข ด้อ 30(5) กตาหนดให ด้ผนู ด้บรนิหารท ด้องถนิน
รื่ เสนอผลการ
ตนิดตามและประเมนินผลตสอสภาท ด้องถนิน
รื่ และคณะกรรมการ พรัฒนาท ด้องถนิน
รื่ พร ด้อมทรังทั้
ประกาศผลการตนิดตามและประเมนินผลแผนพรัฒนาให ด้ประชาชนในท ด้องถนิน
รื่ ทราบ ในทปีรื่
นิ ห ด้าวรันนรั บแตสวรันทปีผ
เปนิ ดเผยภายในสบ
รื่ นู ด้บรนิหารท ด้องถนิน
รื่ เสนอผลการตนิดตามและประเมนินผล
นิ วรัน โดยอยสางน ด้อยปปี ละสอง
ดรังกลสาว และต ด้องปนิ ดประกาศโดยเปนิ ดเผยไมสน ด้อยกวสาสามสบ
ครรังทั้ ภายในเดรอนเมษายน และภายในเดรอนตทุลาคมของททุกปปี
ดรังนรั น
ทั้ เพรอ
รื่ การปฏนิบรัตในิ ห ด้เปป็ นไปตามเจตนารมณค์ ของระเบปียบกระทรวงมหาดไทยวสาด ด้วย
การจรัดทตาแผนพรัฒนาองคค์กรปกครองสวส นท ด้องถนิน
รื่ เทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม จจึงขอ
ประกาศผลการดตาเนนินงานการจรัดทตางบประมาณ การใชจสด้ าย และผลการดตาเนนินงาน รวม
ทรังทั้ การตนิดตามและประเมนินผลแผนพรัฒนาท ด้องถนิน
รื่ ในรอบปปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 มา
เพรอ
รื่ ให ด้ประชาชนได ด้มปีสวส นรสวมในการตรวจสอบและกตากรับการบรนิหารจรัดการเทศบาล
ตตาบลวาปปี ปททุม ดรังนปีทั้
ส สศนน ของเทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม
ก. ววิสยท
"เทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม เมรองนสาอยนูส สาธารณนูปโภคทรัรื่วถจึง พจึงรื่ พาตนเองได ด้ สทุขภาพ
อนามรัยดปี มปีคณ
ทุ ภาพชวปี ต
นิ เศรษฐกนิจยรัรื่งยรน"
ข. พ สนธกวิจ ของเทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม
1.ปรรับปรทุงและพรัฒนาระบบโครงสร ด้างพรน
ทั้ ฐาน พรัฒนาเมรองนสาอยนูส และการจรัดการ
ทรรัพยากรธรรมชาตนิและสงนิรื่ แวดล ด้อมอยสางยรัรื่งยรน
2.พรัฒนาระบบการบรนิหารจรัดการทปีด
รื่ ปี ให ด้มปีความโปรสงใสในททุกด ด้านรวมทรังทั้ การอตานวย
ด้ การอยสางทรัรื่วถจึง สะดวกและรวดเรป็ว
ความสะดวกแกสประชาชนผนู ด้มาใชบรนิ
จึ ษา การกปีฬา สทุขภาพอนามรัย ศาสนาวรัฒนธรรมและประเพณปี
3.สงส เสรนิม สนรั บสนทุนการศก
ท ด้องถนิน
รื่
4.เสรนิมสร ด้างความสงบเรปียบร ด้อยในชทุมชน และสงส เสรนิมด ด้านเศรษฐกนิจของชทุมชน
5.การสร ด้างความเข ด้มแขป็งด ด้านการเงนิน การคลรัง โดยบรนิหารและคสาใช จสด้ าย งบประมาณ
ให ด้เกนิดประโยชนค์สงนู สทุดตสอสวส นรวม และเปป็ นไปตามแผนพรัฒนาเทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม
ค. ยยุทธศาสตรนการพ สฒนา ของเทศบาลตตาบลวาปปี ปททุมได ด้กตาหนดยทุทธศาสตรค์และ

แนวทางการพรัฒนายทุทธศาสตรค์ไว ด้ 6 ยทุทธศาสตรค์ ดรังนปีทั้
ด ด้านโครงสร ด้างพรน
ทั้ ฐาน
จึ ษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชวปี ต
ด ด้านการสงส เสรนิมการศก
นิ
ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สงรั คมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย
ด ด้านการวางแผน การสงส เสรนิมการลงททุน พาณนิชยกรรม สงส เสรนิมการเกษตร และการทสอง
เทปีย
รื่ ว
ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์ ทรรัพยากรธรรมชาตนิสงนิรื่ แวดล ด้อม
ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
ง. การวางแผน
เทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม ได ด้จรัดทตาแผนยทุทธศาสตรค์การพรัฒนาและแผนพรัฒนา 4 ปปี
(พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการทปีบ
รื่ รัญญรัตไนิ ว ด้ในระเบปียบกระทรวงมหาดไทย โดย
ส การจรัดเวทปีประชาคม การประชทุมกรรมการชทุมชน
ผสานการมปีสวส นรสวมของประชาชน เชน
เพรอ
รื่ รรับฟรั งปรั ญหาและความต ด้องการทปีแ
รื่ ท ด้จรนิงของประชาชนในพรน
ทั้ ทปีรื่ กสอนนต ามาจรัดทตา
โครงการเพรอ
รื่ พรัฒนาพรน
ทั้ ทปีรื่ ทปีบ
รื่ รรจทุไว ด้ในแผนพรัฒนา 3 ปปี ตสอไป เทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม
ด้
ได ด้ประกาศใชแผนพรั
ฒนา 4 ปปี (พ.ศ. 2561-2564) เมรอ
รื่ วรันทปีรื่ 17 พฤศจนิกายน 2559
โดยได ด้กตาหนดโครงการทปีจ
รื่ ะดตาเนนินการตามแผนพรัฒนา 4 ปปี (พ.ศ.2561 – 2564 )
2562
ยยุทธศาสตรน
ด ด้านโครงสร ด้าง
พรน
ทั้ ฐาน

จจาน
วน
14

2563

10,383,000.00

จจาน
วน
8

งบประมาณ

2564

5,761,000.00

จจาน
วน
8

งบประมาณ

งบประมาณ
4,500,000.00

2565
จจาน
งบ
วน
ประมาณ
0
0.00

ด ด้านการสสง
เสรนิมการศจึกษา
อบรม ศาสนา
และคทุณภาพ
ชปีวต
นิ
ด ด้านการจรัด
ระเบปียบชทุมชน/
สรังคมและการ
รรักษาความสงบ
เรปียบร ด้อย

66

33,133,240.00

68

29,032,580.00

68

29,838,680.00

0

0.00

9

250,000.00

9

250,000.00

9

250,000.00

0

0.00

ด ด้านการ
วางแผน การสสง
เสรนิมการลงททุน
พาณนิชยกรรม
สสงเสรนิม
การเกษตร และ
การทสองเทปีย
รื่ ว
ด ด้านการบรนิหาร
จรัดการและการ
อนทุรรักษค์
ทรรัพยากรธรรม
ชาตนิสงนิรื่
แวดล ด้อม

8

1,870,000.00

8

1,870,000.00

8

1,870,000.00

0

0.00

14

62,723,293.00

12

57,223,293.00

12

57,223,293.00

0

0.00

ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง
การบรนิหาร
จรัดการ
รวม

23

6,895,000.00

23

6,895,000.00

23

6,895,000.00

0

0.00

134

115,254,533.00

128

101,031,873.00

128

100,576,973.00

0

0.00

จ. การจ สดทจางบประมาณ
ผนู ด้บรนิหารเทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม ได ด้ประกาศใชขด้ ด้อบรัญญรัตงนิ บประมาณ เมรอ
รื่ วรันทปีรื่ 28
กรันยายน 2561 โดยมปีโครงการทปีบ
รื่ รรจทุอยนูใส นข ด้อบรัญญรัตงนิ บประมาณ จตานวน 82 โครงการ
งบประมาณ 33,580,240.00 บาท สามารถจตาแนกตามยทุทธศาสตรค์ ได ด้ดรังนปีทั้
งบประมาณ
ยยุทธศาสตรน
โครงการ
ตามขข้อบ สญญ สตวิ
7
2,987,000.00
ด ด้านโครงสร ด้างพรน
ทั้ ฐาน
41
27,233,240.00
จึ ษา อบรม ศาสนา และ
ด ด้านการสงส เสรนิมการศก
คทุณภาพชวปี ต
นิ
8
120,000.00
ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สงรั คมและการรรักษาความ
สงบเรปียบร ด้อย
5
455,000.00
ด ด้านการวางแผน การสงส เสรนิมการลงททุน พาณนิชยกร
รม สงส เสรนิมการเกษตร และการทสองเทปีย
รื่ ว
5
1,745,000.00
ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์
ทรรัพยากรธรรมชาตนิสงนิรื่ แวดล ด้อม
16
1,040,000.00
ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
82 33,580,240.00
รวม

แผนภภูมแ
วิ สดงจจานวนโครงการ ททไที่ ดข้ร สบจ สดสรรงบประมาณ
เปรทยบเททยบตามยยุทธศาสตรน

โครงการ
ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์ทรรัพยากรธรรมชาตนิสงนิรื่ แวดล ด้อม
ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน พาณนิชยกรรม สสงเสรนิมการเกษตร และการทสองเทปีย
รื่ ว
โครงการ

ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ
ด ด้านโครงสร ด้างพรน
ทั้ ฐาน
0

5

10 15 20 25 30 35 40 45

แผนภภูมแ
วิ สดงจจานวนโครงการ ททไที่ ดข้ร สบจ สดสรรงบประมาณ
เปรทยบเททยบตามยยุทธศาสตรน

งบประมาณ
ตามขข้อบ สญญ สตวิ
ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ
ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์ทรรั พยากรธรรมชาตนิสงนิรื่ แวดล ด้อม
ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน พาณนิชยกรรม สสงเสรนิมการเกษตร และการทสองเทปียรื่ ว
งบประมาณ
ตามข ด้อบรัญญรัต นิ

ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวตนิ
ด ด้านโครงสร ด้างพรน
ทั้ ฐาน
0.00

20,000,000.00

40,000,000.00

รายละเอทยดโครงการในขข้อบ สญญ สตวิงบประมาณ เทศบาลตจาบล
วาปท ปทยุม มทด สงนทน
ยยุทธศาสตรน

โครงการ

แหลล่ง
ททม
ที่ า
งบ
ประมาณ

งบตามขข้อ
บ สญญ สตวิ

ว สตถยุ
ประสงคน

ผลผลวิต

1 ด ด้านโครงสร ด้าง
พรน
ทั้ ฐาน

โครงการปรรับปรทุงและ
ตสอเตนิมอาคารสถานทปีรื่

550,000.00 เพรอ
รื่ ปรรับปรทุงและ
ตสอเตนิมอาคาร

ห ด้องเกป็บพรัสดทุ

2 ด ด้านโครงสร ด้าง
พรน
ทั้ ฐาน

โครงการเสรนิมผนิวทาง
พาราแอสฟรั ลทค์ตก
นิ
คอนกรปีตถนน
สทุขาภนิบาล 10 (ชสวง
แยกถนนชลสทุข)
โครงการเสรนิมผนิวทาง
พาราแอสฟรั ลทค์ตก
นิ
คอนกรปีตถนนภายใน
หมนูบ
ส ด้านสมประสงคค์
โครงการเสรนิมผนิวทาง
พาราแอสฟรั ลทค์ตก
นิ
คอนกรปีตถนนเคหะ
เจรนิญ
อทุดหนทุนขยายเขต
ไฟฟด้ าสาธารณะตาม
ถนนสายตสางๆภายใน
เขตเทศบาล
อทุดหนทุนขยายเขตนตทั้ า
ประปา

421,000.00 เพรอ
รื่ การคมนาคม
สะดวกปลอดภรัย

ถนน

483,000.00 เพรอ
รื่ ให ด้การ
คมนาคมสะดวก
และเปป็ นถนนไร ด้ฝทุส น

ถนน

494,000.00 เพรอ
รื่ ให ด้การ
คมนาคมสะดวก
และเปป็ นถนนไร ด้ฝทุส น

ถนน

3 ด ด้านโครงสร ด้าง
พรน
ทั้ ฐาน
4 ด ด้านโครงสร ด้าง
พรน
ทั้ ฐาน
5 ด ด้านโครงสร ด้าง
พรน
ทั้ ฐาน
6 ด ด้านโครงสร ด้าง
พรน
ทั้ ฐาน

25,000.00 เพรอ
รื่ ให ด้มปีแสงสวสาง
เพปียงพอ

ไฟฟด้ าสสองสวสาง

25,000.00 เพรอ
รื่ ให ด้ประชาชนมปี
นตทั้ าประปาใช ด้ทรัรื่วถจึง

นตทั้ าประปา

7 ด ด้านโครงสร ด้าง
พรน
ทั้ ฐาน

8 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

9 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

โครงการบนูรณะผนิว
ทาง
คอนกรปีตเสรนิมเหลป็ก
ถนนปททุมพนิทรักษค์ ชสวง
แยกถนนวาปปี - สาร
คาม ถจึงแยกถนน
เคหะเจรนิญ
โครงการอบรม/และ
ปฐมนนิเทศผนู ด้ปกครอง
ในการจรัดการศจึกษา
และการเลปีย
ทั้ งดนูบต
ทุ ร

โครงการจรัดงานวรัน
เดป็กแหสงชาตนิ

10 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

โครงการสนรับสนทุนคสา
ใช ด้จสายการบรนิหารการ
ศจึกษา (คสาสนรับสนทุน
อาหารกลางวรัน)

11 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

โครงการพรน
ทั้ ทปีส
รื่ เปี ขปียว

12 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

โครงการ
พรัฒนา IQ และ EQ
สตาหรรับเดป็กปฐมวรัย

13 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ
14 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

โครงการจรัดกนิจกรรม
และแสดงผลงานของ
เดป็ก นรักเรปียน

15 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

โครงการสสงเสรนิมสทุข
อนามรัยในชสองปาก
ของเดป็ก

โครงการโตไปไมสโกง

989,000.00 เพรอ
รื่ ปรรับปรทุงการ
คมนาคมและการ
รื่ สารให ด้สะดวก
สรอ
รวดเรป็วและ
ปลอดภรัย ในการ
สรัญจร

ถนน
คอนกรปีตเสรนิมเหลป็ก

5,000.00 1.เพรอ
รื่ เปป็ นการสสง
เสรนิมให ด้เดป็กได ด้
พรัฒนาอยสางเตป็ม
ศรักยภาพ
2.เพรอ
รื่ ผนู ด้ปกครอง
ได ด้รสวมคนิดรสวมทตา
ในการบรนิหารและ
การจรัดการศจึกษา
รสวมกรัน
50,000.00 เพรอ
รื่ ให ด้เดป็กและ
เยาวชนในพรน
ทั้ ทปีไรื่ ด ด้
แสดงความ
สามารถและมปีสวส น
รสวมในกนิจกรรม
ตสางๆ
343,000.00 เพรอ
รื่ ให ด้ได ด้มปีอาหาร
กลางวรันรรับ
ประทานทปีม
รื่ ปี
ประโยชนค์ถก
นู หลรัก
โภชนาการและ
สทุขภาพรสางกายทปีรื่
แขป็งแรง
5,000.00 1.เพรอ
รื่ ลดภาวะโลก
ร ด้อน
2.เพรอ
รื่ ให ด้ภนูมท
นิ รัศนค์
สวยงาม

อบรมเลปีย
ทั้ งดนูบต
ทุ ร

5,000.00 เพรอ
รื่ สสงเสรนิมให ด้เดป็ก
รรักการอสานจากการ
ฟรั งนนิทานและ
จนินตนาการจาก
ภาพเพรอ
รื่ ให ด้เกนิด
ความสนทุกสนาน
10,000.00 เพรอ
รื่ เผยแพรสผล
งานและความ
ก ด้าวหน ด้าของการ
จรัดการศจึกษา
5,000.00 เพรอ
รื่ ปลนูกฝรั ง
คทุณธรรมจรนิยธรรม
ให ด้กรับเดป็กเพรอ
รื่ ให ด้
เดป็กมปีระเบปียบวนินรัย
รื่ สรัตยค์ตอ
ซรอ
ส ตนเอง/
คนอรน
รื่
5,000.00 เพรอ
รื่ สร ด้าง
พฤตนิกรรมทรันต
สทุขภาพทปีเรื่ หมาะ
สมในชสวงปฐมวรัย

กนิจกรรมวรันเดป็กแหสง
ชาตนิ

อาหารกลางวรัน

มปีภม
นู ท
นิ รัศนค์ทส
ปีรื่ วยงาม

ทั้ หนรังสรอนนิทาน
จรัดซรอ

กนิจกรรมนนิทรรศการ
แสดงผลงาน
ทตากนิจกรรม

สสงเสรนิมการตรวจ
สทุขภาพ

16 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

โครงการจรัดงาน
ประเพณปีวรันสงกรานตค์

17 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

โครงการจรัดงาน
ประเพณปีวรันลอย
กระทง

18 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

โครงการจรัดพนิธ ปี
บวงสรวง

19 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

โครงการประเพณปีวรัน
เข ด้าพรรษา

20 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

โครงการแขสงขรันกปีฬา
ชทุมชนสรัมพรันธค์

21 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

โครงการสสงนรักกปีฬา
เข ด้ารสวมการแขสงขรัน

22 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

โครงการสสงเสรนิมการ
เรปียนรนู ด้ตามหลรัก
ปรรัชญาของเศรษฐกนิจ
พอเพปียง(แก ด้ไขปรั ญหา
ความยากจน)

23 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

โครงการสสงเสรนิม
สถาบรันครอบครรัวใน
ชทุมชน

10,000.00 เพรอ
รื่ สสงเสรนิมจรัด
กนิจกรรมและ
สรบสาน
ขนบธรรมเนปียม
ประเพณปีวรัน
สงกรานตค์และวรันผนู ด้
สนูงอายทุ
200,000.00 เพรอ
รื่ เปป็ นการสสง
เสรนิมสรบสานและ
นิ ป
อนทุรรักษค์ ศล
วรัฒนธรรม
ภนูมป
นิ รั ญญา
ประเพณปีอรันดปีงาม
ของไทยให ด้คงอยนูส
สรบไป
10,000.00 เพรอ
รื่ เปป็ นการรรักษา
ไว ด้ซจึงรื่
ขนบธรรมเนปียม
จารปีตประเพณปี
ภนูมป
นิ รั ญญาของ
ท ด้องถนิน
รื่
10,000.00 1.เพรอ
รื่ เปป็ นการ
รรักษาไว ด้ซจึงรื่ จารปีต
ประเพณปี
ขนบธรรมเนปียม
ประเพณปีของท ด้อง
ถนิน
รื่
2.จรัดกนิจกรรมงด
เหล ด้าเข ด้าพรรษา
30,000.00 1.เพรอ
รื่ ให ด้ประชาชน
มปีสข
ทุ ภาพ
พลานามรัยสมบนูรณค์
2.เพรอ
รื่ ให ด้ประชาชน
มปีสวส นรสวมและเกนิด
ความสามรัคคปี
20,000.00 เพรอ
รื่ สสงเสรนิมให ด้
ประชาชนมปีความ
สนใจการเลสนกปีฬา
และพรัฒนาทรักษะ
ด ด้านกปีฬาความ
สามารถของ
ตนเองเพรอ
รื่ ความ
เปป็ นเลนิศ
20,000.00 เพรอ
รื่ ให ด้ประชาชนมปี
ความรนู ด้ความเข ด้าใจ
เกปีย
รื่ วกรับปรรัชญา
ของเศรษฐกนิจพอ
เพปียงและนต ามา
ปรรับใช ด้กรับชปีวต
นิ
ประจตาวรันได ด้อยสาง
ถนูกต ด้อง
20,000.00 เพรอ
รื่ สสงเสรนิมและ
พรัฒนาสถาบรัน
ครอบครรัวชทุมชน
เข ด้มแขป็ง

จรัดกนิจกรรมวรัน
สงกรานตค์

กนิจกรรมวรันลอย
กระทง

จรัดพนิธบ
ปี วงสรวง

จรัดประเพณปีวรันเข ด้า
พรรษา

จรัดการแขสงขรันกปีฬา

จรัดการแขสงขรันกปีฬา

ให ด้ความรนู ด้เกปีย
รื่ วกรับ
ปรรัชญาของ
เศรษฐกนิจพอเพปียง

จรัดกนิจกรรม
ครอบครรัวสรัมพรันธค์

24 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

โครงการแขสงขรันกปีฬา
ต ด้านยาเสพตนิด

25 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ
26 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ
27 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

โครงการจรัดกนิจกรรม
คนพนิการในเขต
เทศบาล

28 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ
29 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

โครงการปด้ องกรันและ
แก ด้ไขปรั ญหาโรคเอดสค์

30 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

50,000.00 1.เพรอ
รื่ ให ด้เดป็ก/
จรัดการแขสงขรันกปีฬา
ประชาชน/
เยาวชน/เจ ด้าหน ด้าทปีรื่
ได ด้รสวมแขสงขรันกปีฬา
ต ด้านยาเสพตนิดทปีรื่
จรัดขจึน
ทั้
2.เพรอ
รื่ เปป็ นการ
สร ด้างเครรอขสายด ด้าน
การปด้ องกรันยาเสพ
ตนิด
10,000.00 เพรอ
รื่ จรัดกนิจกรรม
จรัดกนิจกรรมรสสมกรับ
รสวมกรับคนพนิการ
คนพนิการ

โครงการจรัดกนิจกรรมผนู ด้
สนูงอายทุ

50,000.00 เพรอ
รื่ ให ด้ผนู ด้สนูงอายทุได ด้ กนิจกรรมวรันคนพนิการ
จรัดกนิจกรรมรสวมกรัน

โครงการควบคทุม
ปด้ องกรันและแก ด้ปรั ญหา
โรคตนิดตสอ

10,000.00 1.เพรอ
รื่ ปด้ องกรัน
ควบคทุมโรคตนิดตสอ
ในชทุมชน
2.เพรอ
รื่ ปด้ องกรันโรค
ทปีเรื่ กนิดขจึน
ทั้ ตาม
ฤดนูกาล
3.เพรอ
รื่ จรัดกนิจกรรม
รณรงคค์ปด้องกรันโรค
พนิษสทุนรัขบ ด้า
5,000.00 ปด้ องกรันและแก ด้ไข
ปรั ญหาโรคเอดสค์

สมทบกองททุนหลรัก
ประกรันสทุขภาพ

โครงการสร ด้างหลรัก
ประกรันด ด้านรายได ด้ แกส
ผนู ด้สนูงอายทุ

การฉปีดวรัคซปีนพนิษ
สทุนรัขบ ด้าและทตาหมรัน

ให ด้ความรนู ด้

120,000.00 1.สมทบงบ
สมทบกองททุนหลรัก
ประกรันสทุขภาพ
ประมาณในการ
ดตาเนนินงาน
ของกองททุน
2.จรัดบรนิการ
สทุขภาพในชทุมชน
3.สสงเสรนิมสทุขภาพ
และปด้ องกรันโรค
6,916,000.00 1.เพรอ
รื่ ให ด้เพปียงพอ ผนู ด้สนูงอายทุ
ตสอสถานการณค์
ดตารงชปีพ
2.เพรอ
รื่ เสรนิมสร ด้าง
คทุณภาพชปีวต
นิ ผนู ด้สนูง
อายทุให ด้ดปีขน
จึทั้
3.เพรอ
รื่ ตอบสนอง
การจสายเบปีย
ทั้ ยรังชปีพ
สตาหรรับผนู ด้สนูงอายทุให ด้
เปป็ นไปตาม
นโยบายของ
รรัฐบาล

31 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

โครงการสนรับสนทุน
การเสรนิมสร ด้าง
สวรัสดนิการทางสรังคม
ให ด้แกสคนพนิการหรรอ
ททุพพลภาพ

32 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

โครงการสนรับสนทุน
การเสรนิมสร ด้าง
สวรัสดนิการสงเคราะหค์
เบปีย
ทั้ ยรังชปีพผนู ด้ปส วยเอดสค์

33 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

อทุดหนทุนโครงการจรัด
งานวรันสตาครัญทาง
ศาสนาประเพณปีรรัฐพนิธ ปี

34 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ
35 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ
36 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

อทุดหนทุนการจรัดงาน
ประเพณปีท ด้องถนิน
รื่

37 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

อทุดหนทุนโครงการ
แขสงขรันกปีฬา กรปีฑา
ต ด้านยาเสพตนิด

38 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

อทุดหนทุนเงนินสสงเสรนิม
แกสกลทุม
ส องคค์กรในเขต
เทศบาล

อทุดหนทุนอาหาร
เสรนิม(นม)โรงเรปียนใน
เขตเทศบาล
อทุดหนทุนอาหารกลาง
วรันแกสเดป็กนรักเรปียน

2,085,000.00 1.เพรอ
รื่ ให ด้เพปียงพอ
ตสอสถานการณค์
ดตารงชปีพใน
ปรั จจทุบรัน
2.เพรอ
รื่ เสรนิมสร ด้าง
คทุณภาพชปีวต
นิ ผนู ด้
พนิการให ด้ดปีขน
จึทั้
3.เพรอ
รื่ ตอบสนอง
การจสายเบปีย
ทั้ ยรังชปีพ
ให ด้เปป็ นไปตาม
นโยบายของ
รรัฐบาล
12,000.00 1.เพรอ
รื่ ให ด้เพปียงพอ
ตสอสถานการณค์
ดตารงชปีพใน
ปรั จจทุบรัน
2.เพรอ
รื่ เสรนิมสร ด้าง
คทุณภาพชปีวต
นิ ผนู ด้ปส วย
เอดสค์ให ด้ดปีขน
จึทั้
3.เพรอ
รื่ ตอบสนอง
การจสายเบปีย
ทั้ ยรังชปีพ
ให ด้เปป็ นไปตาม
นโยบายของ
รรัฐบาล
10,000.00 เพรอ
รื่ อทุดหนทุน
ทปีท
รื่ ตาการปกครอง
อตาเภอวาปปี ปททุม

30,000.00 เพรอ
รื่ อทุดหนทุน
ทปีท
รื่ ตาการปกครอง
อตาเภอวาปปี ปททุม
5,404,000.00 เพรอ
รื่ ให ด้นรั กเรปียนได ด้
รรับสารอาหารทปีม
รื่ ปี
ประโยชนค์ตอ
ส
รสางกาย
11,000,000 เพรอ
รื่ ให ด้ได ด้มปีอาหาร
กลางวรัน รรับ
ประทานทปีม
รื่ ปี
ประโยชนค์ถก
นู หลรัก
โภชนาการ และ
สทุขภาพรสางกายทปีรื่
แขป็งแรง
55,000.00 เพรอ
รื่ สนรับสนทุนงบ
ประมาณในการจรัด
กนิจกรรมกปีฬา
นรั กเรปียน
250,000.00 เพรอ
รื่ เพนิม
รื่
ประสนิทธนิภาพ
ชทุมชนให ด้มปีความ
เข ด้มแขป็ง และมปี
สสวนรสวมในการ
จรัดการสทุขภาพ
อยสางทรัรื่วถจึง

ผนู ด้พนิการทปีข
รื่ น
จึทั้
ทะเบปียน

ผนู ด้ปส วยเอดสค์ทข
ปีรื่ น
จึทั้
ทะเบปียน

อทุดหนทุนการจรัด
กนิจกรรมวรันสตาครัญ
ตสางๆ เชสนวรันพสอ
แหสงชาตนิ วรันแมสแหสง
ชาตนิ อทุดหนทุน
โครงการ/กนิจกรรม
รรัฐพนิธ ปี
อทุดหนทุนจรัดงาน
ประเพณปี
อทุดหนทุนโครงการ

อทุดหนทุนอาหารกลาง
วรัน

อทุดหนทุนโครงการ

อทุดหนทุนคณะ
กรรมการชทุมชน
สภาองคค์กรชทุมชน
กลทุม
ส ผนู ด้สนูงอายทุ กลทุม
ส
องคค์กรทปีจ
รื่ รัดตรังทั้ ถนูก
ต ด้องตามกฎหมาย

39 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

โครงการสรัตวค์ปลอด
โรคคนปลอดภรัยจาก
โรคพนิษสทุนรัขบ ด้า

40 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ
41 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ
42 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

โครงการกสอสร ด้างทาง
ลาด สตาหรรับผนู ด้พนิการ

อทุดหนทุนโครงการพระ
ราชดตารนิด ด้าน
สาธารณสทุข
อทุดหนทุนโครงการฝจึ ก
อบรมลนูกเสรอชาวบ ด้าน
เพรอ
รื่ ปด้ องกรันและปราบ
ปรามปรั ญหายาเสพ
ตนิด

43 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

อทุดหนทุนศนูนยค์ปฏนิบรัต นิ
การรสวมในการชสวย
เหลรอประชาชน

44 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

โครงการสนรับสนทุนคสา
ใช ด้จสายการบรนิหารการ
ศจึกษา (คสาสนรับสนทุน
รื่ การเรปียนการสอน)
สรอ

45 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

โครงการสนรับสนทุนคสา
ใช ด้จสายการบรนิหารการ
ศจึกษา(คสาเครรอ
รื่ งแบบ
นรักเรปียน)

35,000.00 เพรอ
รื่ ปด้ องกรันไมสให ด้
เกนิดการระบาดของ
โรคพนิษสทุนรัขบ ด้า
และสตารวจขจึน
ทั้
ทะเบปียนสทุนรัขและ
แมว
100,000.00 เพรอ
รื่ อตานวยความ
สะดวกให ด้กรับผนู ด้
พนิการทปีม
รื่ าตนิดตสอ
ราชการ
140,000.00 เพรอ
รื่ อทุดหนทุน
โครงการตามพระ
ราชดตารนิด ด้าน
สาธารณสทุข
10,000.00 เพรอ
รื่ ให ด้สมาชนิกลนูก
เสรอชาวบ ด้านได ด้มปี
ความรนู ด้เกปีย
รื่ วกรับ
ปรั ญหายาเสพตนิด
และวนิธก
ปี ารปด้ องกรัน
และปราบปรามทปีรื่
ถนูกต ด้องและถนูกวนิธ ปี
ในการดตาเนนินการ
ชสวยเหลรอสสวน
ราชการ
20,000.00 เพรอ
รื่ เปป็ นศนูนยค์
ประสานงานเพรอ
รื่
ปด้ องกรันและ
บรรเทา
สาธารณภรัยทปีอ
รื่ าจ
เกนิดขจึน
ทั้ และเปป็ น
ศนูนยค์ปฏนิบรัตก
นิ ารใน
การประสานงาน
กรับคณะกรรมการ
ชสวยเหลรอ
ประชาชนและสสวน
ราชการอรน
รื่ ทปีรื่
เกปีย
รื่ วข ด้อง
119,000.00 เพรอ
รื่ สนรับสนทุนการ
จรัดประสบการณค์
การเรปียนรนู ด้ให ด้
เหมาะสมและมปี
ประสนิทธนิภาพ และ
เพรอ
รื่ จรัดหาวรัสดทุการ
เรปียนการสอนทปีรื่
จตาเปป็ นให ด้เหมาะ
สมกรับวรัย
14,400.00 เพรอ
รื่ ให ด้เดป็ก
นรั กเรปียนอายทุ 3-5 ปปี
ภายในศนูนยค์พรัฒนา
เดป็ก มปีเครรอ
รื่ งแบบ
นรั กเรปียนตาม
มาตรฐาน

สทุนรัขและแมวได ด้รรับ
การฉปีดวรัคซปีน

กสอสร ด้างทางลาด

อทุดหนทุนชทุมชนทรังทั้ 7
ชทุมชน
อทุดหนทุนปกครอง
อตาเภอวาปปี ปททุม

อทุดหนทุนศนูนยค์ปฏนิบรัต นิ
การรสวมในการชสวย
เหลรอประชาชนของ
องคค์กรปกครองสสวน
ท ด้องถนิน
รื่

ทั้ สรอ
รื่ การเรปียน
จรัดซรอ
การสอนสตาหรรับศนูนยค์
พรัฒนาเดป็กเลป็ก

เดป็กนรักเรปียนภายใน
ศนูนยค์เดป็กเลป็ก
เทศบาล

46 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

โครงการสนรับสนทุนคสา
ใช ด้จสายการบรนิหารการ
ศจึกษา (คสากนิจกรรม
พรัฒนาผนู ด้เรปียน)

เดป็กนรักเรปียนภายใน
ศนูนยค์เดป็กเลป็ก
เทศบาล

โครงการอบรมให ด้
ความรนู ด้เกปีย
รื่ วกรับ
กฎหมายทรัรื่วไป

20,640.00 เพรอ
รื่ ให ด้เดป็ก
นรั กเรปียนอายทุ 3-5 ปปี
ได ด้เรปียนรนู ด้และมปี
ประสบการณค์ตรง
และมปีทรักษะ
สามารถนต าไปใช ด้
ในชปีวต
นิ ประจตาวรัน
ได ด้อยสางเหมาะสม
กรับวรัย
9,600.00 เพรอ
รื่ ให ด้เดป็ก
นรั กเรปียนอายทุ 3-5 ปปี
มปีหนรังสรอเรปียนรนู ด้
ประสบการณค์รรัก
การอสานและฝจึ ก
ทรักษะ
ประสบการณค์ทปีรื่
หลากหลายเหมาะ
สมกรับวรัย
9,600.00 เพรอ
รื่ ให ด้เดป็ก
นรั กเรปียนอายทุ 3-5 ปปี
มปีอป
ทุ กรณค์การเรปียน
ในการจรัด
ประสบการณค์ครบ
ครรันเอรอ
ทั้ ตสอการ
เรปียนรนู ด้
5,000.00 1.เพรอ
รื่ ให ด้ประชาชน
มปีสวส นรสวมในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธนิปไตยอรันมปี
พระมหากษรั ตรนิย ค์
ทรงเปป็ นประมทุข
2.เพรอ
รื่ ให ด้
สอดคล ด้องกรับ
ความดปีงามของ
สรังคมไทย
5,000.00 เพรอ
รื่ ให ด้ประชาชน
ได ด้รรับกฎหมาย
ทรัรื่วไปทปีค
รื่ วรทราบ

47 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

โครงการสนรับสนทุนคสา
ใช ด้จสายการบรนิหารการ
ศจึกษา (คสาหนรังสรอ
เรปียน)

48 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา อบรม
ศาสนา และ
คทุณภาพชปีวต
นิ

โครงการสนรับสนทุนคสา
ใช ด้จสายการบรนิหารการ
ศจึกษา (คสาอทุปกรณค์
การเรปียน)

49 ด ด้านการจรัด
ระเบปียบชทุมชน/
สรังคมและการ
รรักษาความสงบ
เรปียบร ด้อย

โครงการอบรม
ประชาธนิปไตยรวมใจ
สมานฉรั นทค์สร ด้างสรรคค์
สามรัคคปี

50 ด ด้านการจรัด
ระเบปียบชทุมชน/
สรังคมและการ
รรักษาความสงบ
เรปียบร ด้อย
51 ด ด้านการจรัด
ระเบปียบชทุมชน/
สรังคมและการ
รรักษาความสงบ
เรปียบร ด้อย
52 ด ด้านการจรัด
ระเบปียบชทุมชน/
สรังคมและการ
รรักษาความสงบ
เรปียบร ด้อย

โครงการจรัดตรังทั้ ศนูนยค์
บรรเทาททุกขค์ชวส ง
เทศกาล

20,000.00 เพรอ
รื่ บรนิการความ
ปลอดภรัยแกส
ประชาชน

ศนูนยค์บรนิการ

โครงการฝจึ กซ ด้อมแผน
ปด้ องกรันบรรเทา
สาธารณภรัยและแผน
ฉทุกเฉนิน

15,000.00 1.เพรอ
รื่ เตรปียมความ
พร ด้อมสตาหรรับเจ ด้า
หน ด้าทปีผ
รื่ นู ด้ปฏนิบรัตงนิ าน
ด ด้านการปด้ องกรัน
และบรรเทา
สาธารณภรัย
2.เพรอ
รื่ เกนิดเครรอ
ขสายในการตนิดตสอ
ประสานงานในการ
บรรเทาเหตทุ
สาธารณภรัย

อบรม

เดป็กนรักเรปียนภายใน
ศนูนยค์เดป็กเลป็ก
เทศบาล

เดป็กนรักเรปียนภายใน
ศนูนยค์เดป็กเลป็ก
เทศบาล

อบรม

อบรม

53 ด ด้านการจรัด
ระเบปียบชทุมชน/
สรังคมและการ
รรักษาความสงบ
เรปียบร ด้อย

โครงการฝจึ กอบรม
เพนิม
รื่ พนูนประสนิทธนิภาพ
อาสาสมรัครปด้ องกรันภรัย
ฝส ายพลเรรอน(อปพร.)

20,000.00 เพรอ
รื่ ให ด้ อปพร.มปี
ความรนู ด้ความเข ด้าใจ
และตระหนรั กถจึง
หน ด้าทปีก
รื่ ารบรรเทา
สาธารณภรัย รนูป
แบบตสางๆและ
สามารถชสวยเหลรอ
ในการปด้ องกรันและ
บรรเทา
สาธารณภรัยได ด้
อยสางถนูกต ด้องและ
เหมาะสม
20,000.00 เพรอ
รื่ ให ด้มปีความ
สตาครัญในการจรัด
งานวรัน อปพร.และ
เพนิม
รื่ ความสตาครัญ
กรับ อปพร.
15,000.00 เพรอ
รื่ ให ด้ความรนู ด้ด ด้าน
การจราจรให ด้กรับ
กลทุม
ส เปด้ าหมาย

อบรม

54 ด ด้านการจรัด
ระเบปียบชทุมชน/
สรังคมและการ
รรักษาความสงบ
เรปียบร ด้อย
55 ด ด้านการจรัด
ระเบปียบชทุมชน/
สรังคมและการ
รรักษาความสงบ
เรปียบร ด้อย
56 ด ด้านการจรัด
ระเบปียบชทุมชน/
สรังคมและการ
รรักษาความสงบ
เรปียบร ด้อย
57 ด ด้านการวางแผน
การสสงเสรนิมการ
ลงททุน พาณนิช
ยกรรม สสงเสรนิม
การเกษตร และ
การทสองเทปีย
รื่ ว
58 ด ด้านการวางแผน
การสสงเสรนิมการ
ลงททุน พาณนิช
ยกรรม สสงเสรนิม
การเกษตร และ
การทสองเทปีย
รื่ ว

โครงการจรัดงานวรัน
อปพร.

โครงการรณรงคค์
ปด้ องกรัน และแก ด้ไข
ปรั ญหายาเสพตนิด

20,000.00 เพรอ
รื่ เปป็ นการ
ปลนูกจนิตสตานจึกใน
การตสอต ด้านยาเสพ
ตนิด

เดนินรณรงคค์

โครงการฝจึ กอบรม
อาชปีพ

50,000.00 เพรอ
รื่ สสงเสรนิม
สนรับสนทุนกลทุม
ส
อาชปีพในชทุมชน

อบรม

โครงการถนนคนเดนิน
สายวรัฒนธรรมเมรอง
วาปปี ปททุม

50,000.00 เพรอ
รื่ สสงเสรนิมให ด้
ประชาชนในชทุมชน
มปีรายได ด้เพนิม
รื่ ขจึน
ทั้
สสงเสรนิมและ
สนรับสนทุนแหลสง
จตาหนสายสนินค ด้า
OTOP สสงเสรนิม
วรัฒนธรรม วนิถช
ปี วปี ต
นิ
ของชทุมชน
5,000.00 เพรอ
รื่ ให ด้ผนู ด้ประกอบ
การบรนิการได ด้อยสาง
ถนูกต ด้อง ตรวจสาร
ปนเปรทั้ อนในอาหาร

ตลาดสนินค ด้าทางการ
เกษตร ตลาด
ประชารรัฐ

59 ด ด้านการวางแผน
การสสงเสรนิมการ
ลงททุน พาณนิช
ยกรรม สสงเสรนิม
การเกษตร และ
การทสองเทปีย
รื่ ว
60 ด ด้านการวางแผน
การสสงเสรนิมการ
ลงททุน พาณนิช
ยกรรม สสงเสรนิม
การเกษตร และ
การทสองเทปีย
รื่ ว

โครงการอาหาร
ปลอดภรัย

โครงการอบรมขรับขปีรื่
ปลอดภรัยใสสใจวนินรัย
การจราจร

โครงการพรัฒนา
ศรักยภาพตลาดสด
และตลาดโต ด้รทุงส

250,000.00 เพรอ
รื่ เพนิม
รื่ ความรนู ด้
ความสามารถด ด้าน
การตลาด

จรัดกนิจกรรม

อบรม

อบรม

ให ด้ความรนู ด้

61 ด ด้านการวางแผน
การสสงเสรนิมการ
ลงททุน พาณนิช
ยกรรม สสงเสรนิม
การเกษตร และ
การทสองเทปีย
รื่ ว
62 ด ด้านการบรนิหาร
จรัดการและการ
อนทุรรักษค์
ทรรัพยากรธรรมช
าตนิสงนิรื่ แวดล ด้อม
63 ด ด้านการบรนิหาร
จรัดการและการ
อนทุรรักษค์
ทรรัพยากรธรรมช
าตนิสงนิรื่ แวดล ด้อม
64 ด ด้านการบรนิหาร
จรัดการและการ
อนทุรรักษค์
ทรรัพยากรธรรมช
าตนิสงนิรื่ แวดล ด้อม

โครงการจรัดงาน
ออนซอนกลองยาว
ชาววาปปี

100,000.00 เพรอ
รื่ สสงเสรนิม
ขนบธรรมเนปียม
ประเพณปี
ภนูมป
นิ รั ญญาท ด้องถนิน
รื่

โครงการรณรงคค์ครัด
แยกขยะ

25,000.00 สสงเสรนิมและ
ปลนูกจนิตสตานจึกใน
การครัดแยกขยะ

จรัดนนิทรรศการ

ครัดแยกขยะ

โครงการปรรับปรทุงบสอ
ขยะ

100,000.00 เพรอ
รื่ ปรรับปรทุงบสอ
ขยะ

โครงการสมทบงบ
ประมาณในการ
กสอสร ด้างระบบบตาบรัด
นตทั้ าเสปีย

1,600,000.00 1.เพรอ
รื่ แก ด้ปรั ญหานตทั้ า
เนสาเสปีย
2.เพรอ
รื่ ลดปรั ญหา
การแพรสระบาด
ของโรคทปีเรื่ กนิดจาก
นตทั้ าเสปีย
10,000.00 1.เพรอ
รื่ ปรรับปรทุงภนูม นิ
ทรัศนค์
2.เพรอ
รื่
เฉลนิมพระเกปียรตนิ

ระบบบตาบรัดนตทั้ าเสปีย

10,000.00 เพรอ
รื่ ให ด้สระนตทั้ า
คลองสาธารณะ
สะอาด นสาอยนูส

หนองนตทั้ าทปีส
รื่ วยงาม

20,000.00 1.เพรอ
รื่ ให ด้คณะผนู ด้
บรนิหาร พนง.และ
ลนูกจ ด้างเหป็นความ
สตาครัญของวรัน
เทศบาล/ตระหนรั ก
ในหน ด้าทปีก
รื่ าร
อตานวยประโยชนค์
แกสท ด้องถนิน
รื่ และ
สาธารณชน
2.เพรอ
รื่ บตาเพป็ญ
ประโยชนค์
250,000.00 เพรอ
รื่ พรัฒนา
ศรักยภาพคณะ
กรรมการชทุมชน

ทตาความสะอาดถนน

65 ด ด้านการบรนิหาร
จรัดการและการ
อนทุรรักษค์
ทรรัพยากรธรรมช
าตนิสงนิรื่ แวดล ด้อม
66 ด ด้านการบรนิหาร
จรัดการและการ
อนทุรรักษค์
ทรรัพยากรธรรมช
าตนิสงนิรื่ แวดล ด้อม
67 ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง
การบรนิหาร
จรัดการ

โครงการปลนูกต ด้นไม ด้
เฉลนิมพระเกปียรตนิ

68 ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง
การบรนิหาร
จรัดการ
69 ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง
การบรนิหาร
จรัดการ

โครงการฝจึ กอบรม
วนิชาการเพรอ
รื่ พรัฒนา
ศรักยภาพคณะ
กรรมการชทุมชน
โครงการจรัดงานวรัน
ท ด้องถนิน
รื่ ไทย (วรันทปีรื่ 18
มปีนาคม ของททุกปปี )

โครงการคลองสวยนตทั้ า
ใส

โครงการจรัดงานวรัน
เทศบาล (วรันทปีรื่ 24
เมษายนของททุกปปี )

10,000.00 1.เพรอ
รื่ ให ด้คณะผนู ด้
บรนิหาร/สมาชนิก
พนรั กงาน/ลนูกจ ด้าง
เหป็นความสตาครัญ
ของวรันท ด้องถนิน
รื่
ไทย
2.เพรอ
รื่ จรัดกนิจกรรม
รณรงคค์บช
นู า
บวงสรวงผนู ด้
สถาปนา

บสอฝรั งกลบดนิน

ปลนูกต ด้นไม ด้

อบรม

ทตาพนิธบ
ปี วงสรวง

3.เพรอ
รื่ จรัด
นนิทรรศการ

70 ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง
การบรนิหาร
จรัดการ

โครงการจรัดทตาแผน
พรัฒนาเทศบาล

71 ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง
การบรนิหาร
จรัดการ
72 ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง
การบรนิหาร
จรัดการ
73 ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง
การบรนิหาร
จรัดการ

โครงการเทศบาล
เคลรอ
รื่ นทปีป
รื่ ระชาชน

74 ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง
การบรนิหาร
จรัดการ

โครงการ
ประชาสรัมพรันธค์เรสงรรัด
จรัดเกป็บภาษปี

75 ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง
การบรนิหาร
จรัดการ
76 ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง
การบรนิหาร
จรัดการ

รื่
โครงการจรัดทตาสรอ
วารสาร

โครงการประเมนิน
ความพจึงพอใจ
โครงการเสรนิมสร ด้าง
คทุณธรรมและ
จรนิยธรรม

โครงการปรรับปรทุง
แผนทปีภ
รื่ าษปี ด ด้วยระบบ
L-TAX 3000

10,000.00 เพรอ
รื่ นต าปรั ญหา
ความต ด้องการของ
ชทุมชนมาจรัดทตา
แผนพรัฒนาและงบ
ประมาณรายจสาย
ประจตาปปี
10,000.00 เพรอ
รื่ พรัฒนาชทุมชน
ในเขตเทศบาลให ด้
เปป็ นไปอยสางตสอ
เนรอ
รื่ ง
15,000.00 เพรอ
รื่ ประเมนินความ
พอใจด ด้านการ
บรนิการของ
ประชาชน
20,000.00 1.เพรอ
รื่ ปลนูกจนิต
สตานจึกให ด้พนรั กงาน
เทศบาลมปี
คทุณธรรม จรนิยธรรม
เข ด้าใจหลรักธรรม
ของพระพทุทธ
ศาสนา
2.เพรอ
รื่ ให ด้พนรักงาน
ของเทศบาลได ด้รรับ
การพรัฒนาจนิตใจ
และพรัฒนาตนเอง
ให ด้มปีจต
นิ สาธารณะ
3.เพรอ
รื่ เพนิม
รื่
ประสนิทธนิภาพใน
การปฏนิบรัตงนิ านและ
ประโยชนค์ของ
ประชาชน
10,000.00 เพรอ
รื่ ให ด้ประชาชน
ทราบถจึงระบบการ
เกป็บภาษปี และคสา
ธรรมเนปียมตสางๆ
ทราบและเข ด้าใจ
ขรัน
ทั้ ตอนการชตาระ
ภาษปี และเพรอ
รื่
ให ด้การจรัดเกป็บภาษปี
เปป็ นไปอยสางมปี
ระบบ
รื่
10,000.00 เพรอ
รื่ จรัดทตาสรอ
วารสาร
ประชาสรัมพรันธค์งาน
เทศบาล
5,000.00 เพรอ
รื่ จรัดเกป็บข ด้อมนูล
ทะเบปียนแผนทปีรื่
ภาษปี ให ด้เปป็ น
ปรั จจทุบรัน

แผนพรัฒนาเทศบาล

บรนิการประชาชน

ประเมนินความพจึง
พอใจในการบรนิการ
อบรม

การจรัดเกป็บภาษปี

ผลงานเทศบาล

ระบบ (L-tax gis)

77 ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง
การบรนิหาร
จรัดการ

โครงการพรัฒนา
ศรักยภาพคณะผนู ด้
บรนิหารสมาชนิก
พนรักงานเทศบาล

78 ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง
การบรนิหาร
จรัดการ
79 ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง
การบรนิหาร
จรัดการ

โครงการจรัดการเลรอก
ตรังทั้

80 ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง
การบรนิหาร
จรัดการ

โครงการจรัดทตาแผน
ชทุมชน

81 ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง
การบรนิหาร
จรัดการ

โครงการเสรนิมสร ด้าง
พรัฒนาศรักยภาพเครรอ
ขสาย คทุ ด้มครอง เดป็ก/
สตรปี เพรอ
รื่ ยทุตค
นิ วาม
รทุนแรง

82 ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง
การบรนิหาร
จรัดการ

โครงการอบรมพรัฒนา
ศรักยภาพชมรมผนู ด้สนูง
อายทุเทศบาล

20,000.00 1.เพรอ
รื่ เพนิม
รื่
ศรักยภาพในการ
ปฏนิบรัตงนิ านของ
คณะผนู ด้บรนิหาร/
สมาชนิกสภา
เทศบาล/
พนรั กงาน/ลนูกจ ด้าง
ประจตา/ลนูกจ ด้าง
2.เพรอ
รื่ ให ด้ผนู ด้อบรม
ศจึกษาดนูงานนอก
สถานทปีรื่ ได ด้รรับ
ความรนู ด้ แนวคนิด
ประสบการณค์ทปีรื่
สามารถใช ด้เปป็ น
ประโยชนค์ในการ
ปฏนิบรัตงนิ าน
350,000.00 เพรอ
รื่ จรัดการเลรอก
ตรังทั้ ส.ส./ส.ว./
นายก/สมาชนิกสภา
เทศบาล
30,000.00 เพรอ
รื่ สร ด้างภาวะ
ผนู ด้นต า/การตรัดสนินใจ
เรรอ
รื่ งตสางๆใน
ชทุมชนและการ
สร ด้างเวทปีแลก
เปลปีย
รื่ นเรปียนรนู ด้
10,000.00 เพรอ
รื่ พรัฒนาและ
ปรรับปรทุงแผน
ชทุมชนเพรอ
รื่ จรัดทตา
แผนพรัฒนา
เทศบาล
20,000.00 1.เพรอ
รื่ สร ด้างความ
รสวมมรอกรับชทุมชน
ในการปด้ องกรันและ
เฝด้ าระวรังปรั ญหา
2.เพรอ
รื่ พรัฒนา
ศรักยภาพเครรอขสาย
ในการดนูแล
คทุ ด้มครองกลทุม
ส เปด้ า
หมาย
250,000.00 เพรอ
รื่ พรัฒนา
ศรักยภาพชมรมผนู ด้
สนูงอายทุเทศบาล

โครงการจรัดกนิจกรรม
วรันสตรปีสากลและวรัน
สตรปีไทย

อบรม ศจึกษาดนูงาน

เลรอกตรังทั้

จรัดกนิจกรรม

อบรม

พรัฒนาศรักยภาพ

อบรม

ข้ า
ฉ. การใชจ
ล่ ยงบประมาณ
เทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม มปีการใช ด้จสายงบประมาณในการดตาเนนินโครงการตามข ด้อบรัญญรัตงนิ บประมาณ โดยได ด้มปีการกสอหนปีทั้
ผนูกพรัน/ ลงนามในสรัญญา รวม 28 โครงการ จตานวนเงนิน 3,564,834 บาท มปีการเบนิกจสายงบประมาณจตานวน 24 โครงการ
จตานวนเงนิน 1,619,834 ล ด้านบาท สามารถจตาแนกตามยทุทธศาสตรค์ ได ด้ดรังนปีทั้
น ก
การกล่อหนทผ
ภู พ สน/
โครงกา
โครง
ยยุทธศาสตรน
การเบวิกจล่ายงบประมาณ
ส
ร
การ
ลงนามในสญญา
5
2,407,999.00
1
462,999.00
ด ด้านโครงสร ด้างพรน
ทั้ ฐาน
ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา
และคทุณภาพชปีวต
นิ

13

309,735.00

13

309,735.00

ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน
พาณนิชยกรรม สสงเสรนิมการเกษตร และการ
ทสองเทปีย
รื่ ว
ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหาร
จรัดการ

2

346,600.00

2

346,600.00

8

500,500.00

8

500,500.00

รวม

28

3,564,834.00

24

1,619,834.00

รายละเอปียดโครงการในข ด้อบรัญญรัตงนิ บประมาณ ทปีม
รื่ ก
ปี ารกสอหนปีผ
ทั้ นูกพรัน /ลงนามในสรัญญา มปีดรังนปีทั้

ยยุทธ
ศาสตรน
1 ด ด้านโครงสร ด้าง
พรน
ทั้ ฐาน
2 ด ด้านโครงสร ด้าง
พรน
ทั้ ฐาน

3 ด ด้านโครงสร ด้าง
พรน
ทั้ ฐาน

4 ด ด้านโครงสร ด้าง
พรน
ทั้ ฐาน

5 ด ด้านโครงสร ด้าง
พรน
ทั้ ฐาน

6 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา
อบรม ศาสนา
และคทุณภาพ
ชปีวต
นิ

โครงการ

โครงการ
ปรรับปรทุงและ
ตสอเตนิมอาคาร
สถานทปีรื่
โครงการเสรนิม
ผนิวทางพารา
แอสฟรั ลทค์ตก
นิ
คอนกรปีตถนน
สทุขาภนิบาล 10
(ชสวงแยกถนน
ชลสทุข)
โครงการเสรนิม
ผนิวทางพารา
แอสฟรั ลทค์ตก
นิ
คอนกรปีตถนน
ภายในหมนูบ
ส ด้าน
สมประสงคค์
โครงการเสรนิม
ผนิวทางพารา
แอสฟรั ลทค์ตก
นิ
คอนกรปีตถนน
เคหะเจรนิญ
โครงการบนูรณะ
ผนิวทาง
คอนกรปีตเสรนิมเ
หลป็กถนนปททุม
พนิทรักษค์ ชสวง
แยกถนนวาปปี สารคาม ถจึง
แยกถนนเคหะ
เจรนิญ
โครงการจรัด
งานวรันเดป็กแหสง
ชาตนิ

แหลล่ง
ททที่
มางบ
ประม
าณ

งบตามขข้อ
บ สญญ สตวิ

วงเงวินตาม
ส
สญญา

550,000.00

462,999.00 หจก.วนิน-ไทย
2016 ดนิวล
นิ ป็อป
เมนตค์

15/12/2561

ระยะ
เวลา
การ
ดจาเนวิ
น
งาน
120

421,000.00

380,000.00 6/2562

08/03/2562

90

483,000.00

442,000.00 หจก.บรบรอ
พรเทพ

20/02/2562

90

494,000.00

443,000.00 5/2562

06/03/2562

90

989,000.00

680,000.00 หจก.จตาลอง
ชรัยคอนกรปีต

24/01/2562

120

50,000.00

49,728.00 สตานรั กปลรัด

10/01/2562

5

ส
คภูส
ล่ ญญา

ว สนททเที่ ซซ น
ส
สญญา

7 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา
อบรม ศาสนา
และคทุณภาพ
ชปีวต
นิ
8 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา
อบรม ศาสนา
และคทุณภาพ
ชปีวต
นิ
9 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา
อบรม ศาสนา
และคทุณภาพ
ชปีวต
นิ
10 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา
อบรม ศาสนา
และคทุณภาพ
ชปีวต
นิ
11 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา
อบรม ศาสนา
และคทุณภาพ
ชปีวต
นิ
12 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา
อบรม ศาสนา
และคทุณภาพ
ชปีวต
นิ
13 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา
อบรม ศาสนา
และคทุณภาพ
ชปีวต
นิ
14 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา
อบรม ศาสนา
และคทุณภาพ
ชปีวต
นิ
15 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา
อบรม ศาสนา
และคทุณภาพ
ชปีวต
นิ
16 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา
อบรม ศาสนา
และคทุณภาพ
ชปีวต
นิ
17 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา
อบรม ศาสนา
และคทุณภาพ
ชปีวต
นิ

โครงการ
พรัฒนา IQ และ
EQ สตาหรรับเดป็ก
ปฐมวรัย

5,000.00

5,000.00 สตานรั กปลรัด

10/12/2561

5

โครงการจรัด
กนิจกรรมและ
แสดงผลงาน
ของเดป็ก
นรักเรปียน
โครงการโตไป
ไมสโกง

10,000.00

9,270.00 สตานรั กปลรัด

25/03/2562

5

5,000.00

3,570.00 สตานรั กปลรัด

25/03/2562

5

โครงการจรัด
งานประเพณปีวรัน
สงกรานตค์

10,000.00

10,000.00 สตานรั กปลรัด

15/04/2562

5

โครงการ
แขสงขรันกปีฬา
ชทุมชนสรัมพรันธค์

30,000.00

29,887.00 สตานรั กปลรัด

25/04/2562

5

โครงการ
แขสงขรันกปีฬา
ต ด้านยาเสพตนิด

50,000.00

49,950.00 สตานรั กปลรัด

20/04/2562

5

โครงการจรัด
กนิจกรรมคน
พนิการในเขต
เทศบาล

10,000.00

10,000.00 กอง
สวรัสดนิการ

10/03/2562

5

อทุดหนทุน
โครงการจรัด
งานวรันสตาครัญ
ทางศาสนา
ประเพณปีรรัฐพนิธ ปี
อทุดหนทุนการจรัด
งานประเพณปี
ท ด้องถนิน
รื่

10,000.00

10,000.00 0020/62

18/10/2561

5

30,000.00

30,000.00 สตานรั กปลรัด

25/12/2561

5

อทุดหนทุน
โครงการ
แขสงขรันกปีฬา
กรปีฑาต ด้านยา
เสพตนิด
โครงการสรัตวค์
ปลอดโรคคน
ปลอดภรัยจาก
โรคพนิษสทุนรัขบ ด้า

55,000.00

55,000.00 สตานรั กปลรัด

25/12/2561

5

35,000.00

32,330.00 กอง
สาธารณสทุข

10/03/2562

5

18 ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา
อบรม ศาสนา
และคทุณภาพ
ชปีวต
นิ
19 ด ด้านการ
วางแผน การสสง
เสรนิมการลงททุน
พาณนิชยกรรม
สสงเสรนิม
การเกษตร และ
การทสองเทปีย
รื่ ว
20 ด ด้านการ
วางแผน การสสง
เสรนิมการลงททุน
พาณนิชยกรรม
สสงเสรนิม
การเกษตร และ
การทสองเทปีย
รื่ ว
21 ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง
การบรนิหาร
จรัดการ
22 ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง
การบรนิหาร
จรัดการ
23 ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง
การบรนิหาร
จรัดการ
24 ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง
การบรนิหาร
จรัดการ
25 ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง
การบรนิหาร
จรัดการ
26 ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง
การบรนิหาร
จรัดการ
27 ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง
การบรนิหาร
จรัดการ
28 ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง
การบรนิหาร
จรัดการ

อทุดหนทุนศนูนยค์
ปฏนิบรัตก
นิ ารรสวม
ในการชสวย
เหลรอประชาชน

20,000.00

15,000.00 สตานรั กปลรัด

25/04/2652

5

โครงการ
พรัฒนา
ศรักยภาพ
ตลาดสด และ
ตลาดโต ด้รทุงส

250,000.00

246,600.00 กอง
สาธารณสทุข

03/04/2562

5

โครงการจรัด
งานออนซอน
กลองยาวชาว
วาปปี

100,000.00

100,000.00 สตานรั กปลรัด

20/12/2561

5

20,000.00

20,000.00 สตานรั กปลรัด

20/04/2562

5

01/02/2562

5

โครงการจรัด
งานวรันเทศบาล
(วรันทปีรื่ 24
เมษายนของ
ททุกปปี )
โครงการฝจึ ก
อบรมวนิชาการ
เพรอ
รื่ พรัฒนา
ศรักยภาพคณะ
กรรมการชทุมชน

250,000.00

249,900.00 กอง
สวรัสดนิการ

โครงการจรัด
งานวรันท ด้องถนิน
รื่
ไทย (วรันทปีรื่ 18
มปีนาคม ของ
ททุกปปี )
โครงการ
เทศบาล
เคลรอ
รื่ นทปีรื่
ประชาชน
โครงการ
ประชาสรัมพรันธค์
เรสงรรัดจรัดเกป็บ
ภาษปี
โครงการจรัดทตา
รื่ วารสาร
สรอ

10,000.00

9,600.00 สตานรั กปลรัด

15/03/2562

5

10,000.00

10,000.00 สตานรั กปลรัด

20/04/2562

5

10,000.00

10,000.00 กองคลรัง

04/02/2562

5

10,000.00

10,000.00 สตานรั กปลรัด

01/04/2652

5

โครงการ
ปรรับปรทุงแผนทปีรื่
ภาษปี ด ด้วยระบบ
L-TAX 3000
โครงการอบรม
พรัฒนา
ศรักยภาพชมรม
ผนู ด้สนูงอายทุ
เทศบาล

5,000.00

5,000.00 กองคลรัง

20/03/2562

5

186,000.00 กอง
สวรัสดนิการ

01/02/2562

5

250,000.00

รายงานสรยุปผลการดจาเนวินงาน ปท 2562
เทศบาลตจาบลวาปท ปทยุม
ยยุทธศาสตรน

แผนการดจาเนวิน
การ
ทงหมด
สน
จจาน
วน

งบ
ประมาณ

อนยุม สตวิงบ
ประมาณ

ส
ลงนามสญญา

เบวิกจล่าย

100%

งบ
งบ
งบ
จจาน งบ
จจาน
จจาน
ประมา
ประมา
ประมา
วน
ประมาณ วน
วน
ณ
ณ
ณ
7 2,987,
5 2,407,9
1 462,99
1 462,99
000.00
99.00
9.00
9.00

จจาน
วน

ด ด้านโครงสร ด้าง
พรน
ทั้ ฐาน

14

10,383,
000.00

ด ด้านการสสงเสรนิม
การศจึกษา
อบรม ศาสนา
และคทุณภาพ
ชปีวต
นิ
ด ด้านการจรัด
ระเบปียบชทุมชน/
สรังคมและการ
รรักษาความสงบ
เรปียบร ด้อย
ด ด้านการ
วางแผน การสสง
เสรนิมการลงททุน
พาณนิชยกรรม
สสงเสรนิม
การเกษตร และ
การทสองเทปีย
รื่ ว
ด ด้านการบรนิหาร
จรัดการและการ
อนทุรรักษค์
ทรรัพยากรธรรม
ชาตนิสงนิรื่ แวดล ด้อม

66

33,133,
240.00

41

27,233
,240.0
0

13

309,735
.00

13

309,73
5.00

13

309,73
5.00

9

250,000
.00

8

120,00
0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

8

1,870,0
00.00

5

455,00
0.00

2

346,600
.00

2

346,60
0.00

2

346,60
0.00

14

62,723,
293.00

5

1,745,
000.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

23

6,895,0
00.00

16

1,040,
000.00

8

500,500
.00

8

500,50
0.00

8

500,50
0.00

ด ด้านการ
พรัฒนาการเมรอง
การบรนิหาร
จรัดการ

แผนภภูมแ
วิ สดงจจานวนโครงการ เปรทยบเททยบตามขนตอน
สน
เปรทยบเททยบตามยยุทธศาสตรน

ด ด้านการพรัฒนาการเมรอง การบรนิหารจรัดการ

ด ด้านการบรนิหารจรัดการและการอนทุรรักษค์ทรรัพยากรธรรมชาตนิสงนิรื่ แวดล ด้อม
แผนการดตาเนนินการ
ทรั งทั้ หมด

ด ด้านการวางแผน การสสงเสรนิมการลงททุน พาณนิชยกรรม สสงเสรนิมการเกษตร และการทสองเทปียรื่ ว

อนทุมต
รั นิงบประมาณ
ลงนามสรัญญา

ด ด้านการจรัดระเบปียบชทุมชน/สรังคมและการรรักษาความสงบเรปียบร ด้อย

เบนิกจสาย

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวต
นิ

100%

ด ด้านโครงสร ด้างพรน
ทั้ ฐาน
0

10

20

30

40

50

60

70

แผนภภูมแ
วิ สดงมภูลคล่าโครงการเปรทยบเททยบตามขนตอน
สน
เปรทยบเททยบตามยยุทธศาสตรน

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

แผนการดตาเนนินการ
ทรังทั้ หมด
อนทุมรัตงนิ บประมาณ
ลงนามสรัญญา
เบนิกจสาย

ด ด้านการสสงเสรนิมการศจึกษา อบรม ศาสนา และคทุณภาพชปีวตนิ

100%

ด ด้านโครงสร ด้างพรน
ทั้ ฐาน
0.00

50,000,000.00

100,000,000.00

ช.ผลการดจาเนวินงาน
เทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม ได ด้ดตาเนนินการโครงการตามเทศบรัญญรัตงนิ บประมาณ ปปี
2562 ในเขตพรน
ทั้ ทปีรื่ โดยได ด้รรับความรสวมมรอ การสงส เสรนิมและสนรับสนทุนจากภาคประชาชน ภาครรัฐ
และภาคเอกชนในพรน
ทั้ ทปีต
รื่ ลอดจนโครงการตสางๆ ประสบผลสตาเรป็จด ด้วยดปี กสอให ด้เกนิดประโยชนค์แกส
ประชาชนทรังทั้ ในพรน
ทั้ ทปีแ
รื่ ละพรน
ทั้ ทปีใรื่ กล ด้เคปียง โดยมปีผลการดตาเนนินงานทปีส
รื่ ตาครัญดรังนปีทั้
ส ด้อมนูลผลการดตาเนนินการ เชน
ส แผนภนูม นิ ตาราง กราฟเปรปียบเทปียบ รนูปถสาย ผลการสตารวจ
อปท. ใสข
ความคนิดเหป็นของประชาชน หรรอ ข ด้อมนูลผลการดตาเนนินงานด ด้านอรน
รื่ ๆ
1. โครงการปรรับปรทุงและตสอเตนิมอาคารสถานทปีรื่
2. โครงการจรัดงานวรันเดป็กแหสงชาตนิ
3. โครงการพรัฒนา IQ และ EQ สตาหรรับเดป็กปฐมวรัย
4. โครงการจรัดกนิจกรรมและแสดงผลงานของเดป็ก นรักเรปียน
5. โครงการโตไปไมสโกง
6. โครงการจรัดงานประเพณปีวรันสงกรานตค์
รั พรันธค์
7. โครงการแขสงขรันกปีฬาชทุมชนสม

8. โครงการแขสงขรันกปีฬาต ด้านยาเสพตนิด
9. โครงการจรัดกนิจกรรมคนพนิการในเขตเทศบาล
10. อทุดหนทุนโครงการจรัดงานวรันสตาครัญทางศาสนาประเพณปีรรัฐพนิธ ปี
11. อทุดหนทุนการจรัดงานประเพณปีท ด้องถนิน
รื่
12. อทุดหนทุนโครงการแขสงขรันกปีฬา กรปีฑาต ด้านยาเสพตนิด
รั วค์ปลอดโรคคนปลอดภรัยจากโรคพนิษสทุนรัขบ ด้า
13. โครงการสต
14. อทุดหนทุนศนูนยค์ปฏนิบรัตก
นิ ารรสวมในการชวส ยเหลรอประชาชน
15. โครงการพรัฒนาศรักยภาพตลาดสด และตลาดโต ด้รทุงส
16. โครงการจรัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปปี
17. โครงการจรัดงานวรันเทศบาล (วรันทปีรื่ 24 เมษายนของททุกปปี )
18. โครงการฝจึ กอบรมวนิชาการเพรอ
รื่ พรัฒนาศรักยภาพคณะกรรมการชทุมชน
19. โครงการจรัดงานวรันท ด้องถนิน
รื่ ไทย (วรันทปีรื่ 18 มปีนาคม ของททุกปปี )
20. โครงการเทศบาลเคลรอ
รื่ นทปีป
รื่ ระชาชน
รั พรันธค์เรสงรรัดจรัดเกป็บภาษปี
21. โครงการประชาสม
รรื่ วารสาร
22. โครงการจรัดทตาสอ
23. โครงการปรรับปรทุงแผนทปีภ
รื่ าษปี ด ด้วยระบบ L-TAX 3000
24. โครงการอบรมพรัฒนาศรักยภาพชมรมผนู ด้สนูงอายทุเทศบาล
รั หรรอมปีความ
ทรังทั้ นปีทั้ หากประชาชนททุกทสานหรรอหนสวยงานราชการตสางๆ ทปีเรื่ กปีย
รื่ วข ด้องมปีข ด้อสงสย
ประสงคค์จะเสนอตวามคนิดเหป็นหรรอข ด้อเสนอแนะ การบรนิหารงานของ เทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม
ทราบ เพรอ
รื่ จะได ด้พนิจารณาการวางแผนพรัฒนาและปรรับปรทุงการดตาเนนินการ ตอบสนองความ
ต ด้องการของประชาชนในพรน
ทั้ ทปีใรื่ นระยะตสอไป
จจึงประกาศมาเพรอ
รื่ ทราบโดยทรัรื่วกรัน
ประกาศ ณ วรันทปีรื่ 16 พฤษภาคม 2562
นายกเทศบาลตตาบลวาปปี ปททุม
ข ด้อมนูล ณ 16/05/2562

ผลกจำรดจจำ เนพน งจำนตจำมแผนพยัฒ นจำปปี 2561 ไตรมจำสททที่ 1
( ตยุล จำคม - ธยัน วจำคม พ.ศ. 2560)
จจจำนวนโครงกจำรจจจำนวนโครงกจำรจจำนวนโครงกจำร
จจจำนวนโครงกจำร
จจจำนวนโครงกจำร
จจจำนวนโครงกจำร
ยยุท ธศจำสตรร
ททที่เสรร็จ ททที่อยยยู่ในระหวยู่จำง
ททที่ยยังไมยู่ไดดททที่มทกจำรยกเลพกททที่มทกจำรเพพที่มเตพม ทยัทั้งหมด
ไมยู่ไดดดจจำเนพนกจำร
ดจจำเนพนกจำร
ดจจำเนพนกจำร
1. ดดจำนโครงสรดจำงพพทั้นฐจำน
6
6
2. ดดจำนงจำนสยู่งเสรพมคยุณภจำพชทวพต
6
28
34
3. ดดจำนกจำรจยัดระเบทยบชยุมชน/สยังคมและ
9
9
กจำรรยักษจำควจำมสงบเรทยบรดอย
4. ดดจำนกจำรวจำงแผน กจำรสยู่งเสรพมกจำรลงทยุน
3
3
กจำรพจำณพชยกรรม และกจำรทยู่องเททที่ยว
5. ดดจำนกจำรบรพหจำรจยัดกจำรและกจำรอนยุรยักษร
4
4
ทรยัพยจำกรธรรมชจำตพ สพที่งแวดลดอม
6. ดดจำนกจำรพยัฒนจำกจำรเมพอง บรพหจำรจยัด
1
15
16
รวม

7

-

65

-

-

72

ผลกจำรดจจำ เนพน งจำนตจำมแผนพยัฒ นจำปปี 2561 ไตรมจำสททที่ 2
(มกรจำคม - มทน จำคม พ.ศ. 2561)
จจจำนวนโครงกจำรจจจำนวนโครงกจำรจจำนวนโครงกจำร
จจจำนวนโครงกจำร
จจจำนวนโครงกจำร
จจจำนวนโครงกจำร
ยยุท ธศจำสตรร
ททที่เสรร็จ ททที่อยยยู่ในระหวยู่จำง
ททที่ยยังไมยู่ไดดททที่มทกจำรยกเลพกททที่มทกจำรเพพที่มเตพม ทยัทั้งหมด
ไมยู่ไดดดจจำเนพนกจำร
ดจจำเนพนกจำร
ดจจำเนพนกจำร
1. ดดจำนโครงสรดจำงพพทั้นฐจำน
2
1
6
3
2. ดดจำนงจำนสยู่งเสรพมคยุณภจำพชทวพต
16
4
14
34
3. ดดจำนกจำรจยัดระเบทยบชยุมชน/สยังคมแ
1
7
1
9
กจำรรยักษจำควจำมสงบเรทยบรดอย
4. ดดจำนกจำรวจำงแผน กจำรสยู่งเสรพมกจำรลงทยุน
3
3
กจำรพจำณพชยกรรม และกจำรทยู่องเททที่ยว
5. ดดจำนกจำรบรพหจำรจยัดกจำรและกจำรอ
1
1
2
4
ทรยัพยจำกรธรรมชจำตพ สพที่งแวดลดอม
6. ดดจำนกจำรพยัฒนจำกจำรเมพอง บรพหจำรจยัด
7
1
8
16
รวม

27

9

35

1

-

72

กจำร

กจำร

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

ยยุท ธศจำสตรร

จจจำนวน
จำรททที่แลดวเสรร็จ ททที่แลดวเสรร็จ ททที่อยยยู่ระหวยู่จำงททที่อยยยู่ในระหวยู่จำง ททที่ยยังไมยู่ไดด
ททที่ไมยู่ไดด
โครงกจำร
(รดอยละ)
ดจจำเนพนกจำรจจำเนพนกจำร(รดอดจ
ยละ
จำเนพนกจำร/ยกเลพ
จจำเนพกนกจำร (รดอยละ ทยัทั้งหมด

1. ดดจำนโครงสรดจำงพพทั้นฐจำน
2
2. ดดจำนงจำนสยู่งเสรพมคยุณภจำพชทวพต
16
3. ดดจำนกจำรจยัดระเบทยบชยุมชน/สยัง
1
กจำรรยักษจำควจำมสงบเรทยบรดอย
4. ดดจำนกจำรวจำงแผน กจำรสยู่งเสรพมกจำรลงทยุน
กจำรพจำณพชยกรรม และกจำรทยู่องเททที่ยว
5. ดดจำนกจำรบรพหจำรจยัดกจำรและกจำ
1
ทรยัพยจำกรธรรมชจำตพ สพที่งแวดลดอม
6. ดดจำนกจำรพยัฒนจำกจำรเมพอง บรพห
7
รวม
27

33.33
47.06
11.11
-

3
4
-

25.00

1

43.75
37.50

1
9

50.00
11.76
-

1
14
8

41.18
88.89

6
34
9

-

3

100.00

3

-

2

50.00

4

8
36

50.00
50.00

16
72

6.25
12.50

จจำกตจำรจำง พบวยู่จำ จจจำ นวนโครงกจำรมทท ยัทั้ง หมด 72 โครงกจำร ดจจำ เนพน กจำรเสรร็จ จจจำ นวน
จจจำ นวนโครงกจำรททที่อ ยยยู่ร ะหวยู่จำ งดจจำ เนพน กจำร จจจำ นวน 9 โครงกจำร คพด เปป็น รดอ ยละ 12.50 จจจำ นวนททที่ย ยัง ไมยู่ไ ด

รจำยงจำนผลกจำรดจจำ เนพน งจำนโครงกจำรตจำมแผนพยัฒ นจำ ประจจจำ ปปีง บประมจำณ พ.ศ.2561
ไตรมจำสททที่ 1 (ตยุล จำคม 60 - ธยัน วจำคม 60)
ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๒ ดดจำ นงจำนสยู่ง เสรพม คยุณ ภจำพชทว พต
จจจำ นวนเงพน
ตยัว ชททั้ว ยัด
ลกจำรดจจำ เนพน งจำนตจำมตยัว ชททั้ว ยัด
วยัต ถยุป ระสงคร
ปัญ หจำ/อยุป สรรค
ททที่ต ยัทั้ง ไวด ใชดจ รพง
เชพง ปรพม จำณ เชพง คยุณ ภจำพ เชพง ปรพม จำณ เชพง คยุณ ภจำพ
1๑ พ.ย.60โครงกจำรพยัฒนจำ IQ แล
5,000 5,000 เพพที่อใหดผยดปกครองไดดเดร็กนยักเรทยน เดร็กนยักเรทยนมทหเดร็กนยักเรทยน เดร็กนยักเรทยนมท
สจจำหรยับเดร็กปฐมวยัย
วม งสพอนพทจำนททที่
หนยังสพอนพทจำนกลยับไ 82 คน เขดจำรยู่วนพมทจำนททที่เหมจำะ ๗0 คน เขดจำรยู่หนยั
ททที่บดจำน เปป็นกจำรสยู่งเส กพจกรรม
กยับวยัยของเดร็ก กพจกรรม
เหมจำะสมกยับวยัย
ครอบครยัวมทควจำมใกลดชพดกยับ
ควจำมเขดจำใจงยู่จำย
ของเดร็ก ไดดเกพด
เดร็ก ผยู่จำนกจำรเลยู่จำนพทจำน
ควจำมเขดจำใจงยู่จำย

ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

23 พ.ย.6โครงกจำรจยัดงจำนประเ ### ### เพพที่อเปป็นกจำรสพบสจำน จจจำนวนผยดเขดจำรทยุกภจำคสยู่วนรจำจจจำนวนผยดเขดจำรทยุกภจำคสยู่วน
ลอยกระทง

กพจกรรม 500รจำชกจำรรวมทยัทั้ง
อนยุรยักษรศพลปวยัฒนธรกพจกรรม 450รวมทยัทั้งภจำคประชจำ
ภยมพปปัญญจำ ประเพณทอยันดทไดดรยู่วมกพจกรรมกจำร
ภจำคประชจำชนไดด
งจำม ของไทยใหดคงอยยยู่
สพบสจำนและอนยุรยักษร
รยู่วมกพจกรรมกจำร
สพบไป
ศพลปวยัฒนธรรม
สพบสจำนและอนยุรยักษร
ภยมพปปัญญจำ ประเพณท
ศพลปวยัฒนธรรม
อยันดทงจำมของไทยใหด
ภยมพปปัญญจำประเพณท
คงอยยยู่สพบไป
อยันดทงจำมของไทย
ใหดคงอยยยู่สพบไป

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๒ ดดจำ นงจำนสยู่ง เสรพม คยุณ ภจำพชทว พต
ตยัว ชททั้ว ยัด
ลกจำรดจจำ เนพน งจำนตจำมตยัว ชททั้ว ยัด
ปัญ หจำ/อยุป สรรค
เชพง ปรพม จำณ เชพง คยุณ ภจำพ เชพง ปรพม จำณ เชพง คยุณ ภจำพ
3 ธ.ค.60โครงกจำรปรยับปรยุงซยู่ ### 6,500 1.เพพที่อใหดมทประตยเหลร็1.จยั
ก ดทจจำประตยหดองนจทั้จำบรพเวณนยักเรทยนจจจำน หดองนจทั้จำบรพเวณ
หดองนจทั้จำ และปรยับปรยุงประตยรยัทั้ว
ปปิดหดองนจทั้จำบรพเวณดด เหลร็กดยัด 2 บจำน
ดดจำนหลยังอจำคจำ 82 คน เขดจำรยู่วดดมจำนหลยังอจำคจำร
ทจำงเขดจำ
อจำคจำรเอนกประสงคร2.ทจำสทใหดสวยงจำ
เอนกประสงคร กพจกรรม
เอนกประสงคร
3.ปรยั
2.เพพที่อใหสภจำพแวดลด
อ บปรยุง สะอจำดและปลอดภยัย
สะอจำดและ
ภจำยในศยนยรพยัฒนจำเดร็ซยู่อมแซมชยักโเหมจำะแกยู่กจำรใชดงจำน
ปลอดภยัยเหมจำะ
สะอจำด นยู่จำอยยยู่ และ สจจำหรยับเดร็กททที่ สจจำหรยับเดร็กในศยนยร
แกยู่กจำรใชดงจำน
จจจำนวน ๕ ตยัว พยัฒนจำเดร็กเลร็กฯ
3.เพพที่อปรยับปรยุงซยู่อมแซ
สจจำหรยับเดร็กในศยนยร
ชยักโครกททที่ชจจำรยุดเสทยหจำยใหด
พยัฒนจำเดร็กเลร็กฯ
พรดอมใชดงจำนสจจำหรยับเดร็ก
4 22-24 โครงกจำรจยัดงจำนออน ### ### เพพที่อเปป็นกจำรอนยุรยักษร ผยดเขดจำรยู่วมกพจ ไดดรยู่วมสพบสจำน ผยดเขดจำรยู่วมกพจ ไดดรยู่วมสพบสจำมทกจำรโอนเพพที่ม
ธ.ค.60 กลองยจำว
จจจำนวน 300 อนยุรยักษรศพลปวยัฒจจนจำนวน 300 อนยุรยักษรศพลป จจจำนวน
ศพลปวยัฒนธรรม ขนบธ
เนทยม ประเพณทกจำรละเลยู่น
ธรรม
วยัฒนธรรม 20,000 บจำท
ดนตรทพพทั้นบดจำน
ขนบธรรมเนทยม
ขนบธรรมเนทยม
ประเพณท กจำรละเลยู่น
ประเพณทกจำรละเลยู่น
ดนตรทพพทั้นบดจำน
ดนตรทพพทั้นบดจำน

ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

จจจำ นวนเงพน
ททที่ต ยัทั้ง ไวด ใชดจ รพง

วยัต ถยุป ระสงคร

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๒ ดดจำ นงจำนสยู่ง เสรพม คยุณ ภจำพชทว พต
จจจำ นวนเงพน
ตยัว ชททั้ว ยัด
ลกจำรดจจำ เนพน งจำนตจำมตยัว ชททั้ว ยัด
วยัต ถยุป ระสงคร
ปัญ หจำ/อยุป สรรค
ททที่ต ยัทั้ง ไวด ใชดจ รพง
เชพง ปรพม จำณ เชพง คยุณ ภจำพ เชพง ปรพม จำณ เชพง คยุณ ภจำพ
ผยดสยงอจำยยุ เขดจำ 1.ผยดสยงอจำยยุมท ผยดสยงอจำยยุ
5 ต.ค.60-โครงกจำรสยู่งเสรพมสยุข ### ### 1.เพพที่อสยู่งเสรพมกจำรพยัผย
ฒดสยงอจำยยุ เขดจำ 1.ผยดสยงอจำยยุมทคยุณ
มท.ค.61 พยัฒนจำศยักยภจำพผยดสยงอจำยยุ
โครงกจำร/กพจกรรม
คยุณภจำพชทวพตและกจำโครงกจำร/กพจกรรม
ชทวพตททที่ดท
คยุณภจำพชทวพตททบจำงรจำยไมยู่
ที่
จจจำดสนวน 80 คน
จจก
จำนวน 80 คน
เรทยนรยดตลอดชทวพตของผย
2.ผยดสยงอจำยยุไดดรยับ
2.ผยดสยงอจำยยุไดดเขด
รยับจำรยู่วมโครง
2.เพพที่อสยู่งเสรพมกจำรพยัฒนจำ
พยัฒนจำตนเอง กจำร
กจำรพยัฒนจำตนเกจำร อยยู่จำง
ตนเอง กจำรดยแลคยุดมครอง
ดยแล คยุดมครอง และ
กจำรดยแล คยุดมคสมจที่จำเสมอ
และพพทยักษรสพทธพผยดสยงอจำยยุ
มทควจำมรยดจยักสพทธพและมทควจำมรยดจยัก
3.เพพที่อเสรพมสรดจำงสยุขภจำพททที่ดท
ประโยชนรของตนเอง
สพทธพ-ประโยชนร
ของผยดสยงอจำยยุทยัทั้งดดจำนรยู่จำงกจำย
ของตนเอง
และจพตใจ
4.เพพที่อใหดผยดสยงอจำยยุสจำมจำรถ
ปรยับตยัวเขดจำกยับสภจำพแวดลดอม
และดจจำรงชทวพตอยยยู่ไดดอยยู่จำงมท
ควจำมสยุข

ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๒ ดดจำ นงจำนสยู่ง เสรพม คยุณ ภจำพชทว พต
จจจำ นวนเงพน
ตยัว ชททั้ว ยัด
ลกจำรดจจำ เนพน งจำนตจำมตยัว ชททั้ว ยัด
วยัต ถยุป ระสงคร
ปัญ หจำ/อยุป สรรค
ททที่ต ยัทั้ง ไวด ใชดจ รพง
เชพง ปรพม จำณ เชพง คยุณ ภจำพ เชพง ปรพม จำณ เชพง คยุณ ภจำพ
จจจำนวนททมททที่มควจำมพพึงพอใจมทททมสมยัครเขด นยักกทฬจำมทควจำม
6 9-18 โครงกจำรแขยู่งขยันกทฬจำต### ### 1.เพพที่อใหดเดร็ก เยจำวชน
ธ.ค. ยจำเสพตพด
สนใจสมยั
ครเขดเดร็ก เยจำวชน นรยุยู่นประชจำชนท
ประชจำชน จนท.ของรยั
ฐ
พพึงพอใจตยู่อกจำรจยัด
ม
2560
ไดดเขดจำรยู่วมกจำรแขยู่งขกจำรแขยู่งขยัน ดยัททงที่เขดจำรยู่วมกจำรแจจจำนวน 12 ททโครงกจำรในระดยั
บดท
ตดจำนยจำเสพตพดททที่จยัดขพึรยุยู่นประชจำชนท
ตยู่อกจำรจยัดโคร มทผยดสนใจรยู่วม ผยดรยู่วมชมและเชทยรร
ม
2.เพพที่อเปป็นกจำรสรดจำง จจจำนวน 12 ททและควจำมพพึ
งพ และเชทยรร จจจำ มทควจำมพพึงพอใจ
ท
เครพอขยู่จำยดดจำนกจำรปป และจจจำนวนผยดทของผย
ดสนใจรยู่ว 1,000 คน ตยู่อกจำรจยัดกพจกรรม
ในระดยับดทมจำก
ยจำเสพตพดระหวยู่จำงหนเขดจำรยู่วมรยับช รยับชมและเชทยรรตยู่อ
และอยจำกใหดมท
และองครกรตยู่จำงๆ เชทยรร
กจำรจยัดกพจกรรม
3.นยักกทฬจำททที่เขดจำรยู่วมกจำร
กจำรจยัดกพจกรรม
แขยู่งขยัน มทควจำมรยักสจำมยัครอยยู่จำงตยู่อเนพที่องทยุกปปี
สมจำน สจำมยัคคทกยันในหมยยู่คณะ
และททมททที่เขดจำรยู่วมกจำรแขยู่งขยัน
4.เพพที่อสรดจำงแรงบยันดจำลใจ
ใหดแกยู่เดร็ก เยจำวชน ผยดชมกจำร
แขยู่งขยัน ไดดเกพดควจำมรยัก
ในกทฬจำ ไมยู่ยยุยู่งเกทที่ยวกยับ
ยจำเสพตพด

ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๖ ดดจำ นกจำรพยัฒ นจำกจำรเมพอ ง บรพห จำรจยัด กจำร
ตยัว ชททั้ว ยัด
ลกจำรดจจำ เนพน งจำนตจำมตยัว ชททั้ว ยัด
ปัญ หจำ/อยุป สรรค
เชพง ปรพม จำณ เชพง คยุณ ภจำพ เชพง ปรพม จำณ เชพง คยุณ ภจำพ
มทผ
1 ธ.ค.๖๐ โครงกจำรพยัฒนจำศยักย ### 1,500 1.ประชจำสยัมพยันธรใหดผยชดเยุมขดจำรยู่วมโคร1.ชยุมชนมทสยู่วนรยู่
ว ยดเขดจำรยู่วมโ 1.ชยุมชนมทสยู่วนรยู่วม
เขดมแขร็งไรดควจำมรยุนแรง
สยู่วนรยู่วมในกจำรปปอง กจำรทยัทั้งหมด ในกจำรปปองกยัน กจำรทยัทั้งหมด ในกจำรปปองกยันและ
จจจำนวน 100 แกดไขปปัญหจำขอจจจำนวน 150 แกดไขปปัญหจำของ
แกดไขปปัญหจำของสตร
ชยุมชน
ในชยุมชน
สตรทในชยุมชน
๒.ประชจำสยัมพยันธรใหด
2.ประชจำชน/องครกร
2.ประชจำชน/
ประชจำชน/องครกรชยุมชน
เกพดควจำมตระหนยักใน
องครกรเกพดควจำม
เกพดควจำมตระหนยักใน
บทบจำทหนดจำททที่
ตระหนยักใน
บทบจำทหนดจำททที่ในกจำรพยัฒนจำ
บทบจำทหนดจำททที่
ดยแลสตรทในชยุมชน และ
ครอบครยัว

ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

จจจำ นวนเงพน
ททที่ต ยัทั้ง ไวด ใชดจ รพง

วยัต ถยุป ระสงคร

พพที่ม
บจำท

โครง-

รจำยงจำนผลกจำรดจจำ เนพน งจำนโครงกจำรตจำมแผนพยัฒ นจำ ประจจจำ ปปีง บประมจำณ พ.ศ.2561
ไตรมจำสททที่ 2 (มกรจำคม 61 - มทน จำคม 61)
ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๑ ดดจำ นโครงสรดจำ งพพทั้น ฐจำน
ททที่ ว/ด/ป

1 ก.พ.
61

2 ก.พ.
61

จจจำ นวนเงพน
ตยัว ชททั้ว ยัด
ผลกจำรดจจำ เนพน งจำนตจำมตยัว ชททั้ว ยัด
วยัต ถยุป ระสงคร
ปัญ หจำ/อยุป สรรค
ททที่ต ยัทั้ง ไวด ใชดจ รพง
เชพง ปรพม จำณ เชพง คยุณ ภจำพ เชพง ปรพม จำณ เชพง คยุณ ภจำพ
โครงกจำรวจำงทยู่อระบจำย ### ### เพพที่อระบจำยนจทั้จำททที่ทยู่วมขยัง วจำงทยู่อระบจำยนดระบจำยนจทั้จำททที่ทยู่วมวจำงทยู่อระบจำยนจทั้จำสจำมจำรถระบจำยนจทั้จำ
พรดอมบยู่อพยัก ถ.ปทยุมพพทยักษร
ถ.ปทยุมพพทยักษรและซอย พรดอมบยู่อพยัก ข ถนน และบดจำนเรศก.0.40 ม. ไดดททที่ทยู่วมขยังถนนและ
ศก.0.40 ม. จจจำประชจำชนลงสย
น
ปทยุมพพทยักษรพรดอมระบจำยน
ยู่ร363 ทยู่อน
บดจำนเรพอนประชจำชน
ก
จจำกบดจำนเรพอนประชจำชน 359 ทยู่อน บยู่อพยั
ระบจำยนจ
ทั้จำสจำธจำ บยู่อพยัก0.80x0.ลงสยยู่ระบบระบจำย
พรดอมฝจำปปิด
0.80x0.80 ม. พรดอม
นจทั้จำ สจำธจำรณะไดด
ฝจำปปิดตะแกรงเหลร็ก
ตะแกรงเหลร็กไดด
จจจำนวน 38 บยู่อ
38 บยู่อ แลดวเสรร็จ
อยุดหนยุนขยจำยเขตไฟฟ ### ### ใหดมทไฟฟปจำสยู่องสวยู่จำงในเ ขยจำยเขตไฟฟปจำไฟฟปจำแสงสวยู่จำง ตพดตยัทั้งสจำยไฟ 1 มทไฟฟปจำแสงสวยู่จำงใน
สจำธจำรณะ
1 สจำย
กลจำงคพนบนถนนปทยุมพพทสจำธจำรณะ
ยั
เวลจำกลจำงคพน ระยะทจำง 430 มเวลจำกลจำงคพน
ด
ดคพรดอมตพดตยัทั้งโค ประชจำชนเกพดควจำม
ชยู่วงแยกถนน มค.-วจำปปีฯระยะ 430 ม. ตพประชจำชนเกพ
ถพึงแยก ถนนนพวซทแลนดร โคมไฟขนจำด 2x
สะดวกในกจำรสยั สจำธจำรณะ จจจำนวสะดวกในกจำรสยัญจร
2063
วยัตตร จจจำนวน 6 และปลอดภยัยขพึทั้ 6 จยุด แลดวเสรร็จ
โครงกจำร

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๒ ดดจำ นงจำนสยู่ง เสรพม คยุณ ภจำพชทว พต
จจจำ นวนเงพน
ตยัว ชททั้ว ยัด
ผลกจำรดจจำ เนพน งจำนตจำมตยัว ชททั้ว ยัด
วยัต ถยุป ระสงคร
ปัญ หจำ/อยุป สรรค
ททที่ต ยัทั้ง ไวด ใชดจ รพง
เชพง ปรพม จำณ เชพง คยุณ ภจำพ เชพง ปรพม จำณ เชพง คยุณ ภจำพ
1.ทจำสทพลจำสตพกศยนยรพยัฒนจำเดร็กเ1.ทจำสทพลจำสตพกศยนยรพยัฒนจำเดร็กเลร็กฯ
1 ม.ค. โครงกจำรทจำสทรยัทั้วรอบบ ### ### 1.เพพที่อจยัดสภจำพแวดลดอมใน
กจจำแพงรยัทั้วและเสมทกจจำแพงรยัทั้วททที่
2561 ศยนยรพยัฒนจำเดร็กเลร็กทยัทั้งภจำยใน
ศยนยรพยัฒนจำเดร็กเลร็กใหดเอพทั้ กจจำแพงรยัทั้วและเ มทกจจำแพงรยัทั้วททที่สวยง
และภจำยนอก
ซยุดมประตยทจำงเขดสภจำพแวดลดอมททซยุที่ ดมประตยทจำงเขดจำสวยงจำมสภจำพ
ตยู่อกจำรเรทยนรยด
ปรยับปรยุงรยัทั้วใหด แวดลดอมททที่ดทเอพทั้อ
2.เพพที่อปรยับปรยุงภยมพทยัศนร ปรยับปรยุงรยัทั้วใหด เอพทั้อตยู่อกจำรเรทยนร
สวยงจำม จจจำนวนตยู่อกจำรเรทยนรยดของ
บรพเวณรยัทั้วและประตยของ สวยงจำม จจจำนว ของผยดเรทยน
410 ตร.ม.
ศยนยรพยัฒนจำเดร็กเลร็ก ใหดมท 410 ตร.ม.
ผยดเรทยน
2.ทจำสทนจทั้จำมยันประตย
2.ทจำสทนจทั้จำมยันประตย
ควจำมสวยงจำม
ทจำงเขดจำและ
ทจำงเขดจำและ
ตะแกรงรยัทั้วดดจำนหนดจำ
ตะแกรงรยัทั้วดดจำนหนดจำ
จจจำนวน 28.14 ตร.ม.
จจจำนวน 28.14 ตร.ม.
ผยดเขดจำรยู่วมกพจก 1.เดร็กและเยจำวชน
เดร็ก นยักเรทยน รว1.เดร็กและเยจำวชน
213 ม.ค โครงกจำรจยัดงจำนวยันเดร็ ### ### 1.เพพที่อใหดเดร็ก และเยจำวชน
2561
แสดงควจำมสจำมจำรถและมทจจสจำนวน 1,500ไดดแสดงควจำม ประชจำชน เขดจำรยู่ไดดแสดงควจำม
ในกพจกรรมตยู่จำงๆ
สจำมจำรถและมทสยู่ กพจกรรม จจจำนวนสจำมจำรถและมทสยู่วน
2.เพพที่อเกพดควจำมสยัมพยันธรอยันดทระหวยู่จำง รยู่วมในกพจกรรม 1,500 คน รยู่วมในกพจกรรม
สยู่วนรจำชกจำรและโรงเรทยนในพพทั้นททที่
2.เกพดควจำมสยัมพยันธร
2.เกพดควจำมสยัมพยันธร
3.เพพที่อเปป็นกจำรพยัมนจำเดร็ก/
อยันดทระหวยู่จำงสยู่วนอยันดทระหวยู่จำงสยู่วนเยจำวชนใหดเตพบโตอยยู่จำงมทคยุณภจำพ
รจำชกจำร และร.ร.
รจำชกจำร และร.ร.
4.เพพที่อใหดเดร็กไดดเรทยนรยดกจำร
เขดจำสยังคมกจำรควบคยุมอจำรมณร
และไดดพยัฒนจำกจำรทยัทั้งดดจำน
รยู่จำงกจำย อจำรมณร สยังคม

ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๒ ดดจำ นงจำนสยู่ง เสรพม คยุณ ภจำพชทว พต
จจจำ นวนเงพน
ตยัว ชททั้ว ยัด
ผลกจำรดจจำ เนพน งจำนตจำมตยัว ชททั้ว ยัด
วยัต ถยุป ระสงคร
ปัญ หจำ/อยุป สรรค
ททที่ต ยัทั้ง ไวด ใชดจ รพง
เชพง ปรพม จำณ เชพง คยุณ ภจำพ เชพง ปรพม จำณ เชพง คยุณ ภจำพ
3๑๔ มท.ค.โครงกจำรโตไปไมยู่โกง 5,000 4,974 1.เพพที่อใหดเดร็กนยักเรทยนปลยนยั
กกเรทยนจจจำนวนเดร็ก นยักเรทยน ไดนยักเรทยนจจจำนวนเดร็ก นยักเรทยน ไดดรยับ
2561
จพตสจจำนยักททที่ดท มทระเบทยบวพน82 คน เขดจำรยู่วมกจำรปลยกฝปังคยุณ 82 คน เขดจำรยู่วม กจำรปลยกฝปังคยุณธรรม
กพจกรรม
กพจกรรม
2.เพพที่อใหดเดร็กมทสยู่วนรยู่วมใน
จรพยธรรม ควจำมม
จรพยธรรม ควจำมมท
กพจกรรม และกจำรชยู่วยเหลพอระเบทยบวพนยัย
ระเบทยบวพนยัย
กยัน และกยัน
มทจพตสจำธจำรณะ
มทจพตสจำธจำรณะ
3.เพพที่อใหดมทจพนตนจำกจำร
มทคยุณธรรมจรพยธรรม
4.เพพที่อใหดเกพดควจำม
สนยุกสนจำนในกจำรเขดจำคยู่จำย
และฝฝึกออกเสทยง

ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

422 มท.ค โครงกจำรจยัดกพจกรรมแ ### 8,970 1.เพพที่อใหดเดร็กเกพดควจำม นยักเรทยนและผยด นยักเรทยนทยุกคนมทนยักเรทยนและผยด นยักเรทยนทยุกคนมท
2561 แสดงผลงจำนของเดร็ก
ภจำคภยมพใจใฝฝ่สยัมฤทธพธ ปกครองทยุกคน ควจำมพรดอมทยัทั้ง ปกครองทยุกคน ควจำมพรดอมทยัทั้ง
เขดจำรยู่วมกพจกรร 4 ดดจำน เพทยงพอเขดจำรยู่วมกพจกรรม4 ดดจำน เพทยงพอ
2.เพพที่อใหดเดร็กไดดแสดงผลงจำ
ใหดเปป็นททที่ยอมรยับของชยุม จจจำนวน 164 คน
ททที่จะศพึกษจำตยู่อในจจจำนวน 164 คนททที่จะศพึกษจำตยู่อใน
ระดยับททที่สยงขพึทั้น
ระดยับททที่สยงขพึทั้น

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๒ ดดจำ นงจำนสยู่ง เสรพม คยุณ ภจำพชทว พต
จจจำ นวนเงพน
ตยัว ชททั้ว ยัด
ผลกจำรดจจำ เนพน งจำนตจำมตยัว ชททั้ว ยัด
วยัต ถยุป ระสงคร
ปัญ หจำ/อยุป สรรค
ททที่ต ยัทั้ง ไวด ใชดจ รพง
เชพง ปรพม จำณ เชพง คยุณ ภจำพ เชพง ปรพม จำณ เชพง คยุณ ภจำพ
ล
มทสถจำนททที่ออกกจจำประชจำชนมท
ล
512 มท.ค โครงกจำรจยัดหจำอยุปกรณ ### ### เพพที่อรณรงครใหดประชจำชนมทสถจำนททที่ออกกจจำประชจำชนในเข
สถจำนททที่
256๑ ออกกจจำลยังกจำยสวนสจำธจำรณะ
กจำย และมทเครพที่อเทศบจำลมทสยุขภจำกจำย และมทเครพที่อ ออกกจจำลยังกจำยททที่ไดด
ไดดมทกจำรออกกจจำลยังกจำย เพพ
ในเขตเทศบจำล
สยุขภจำพและประชจำชนในออกกจจำลยังกจำย รยู่จำงกจำยแขร็งแรงออกกจจำลยังกจำย มจำตรฐจำน
เพทยงพอ
เขตพพทั้นททที่มทสยุขภจำพททที่แขร็ เพทยงพอ
และเปป็นสถจำนททที่พยักผยู่อน

ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๓ ดดจำ นกจำรจยัด ระเบทย บชยุม ชน/สยัง คมและกจำรรยัก ษจำควจำมสงบเรทย บรดอ ย
จจจำ นวนเงพน
ตยัว ชททั้ว ยัด
ผลกจำรดจจำ เนพน งจำนตจำมตยัว ชททั้ว ยัด
วยัต ถยุป ระสงคร
ปัญ หจำ/อยุป สรรค
ททที่ต ยัทั้ง ไวด ใชดจ รพง
เชพง ปรพม จำณ เชพง คยุณ ภจำพ เชพง ปรพม จำณ เชพง คยุณ ภจำพ
1.จจ
บ
1.มทผยดเขดจำใชดบรพกผยจำดใชดบรพกจำรไดดรยับ
1 2๘ ธ.ค.โครงกจำรจยัดตยัทั้งศยนยรบร5,000 5,000 1.เพพที่อเตรทยมควจำมพรดอมรยั
งพอใจขอ
บ จำนวนผยดเขดจำรยัควจำมพพึ
ถพึง เทศกจำลปปีใหมยู่
สถจำนกจำรณรดดจำนกจำรปปองบรพกจำร
ใชดบรพกจำรในกจำจจจำนวน 75 คน กจำรอจจำนวยควจำม
๓ ม.ค. ๖1
และลดอยุบยัตพเหตยุทจำงถนน2.จจจำนวนกจำรเกพอจดจำนวยควจำมสะ 2.สอบถจำมเสดนทจำ
สะดวกในระดยับดท
อยุบยัตพเหตยุ
ชยู่วงเทศกจำลปปีใหมยู่
ของผยดปฏพบยัตพงจำ จจจำนวน 53 คน สจำมจำรถเดพนทจำงถพึง
โดยประเมพนจจำก3.ผยดพยักผยู่อน
2.เพพที่ออจจำนวยควจำมสะดวก
ททที่หมจำยไดดโดย ถยกในกจำรตพดตยู่อ ประสจำนงจำน
แบบสอบถจำม จจจำนวน 22 คน ตดองและปลอดภยัย
4.เกพดอยุบตพเหตยุใน
สอบถจำมเสดนทจำงในกจำรใชด
พพทั้นททที่ไดดรยับแจดง
ถนน ใชดเสดนทจำงผยู่จำนเขตเทศบจำลตจจำบลวจำปปีปทยุม
3.เพพที่อเปป็กจำรปฏพบยัตพตจำม
นโยบจำยของรยัฐบจำล ในกจำร
ปปองกยันและลดอยุบยัตพเหตยุทจำง
ถนนในชยู่วงเทศกจำลปปีใหมยู่
ปปี 2561
4.เพพที่อใหดกจำรปฏพบยัตพงจำนเปป็น
ไปดดวยควจำมเรทยบรดอย
5.เพพที่อใหด ปชช.ผยดททที่สยัญจร
เดพนทจำงไดดรยับควจำมรยดเกทที่ยวกยับ
จรจำจรมจำกขพึทั้น

ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๕ ดดจำ นกจำรบรพห จำรจยัด กจำรและอนยุร ยัก ษรท รยัพ ยจำกรธรรมชจำตพ สพที่ง แวดลดอ ม
จจจำ นวนเงพน
ตยัว ชททั้ว ยัด
ผลกจำรดจจำ เนพน งจำนตจำมตยัว ชททั้ว ยัด
วยัต ถยุป ระสงคร
ปัญ หจำ/อยุป สรรค
ททที่ต ยัทั้ง ไวด ใชดจ รพง
เชพง ปรพม จำณ เชพง คยุณ ภจำพ เชพง ปรพม จำณ เชพง คยุณ ภจำพ
กจำรโอนเพพที่ม
130 ม.ค โครงกจำรปรยับปรยุงบยู่อ ### ### เพพที่อปรยับปรยุงบยู่อขยะใหดถย สจำมจำรถกจจำจยัดขย
ขยะถยกกจจำจยัดอยยู่สจำมจำรถกจจำจยัดข ขยะถยกกจจำจยัดมทอย
2561 เทศบจำล
สยุขลยักษณะและสจำมจำรถฝปัมจำกจจำจยัดททที่บยู่อข วพธท และไมยู่เปป็นแททที่มจำกจจำจยัดททที่บยู่อ ถยกวพธท และไมยู่เ จจจำนวน
หมด
20,000บจำท
กลบขยะไดดหมด
เพจำะพยันธยุรเชพทั้อโ ในปรพมจำณททที่เพท แหลยู่งเพจำะพยัน
ธยุ
เชพทั้อโรค

ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๖ ดดจำ นกจำรพยัฒ นจำกจำรเมพอ ง บรพห จำรจยัด กจำร
ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

จจจำ นวนเงพน
ททที่ต ยัทั้ง ไวด ใ ชดจ รพง

วยัต ถยุป ระสงคร

ตยัว ชททั้ว ยัด
ลกจำรดจจำ เนพน งจำนตจำมตยัว ชททั้ว ยัด
ปัญ หจำ/อยุป สรรค
เชพง ปรพม จำณ เชพง คยุณ ภจำพ เชพง ปรพม จำณ เชพง คยุณ ภจำพ

ผยดเขดจำรยู่วมโครง 1.กลยุยู่มเปปจำหมจำย
1 9-Feb โครงกจำรพยัฒนจำศยักยภ ### 2,605 1.เพพที่อทบทวนบทบจำทหนดมทจำผยดเขดจำรยู่วม 1.กลยุยู่มเปปจำหมจำย
ไดดรยับควจำมรยดและ
2561 คณะกรรมกจำรชยุมชน
ของคณะกรรมกจำรชยุมชนโครงกจำร จจจำนไดดรยับควจำมรยดแ ทยัทั้ง 63 คน ไดดรยับ
63 คน
ไดดทบทวนบทบควจำมรยดและไดด ไดดทบทวนบทบจำท
2.เพพที่อเสรพมสรดจำงวพทยจำกจำร
หนดจำททที่ของตนเทบทวนบทบจำท หนดจำททที่ของตนเอง
สรดจำงควจำมเขดจำใจในกจำร
บรพหจำรจยัดกจำรชยุมชนและ
พยัฒนจำชยุมชน
3.เพพที่อสรดจำงประสบกจำรณร
เชพงเปรทยบเททยบกยับแหลยู่ง
เรทยนรยดอพที่น เพพที่อพยัฒนจำตนเอง
4.เพพที่อสยู่งเสรพมกจำรนดอมนจจำ
ปรยัชญจำเศรษฐกพจแบบ
พอเพทยงมจำปรยับใชดในชทวพต
ประจจจำวยัน

หนดจำททที่ของตนเอมจำกขพึทั้น
มจำกขพึทั้น
2.กลยุยู่มเปปจำหมจำยไดด
2.กลยุยู่มเปปจำหมจำยไดด
เสรพมวพทยจำกจำร
เสรพมวพทยจำกจำร
สรดจำงควจำมเขดจำใจใน
สรดจำงควจำมเขดจำใจใน
กจำรพยัฒนจำชยุมชน
กจำรพยัฒนจำชยุมชน
3.กลยุยู่มเปปจำหมจำยมท
3.กลยุยู่มเปปจำกมจำยมท
ควจำมสจำมยัคคทและ
ควจำมสจำมยัคคทและ
มทผยดนจจำททที่ดทของชยุมชน
มทผยดนจจำททที่ดทของชยุมชน

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๖ ดดจำ นกจำรพยัฒ นจำกจำรเมพอ ง บรพห จำรจยัด กจำร
ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

จจจำ นวนเงพน
ททที่ต ยัทั้ง ไวด ใ ชดจ รพง

วยัต ถยุป ระสงคร

ตยัว ชททั้ว ยัด
ลกจำรดจจำ เนพน งจำนตจำมตยัว ชททั้ว ยัด
ปัญ หจำ/อยุป สรรค
เชพง ปรพม จำณ เชพง คยุณ ภจำพ เชพง ปรพม จำณ เชพง คยุณ ภจำพ

คณะกรรมกจำร 1.คณะกรรมกจำร
1.คณะกรรมกจำร
2 ### โครงกจำรประชจำคมแผ5,000 4,512 1.เพพที่อใหดควจำมรยดเกทที่ยวกยับคณะกรรมกจำร
ก
ถพึง
ชยุมชน /ประชจำช
ชยุมชนมทควจำมรยชยุ
ด มชน /ประชจำช
ชยุมชนมทควจำมรยด
ทจจำแผนชยุมชนใหดกยับ
เกทที่ยวกยับกจำรทจจำในชยุมชน ทยัทั้ง 7เกทที่ยวกยับกจำรทจจำ
###
คณะกรรมกจำรชยุมชน ในชยุมชน ทยัทั้ง 7
แผนชยุมชน ชยุมชน มทแผน- แผนชยุมชน
2561
2.เพพที่อใหดคณะกรรมกจำร ชยุมชน
ชยุมชนจยัดทจจำแผนชยุมชนของ
ตนเองไดดอยยู่จำงถยกตดอง
3.เพพที่อใหดคณะกรรมกจำร
ชยุมชนไดดทรจำบขยัทั้นตอนกจำร
จยัดทจจำแผนชยุมชน

ชยุมชน ชยุมชนละ2.คณะกรรมกจำร
2.คณะกรรมกจำร
ชยุมชน จยัดทจจำแ 1 เลยู่ม
ชยุมชน จยัดทจจำแผน
ชยุมชนของตนเอง
ชยุมชนของตนเอง
ไดดอยยู่จำงถยกตดอง
ไดดอยยู่จำงถยกตดอง
3.คณะกรรมกจำร
3.คณะกรรมกจำร
ชยุมชนไดดทรจำบ
ชยุมชนไดดทรจำบ
ขยัทั้นตอนกจำรจยัดทจจำ
ขยัทั้นตอนกจำรจยัดทจจำ
แผนชยุมชน
แผนชยุมชน

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๖ ดดจำ นกจำรพยัฒ นจำกจำรเมพอ ง บรพห จำรจยัด กจำร
ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

จจจำ นวนเงพน
ททที่ต ยัทั้ง ไวด ใ ชดจ รพง

วยัต ถยุป ระสงคร

ตยัว ชททั้ว ยัด
ลกจำรดจจำ เนพน งจำนตจำมตยัว ชททั้ว ยัด
ปัญ หจำ/อยุป สรรค
เชพง ปรพม จำณ เชพง คยุณ ภจำพ เชพง ปรพม จำณ เชพง คยุณ ภจำพ

ผยดเขดจำรยู่วมโครง ประชจำชนมทควจำมทผยดเขดจำรยู่วมโคร ประชจำชนมทควจำม
3 มท.ค.61โครงกจำรจยัดทจจำแผนพ ### 8,820 1.เพพที่อจยัดประชยุมประชจำคม
เทศบจำล

รยับทรจำบปปัญหจำควจำมตดอ กจำรทยัทั้งหมด พพึงพอใจกยับกจำรทยัทั้งหมด จจจำนวน พพึงพอใจอยยยู่ใน
ของประชจำชนในเขตเท จจจำนวน 200 คน
กจจำหนดแนวทจำง180 คน
ระดยับมจำก
2.เพพที่อแกดไขปปัญหจำททที่เกพดขพึทั้น
พยัฒนจำเทศบจำลแคพดเปป็นรดอยละ 90
ตรงตจำมควจำมตดองกจำรของ
สจำมจำรถแกดไขปปัญหจำ
ประชจำชน
ททที่เกพดขพึทั้นตรงตจำม
3.เพพที่อพยัฒนจำคยุณภจำพชทวพต
ควจำมตดองกจำร
ของประชจำชนในเขตเทศบจำล
ผยดเวขดมจำรยู่วมโครง 1.ชยุมชนมทสยู่วนรยู่วม
4 8 มท.ค. โครงกจำรวยันสตรทสจำก ### 4,500 1.เพพที่อสรดจำงควจำมรยู่วมมพอกยัสตรท
บ เทศบจำล 1.ชยุมชนมทสยู่วนรยู่
256๑ สตรทไทย
ในกจำรปปองกยันและ
ชยุมชน ในกจำรปปองกยันแลเขดจำรยู่วมโครงกในกจำรปปองกยัน ทยัทั้ง 80 คน ไดดรยับ
จจจำนวน 50 คนแกดไขปปัญหจำข ควจำมรยดและไดด แกดไขปปัญหจำของ
เฝปจำระวยังปปัญหจำ
สตรทในชยุมชน ทบทวนบทบจำท สตรทในชยุมชน
2.เพพที่อใหดชยุมชน/องครกรฯ
หนด
ตระหนยักในบทบจำทหนดจำททที่
2.ประชจำชน/องคร
กจำททที่ของตนเอ2.ประชจำชน/องครกร
3.เพพที่อพยัฒนจำศยักยภจำพ
ชยุมชน เกพดควจำม
ชยุมชน เกพดควจำม
เครพอขยู่จำยในกจำรดยแล
ตระหนยักในบทบจำท
ตระหนยักในบทบจำท
คยุดมครองสตรท
หนดจำททที่
หนดจำททที่
3.เกพดเครพอขยู่จำยใน
3.เกพดเครพอขยู่จำยใน
กจำรพยัฒนจำ ดยแลสตรท
กจำรพยัฒนจำดยแลสตรท
ในกจำรพยัฒนจำ ดยแล
ในกจำรพยัฒนจำ ดยแล
สตรทในชยุมชน
สตรทในชยุมชน

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๖ ดดจำ นกจำรพยัฒ นจำกจำรเมพอ ง บรพห จำรจยัด กจำร
ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

จจจำ นวนเงพน
ททที่ต ยัทั้ง ไวด ใ ชดจ รพง

วยัต ถยุป ระสงคร

ตยัว ชททั้ว ยัด
ลกจำรดจจำ เนพน งจำนตจำมตยัว ชททั้ว ยัด
ปัญ หจำ/อยุป สรรค
เชพง ปรพม จำณ เชพง คยุณ ภจำพ เชพง ปรพม จำณ เชพง คยุณ ภจำพ

5 18 มท.ค.โครงกจำรวยันทดองถพที่นไ 5,000 5,000 1.เพพที่อรจจำลพึกถพึงพระมหจำ- คณะผยดบรพหจำร คณะผยดบรพหจำร คณะผยดบรพหจำร คณะผยดบรพหจำร
256๑
กรยุณจำธพคยุณแหยู่งพระบจำทพนง.เทศบจำล พนง.เทศบจำล พนง.เทศบจำล พนง.เทศบจำล
และ อปท.
และ อปท.
และ อปท.
สมเดร็จพระจยุลจอมเกลดจำ และ อปท.
เจดจำอยยยู่หยัว รจำชกจำรททที่ 5 เขดจำรยู่วมกพจกร ตระหนยักถพึง เขดจำรยู่วมกพจกรรตระหนยักถพึง
คน
จจจำนวน 700 คน
2.เพพที่อกระชยับควจำมสยัมพยันจจธจำนวน 500บทบจำทของตนเ
บทบจำทของตนเอง
ระหวยู่จำง อปท.ภจำยใน อ.วจำปปี

ในกจำรบรพกจำร คพดเปป็นรดอยละ 100
ในกจำรบรพกจำร
ประชจำชนไดดดทยพที่งขพึทั้น
ประชจำชนไดดดท
ยพที่งขพึทั้น

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๖ ดดจำ นกจำรพยัฒ นจำกจำรเมพอ ง บรพห จำรจยัด กจำร
ตยัว ชททั้ว ยัด
ลกจำรดจจำ เนพน งจำนตจำมตยัว ชททั้ว ยัด
ปัญ หจำ/อยุป สรรค
เชพง ปรพม จำณ เชพง คยุณ ภจำพ เชพง ปรพม จำณ เชพง คยุณ ภจำพ
ประชจำชนทรจำ
ที่
มทประชจำชนมจำย
ประชจำชนทรจำบ
6 ม.ค.61โครงกจำรปรยับปรยุงแผนท### 6,910 เพพที่อประชจำสยัมพยันธรกจำประชจำชนมจำยพ
จจจำนวน 590 รจำย
ยพที่นโฉนดททที่ดพน เพพที่อกจำ
ถพึงควจำมสจจำคยั จจจำนวน 516 รจำย
และทะเบทยนทรยัพยรสพน
และเขดจำใจ ใหดควจำม
จยัดทจจำทะเบทยนทรยัพยรสพน
ของทะเบทยน คพดเปป็นรดอยละ 87.
สจจำคยัญในกจำรยพที่น
และกจำรประชจำสยัมพยันธร
ทรยัพยรสพนเพพที่อเปป็น
หลยักฐจำนเพพที่อจยัดทจจำ
กจำรจยัดเกร็บ
ฐจำนขดอมยลในกจำร
ทะเบทยนทรยัพยรสพน

ททที่ ว/ด/ป

โครงกจำร

จจจำ นวนเงพน
ททที่ต ยัทั้ง ไวด ใ ชดจ รพง

วยัต ถยุป ระสงคร

จยัดเกร็บ

7 1 ม.ค.-โครงกจำรจยัดทจจำสพที่อวจำร ### 9,920 เพพที่อจยัดทจจำวจำรสจำรประชจำจยัดทจจำวจำรสจำร ประชจำชนไดดทรวจำรสจำร จจจำนวนประชจำชนในเขต
เทศบจำลไดดทรจำบ
2561
สยัมพยันธรผลงจำนของเทศบ 80 เลยู่ม
ขยู่จำวสจำร ผลกจำร 80 เลยู่ม
งจำนของเทศบจำลมจำก
ขพึทั้น

ขยู่จำวสจำร ผลกจำรดจจำ
เนพนงจำนของเทศบจำล

พพที่ม

บจำท

โครงกจำรททที่ไ มยู่ไ ดดด จจำ เนพน กจำร/ยกเลพก
ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๓ ดดจำ นกจำรจยัด ระเบทย บชยุม ชน/สยัง คมและกจำรรยัก ษจำควจำมสงบเรทย บรดอ ย
ททที่
1

โครงกจำร
โครงกจำรจยัดงจำนวยัน อปพร.

จจจำ นวนเงพน
เหตยุผ ล
ททที่ต ยัทั้ง ไวด
10,000 โอนงบประมจำณ ไปดจจำเนพนกจำรรยู่วมกยับโค
เพพที่มประสพทธพภจำพ อปพร.

โครงกจำรททที่อ ยุด หนยุน หนยู่ว ยงจำนอพที่น
ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๒ ดดจำ นกจำรสยู่ง เสรพม กจำรศพึก ษจำอบรม ศจำสนจำ และคยุณ ภจำพชทว พต
ททที่

โครงกจำร

จจจำ นวนเงพน
ททที่ต ยัทั้ง ไวด

เหตยุผ ล

1

อยุดหนยุนโครงกจำรจยัดงจำนรยัฐพพธท

10,000 อยุดหนยุนปกครองอจจำเภอวจำปปีปทยุม

2

อยุดหนยุนกจำรจยัดงจำนประเพณททดองถพที่น (งจำนออนซอ30,000 อยุดหนยุนปกครองอจจำเภอวจำปปีปทยุม

3

อยุดหนยุนโครงกจำรแขยู่งขยันกทฬจำ-กรทฑจำภจำยในโรงเรท30,000
ยน
อยุดหนยุนโรงเรทยนวจำปปีปทยุม

4

อยุดหนยุนโครงกจำรแขยู่งขยันกทฬจำ-กรทฑจำภจำยในโรงเรท10,000
ยน
อยุดหนยุนโรงเรทยนอนยุบจำลวจำปปีปทยุม

5

อยุดหนยุนโครงกจำรแขยู่งขยันกทฬจำ-กรทฑจำภจำยในโรงเรท15,000
ยน
อยุดหนยุนโรงเรทยนเมพองวจำปปีปทยุม

ททที่
1
ทที่อ ยุด หนยุน หน2
3
4
5

โครงกจำร
อยุดหนยุนโครงกจำรจยัดงจำนรยัฐพพธท

จจจำ นวนเงพน
ททที่อ ยุด หนยุน

หนยู่ว ยงจำนททที่อ ยุด หนยุน

10,000 อยุดหนยุนปกครองอจจำเภอวจำปปีปทยุม

อยุดหนยุนโครงกจำรแขยู่งขยันกทฬจำ-กรทฑจำภจำยในโรงเรท30,000
ยน
อยุดหนยุนโครงกจำรแขยู่งขยันกทฬจำ-กรทฑจำภจำยในโรงเรท10,000
ยน
อยุดหนยุนโครงกจำรแขยู่งขยันกทฬจำ-กรทฑจำภจำยในโรงเรท15,000
ยน
อยุดหนยุนกจำรจยัดงจำนประเพณททดองถพที่น (งจำนออนซอ30,000

อยุดหนยุนโรงเรทยนวจำปปีปทยุม
อยุดหนยุนโรงเรทยนอนยุบจำลวจำปปีปทยุม
อยุดหนยุนโรงเรทยนเมพองวจำปปีปทยุม
อยุดหนยุนปกครองอจจำเภอวจำปปีปทยุม

ยับโครงกจำรฝฝึกอบรม

โครงกจำรททที่อ ยยยู่ร ะหวยู่จำ งดจจำ เนพน กจำร
ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ 1 ดดจำ นโครงกจำรสรดจำ งพพทั้น ฐจำน
ททที่

โครงกจำร

จจจำ นวนเงพน
ททที่ต ยัทั้ง ไวด

เหตยุผ ล

1

โครงกจำรเสรพมผพวทจำงพจำรจำแอสฟปัลตรตพก ถนนศรท 905,000 อยยยู่ระหวยู่จำงขยัทั้นตอนดจจำเนพนกจำรกยู่อสรดจำง

2

โครงกจำรเสรพมผพวทจำงพจำรจำแอสฟปัลตรตพก ถนนหลยัก

3

โครงกจำรเสรพมผพวทจำงพจำรจำแอสฟปัลตรตพกคอนกรทต ซอ ### อยยยู่ระหวยู่จำงขยัทั้นตอนดจจำเนพนกจำรกยู่อสรดจำง

### อยยยู่ระหวยู่จำงขยัทั้นตอนดจจำเนพนกจำรกยู่อสรดจำง

ซอยอนยุบจำล
ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ 2 ดดจำ นงจำนสยู่ง เสรพม คยุณ ภจำพชทว พต

จจจำ นวนเงพน
ททที่ต ยัทั้ง ไวด

ททที่

โครงกจำร

เหตยุผ ล

1

โครงกจำรสยู่งเสรพมกจำรเรทยนรยดตจำมหลยักปรยัชญจำขอ

10,000 อยยยู่ระหวยู่จำงดจจำเนพนกจำรไดด 80%

2

โครงกจำรพยัฒนจำศยักยภจำพคนพพกจำร

10,000 อยยยู่ระหวยู่จำงดจจำเนพนกจำร

3

โครงกจำรสยู่งนยักกทฬจำเขดจำรยู่วมแขยู่งขยัน

20,000 อยยยู่ระหวยู่จำงดจจำเนพนกจำร

4

โครงกจำรควบคยุมปปองกยันและแกดไขปปัญหจำโรคตพดต 10,000 อยยยู่ระหวยู่จำงดจจำเนพนกจำร

ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๕ ดดจำ นกจำรบรพห จำรจยัด กจำรและอนยุร ยัก ษรท รยัพ ยจำกรธรรมชจำตพ สพที่ง แวดลดอ ม
จจจำ นวนเงพน
ททที่
โครงกจำร
เหตยุผ ล
ททที่ต ยัทั้ง ไวด
1 โครงกจำรรณรงครคยัดแยกขยะ
20,000 อยยยู่ระหวยู่จำงดจจำเนพนกจำร
ยยุท ธศจำสตรรท ทที่ ๖ ดดจำ นกจำรพยัฒ นจำกจำรเมพอ ง บรพห จำรจยัด กจำร
จจจำ นวนเงพน
ททที่
โครงกจำร
เหตยุผ ล
ททที่ต ยัทั้ง ไวด
1 โครงกจำรจยัดกพจกรรมวยันสตรทสจำกลและสตรทไทย
10,000 อยยยู่ระหวยู่จำงดจจำเนพนกจำร

สวส นททที่ ๖
สรรุปผลการดดาเนนินโครงการประจดา
ปท งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ส นททที่ ๗
สว
ประมวลภาพผลการ
ดดาเนผินงาน
โครงการบบูรณะผผิวทางคอนกรทตเสรผิมเหลล็ก ถ.วาปท ฯ-มค. ฝฝที่งทผิศตะว ฝนออก
ส งหนน้ารน้านพ ฝฒนกผิจ – แยก ถ.วาปท ฯรน้อยเอล็ ด ทางหลวง หมายเลข 2045)
(ชว

โครงการจ ฝดงานประเพณทสงกรานตต

ฝ ดิ์ ศาลหล ฝกเมมือง ศาลเจน้าปบูสตา ตลาดสด
โครงการบวงสรวงศาลเจน้าปบูสมเหศกดผิ
ศาลพระพรหม

ศ ษาและการเลทย
ล งดบูบต
โครงการอบรมและปฐมนผิเทศผบูป
น้ กครองในการศก
บุ ร

โครงการจจัดกกิจกรรมผผ ผู้สผงอายย

โครงการแขข่งขจันกกีฬาต ผู้านยาเสพตกิด

โครงการสงข่ นจักกกีฬาเข ผู้ารข่วมการแขข่งขจัน ประจจา
ปกี 2560

จั พจันธธ์ ประจจาปกี
โครงการแขข่งขจันกกีฬาชยมชนสม

2560

โครงการรณรงคธ์ ปผู้ องกจันและแก ผู้ไขปจั ญหายา
เสพตกิด

โครงการรณรงคธ์คจัดแยกขยะ

โครงการคลองสวย นจน าใส และอนยรจักษธ์ สงกิส แวดล ผู้อม

โครงการเทศบาลเคลลอ
ส นทกีส

โครงการวจันเทศบาล

โครงการประเมกินความพพึงพอใจในการบรกิการ

โครงการเสรกิมสร ผู้างคยณธรรมและจรกิยธรรม

โครงการจจัดทจาแผนชยมชน

โครงการสจารวจจจัดเกก็บข ผู้อมผลเพลอ
ส การวางแผนและพจัฒนาท ผู้องถกิน
ส

โครงการ
ปร ฝบปรบุงบสอขยะ

กข่อนปรจับปรยง

กข่อนปรจับปรยง

ระหวข่างดจาเนกิน
การ

หลจังดจาเนกิน
การ

