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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
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ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     
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ส่วนที่  1 
 

บทน ำ 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ส่งเสริมใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองดังเห็นได้จากกฎหมายฉบับต่างๆ อาทิเช่น พระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นต้น ส่งผลให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหนา้ที่ตา่งๆ เพิ่มมาก

ขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ

รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้าน

การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ

อุปกรณ์  เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และ

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้ำที่จัดท ำ

แผนพัฒนำท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ

ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการ

ท างานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมี

ความส าคัญ 5 ประการคอื  

(1)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

(2)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่  ๆ เข้ามาในองค์กร  

(3)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  

(4)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  

(5)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่

เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   “ระบบติดตำม” จึงเป็น

เครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอย
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เป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  เพื่อน าข้อมูล

ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรอืแมแ้ตยุ่ติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก

ออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่

และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความ

ล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ

ไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน

เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับ

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว  จะ

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่าง ๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับ

เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง

แก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย   การติดตามดู

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่า

เป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็น

ผูด้ าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม

ในความเป็นจริงแล้วขึน้อยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า

การวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บาง

โครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ช่ัวคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงาน

การติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มี

ความเช่ียวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้

ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “กำรประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับ

การติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ

ด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจงึเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงาน

ที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น

ให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรอืไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยัง

เป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการ

ติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ

ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์

โดยใช้ขอ้มูลที่เก็บรวบรวม   
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ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะ

ด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยใน

ท้องถิ่น  เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของหนว่ยงานหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผล

ในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่

ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชา

สังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  

เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การ

บริการหรอืความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

การวางแผนพัฒนาสามปี  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  จึงต้องการด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือน

เมษายน  พ .ศ . 2561 (ระหว่ างเดื อนตุ ล าคม  พ .ศ . 2560 ถึ งมี นาคม  .ศ . 2561) ตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6  

ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และ  ข้อ 14  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

จะต้องด าเนินการ   (1)  ก าหนดแนวทาง  วธิีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (2) ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่ อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้ องถิ่น  และ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน

เดือนตุลาคมของทุกปี   
  

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  เป็นไป

ด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลตาเนิน     จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   

ตาเนิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 

2560 ถึง มีนาคม 2561) ขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 
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1.ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

   เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนิ นการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วย

วิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไป

อย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วธิีการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และ

ประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุก

หนว่ยงานเพื่อใชป้ระกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 4  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้

หลักเกณฑ์  ดังนี ้

(1)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม

กฎหมาย  และต้องไม่มลีักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

(2)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการ

ที่จะให้เงินอุดหนุน 

(3)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิ จหลักตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องด าเนนิการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

(4)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น า

โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ใน

หมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงิน

สะสมทุนส ารองเงนิสะสม หรอืเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี และงบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการ

ทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด

ไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้

ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) 
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ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความ

ต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิด

ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมี

ความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการงานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการ

เสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะ

ด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบ

จุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและ

สุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงานโครงการงานต่างๆ 

พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบ  เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นโดยการ

ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่ งยืน  เป็นไป

ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดยีิ่ง     

2. ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผล 

  กำรติดตำม (Monitoring) หมายถึง  กิจกรรมที่ท าเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นใน

ภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย

และเป้าหมายซึ่งก าหนดไว้ในแผนงาน  การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า  

ซึ่งท าให้เห็นความจ าเป็นในการด าเนินการแก้ไข 

  กำรประเมินผล (Evaluation) หมายถึง  การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะ

หนึ่ง  เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง  (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ทีเ่กิดขึน้  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของแผนหรือไม่  ผลการประเมินอาจยืนยันว่า  การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่

ก าหนดไว้ในแผน หรอือาจแสดงถึงความล่าช้าหรอืผลกระทบข้างเคียง  ซึ่งควรแก่การทบทวน 

  การติดตามและประเมินผล  จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผล

การปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา  ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล  ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะ

เป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะน าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

3. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

  3.1 เพื่อให้การตดิตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ตอ่

ประชาชนและสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

  3.2 เพื่อให้การตดิตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

  3.3 เพื่อรู้ถึงความตอ้งการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนนิ

และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึน้ 

  3.4 เพื่อใช้เป็นข้อแนะน าผูบ้ริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

๓.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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4.  ขั้นตอนกำรกำรติดตำมและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 1   

แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 28  

ดังนี้   

ให้ผูบ้รหิารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิน่ 

ประกอบด้วย  

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     

(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

(3) ผู้แทนหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       

(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและ

กรรมการอีกหนึ่งคนท าหนา้ที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตามข้อ 28 ให้มวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือก 

อีกได้   

ขั้นตอนที่ 2    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)   

ขั้นตอนที่ 3    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 29 (2)   

  ขั้นตอนที่ 4    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็น

ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา

ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พรอ้มทั้งประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้

ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ

ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ

ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 (3)    
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ขั้นตอนที่ 5   

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในท้องถิ่นทราบใน

ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้อง

ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน

เดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 14 (5)   
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ผังข้ันตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมกำร

ตดิตำมและ

ประเมนิผล

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ

ประเมินผลแผนพัฒนำ 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 

ประเมินผลแผนพัฒนำ 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำก

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อ

ผู้บริหำรท้องถ่ิน 

ผู้บริหำรท้องถ่ินเสนอต่อสภำท้องถ่ิน

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน 

       ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนใน

ท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่น

เสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดย

เปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือน

เมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี 
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5. วิธีกำรติดตำมและประเมินผล  

การตดิตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลตาเนิน  ประกอบด้วย  กระบวนการติดตามและการประเมินผลลัพธ์ซึ่งสามารถอธิบาย

รายละเอียดได้ดังนี้ การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เป็นการตรวจสอบใน

ระหว่างการด าเนิน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่

เกี่ยวข้องสามารถระดม ความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่

ก าหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ใน การติดตามผลการด าเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการด าเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน   ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม

และการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การตดิตามโครงการ/กิจกรรม

ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและ อุปสรรคในการด าเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนา

สามปี เป็นการตรวจสอบผลที่ เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่

เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ในภาพรวมความพึงพอใจของผู้ที่

เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ

ชุมชนตามตัวชีว้ัดที่ก าหนดไว้ อีกทั้งการตดิตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

7. กำรก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล  

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผล ก าหนดหว้งเวลาในการตดิตามและประเมินผล 

โครงการ/ กิจกรรม โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี ้ก าหนดใหม้ีการติดตาม

และประเมินผล การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ด าเนินการแลว้เสร็จและสรุปเป็นรายไตรมาส 

ระยะหกเดือน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เมื่อสิน้ปีงบประมาณให้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลอกีครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอ

ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอสภา

ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน

ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือน

ตุลาคมของทุกปีและปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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ส่วนที่ 2  

แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

      ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

ตามแผนว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  

ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา 

ความตอ้งการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่ 12   

    เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลงและการ

จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ 

แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีรายละเอียดดังนี ้ 

  กรอบแนวคิดและหลักกำร 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ .ศ. 2560 – 2564) 

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความ

เสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยี

ใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้ง

เศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลาย

ด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทาง

สังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการ

ในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(1)  การนอ้มน าและประยุกต์ใชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(2)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมสี่วนรว่ม  

(3)  การสนับสนุนและสง่เสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  

(4)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่รว่มกันอย่างมคีวามสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

1)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
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2)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏริูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี 

คุณภาพ 

3)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมภิาคและความเป็นเมอืง 

5)  การสร้างความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม 

6)  การบริหารราชการแผน่ดินที่มปีระสิทธิภาพ 

2.  แผนกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดิน   

รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมี

ส่วนรว่มของประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่ม

มากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการ

แผ่นดินและการให้บริการประชาชน  ทั้งนี้  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้ อต่อการพัฒนา

ประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 นโยบายที่  1  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     

 นโยบายที่  2  นโยบายความมั่นคงแหง่รัฐ     

 นโยบายที่  3  เศรษฐกิจ      

 นโยบายที่  4  นโยบายสังคมและคุณภาพชวีิต      

 นโยบายที่  5  ที่ดนิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  6  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  

 นโยบายที่  7  การตา่งประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  8  การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี  

3.  ยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy)   

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2555  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัด

เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  2556 และเป็น

กรอบ ในการจัดท างบประมาณปี  2557  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างาน

ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็นหลัก 56 แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มี

การบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิง

ปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาอาเซียน ปี 2558  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 501 ตึก

บัญชาการ ท าเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิม

ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country Strategy) 
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ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการด าเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  โดยมีรายละเอียดดังนี ้   

วิสัยทัศน์     

                “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดกีินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักกำรของยุทธศำสตร์    

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน”    

วัตถุประสงค์  

1)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่     

2)  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลติสินคา้ได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     

3)  ลดต้นทุนใหก้ับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจสิติกส์)     

เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์     

1)  การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม    

2)  การสรา้งรายได้จากโอกาสใหม่     

3)  การลดรายจ่าย     

4)  การเพิ่มประสทิธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศำสตร์  ประกอบด้วย 4  ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่  1  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9  ประเด็นหลัก 33 แนวทางการ

ด าเนนิการ    

ยุทธศำสตร์ที่  2  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็น

หลัก 20 แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศำสตร์ที่  3  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  

5 ประเด็นหลัก  11  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศำสตร์ที่  4  :  การสรา้งความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal 

process) ประกอบด้วย  8 ประเด็นหลัก  15 แนวทางการด าเนินการ 

4.  ค่ำนิยมหลักของคนไทย   

ค่านิยมหลักของคนไทย เพือ่สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มทีั้งหมด 12 ประการ  ดังนี้ 

1)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตรยิ์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 

2)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณใ์นสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 

3)  กตัญญู  ตอ่พ่อแม่  ผูป้กครอง  ครูบาอาจารย์ 
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4)  ใฝ่หาความรู ้ หมั่นศกึษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางออ้ม 

5)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

6)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีตอ่ผู้อื่น  เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

7)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

8)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้นอ้ยรู้จักการเคารพผูใ้หญ่ 

9)  มีสต ิ รูต้ัว  รูค้ิด  รูท้ า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยาย

กิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยภูมคิุ้มกันที่ดี 

11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย 

เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

12) ค านึงถึงผลประโยชน์ของสว่นรวม  และต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

5.  นโยบำยของรัฐบำล   

5.1  นโยบำยหรอืยุทธศำสตร์ประชำรัฐ 

      พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้น

เพื่อเป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่

กันใครออกไปจากสังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้อง

แผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคง

และยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  นโยบาย

หรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วม

แก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่า  ประชารัฐ เปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีสว่นในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่ายโยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของ

คนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ

ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

5.2  นโยบำยของรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์  จนัทร์โอชำ   

       ประกอบด้วยนโยบาย  11  ด้าน  ดังนี้ 

1)  การปกป้องและเชดิชูสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 

2)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 

3)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 

4)  การศกึษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศลิปวัฒนธรรม 

5)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
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6)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

7)  การส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในประชาคมอาเซียน 

8)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและ

พัฒนาและนวัตกรรม 

9)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ

การใชป้ระโยชน์อย่างยั่งยืน 

10)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผน่ดินที่มธีรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

11)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

5.3 ยุทธศำสตร์และนโยบำยของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.)  

1)  กำรแก้ไข ปัญหำยำเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต 

ผูค้้าผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

น าแนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1.1)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุก

หน่วยด าเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุน

ช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจรงิจัง 

1.2)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตาม

กฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้ง

โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละ

ละเลยใหม้ีการซุกซ่อนหรอืค้ายาเสพติดหากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

1.3)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการ

บ าบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวติอย่างปกติสุข 

1.4)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  (ข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมอืงพัทยา ลูกจา้งประจ าและ

พนักงานจ้าง) ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้

กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังใน

การป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้น

ยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการ

อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไป

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดดว้ยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดนิในการตอ่สู้กับยาเสพติด 
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2)  มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจรติประพฤติมิชอบ 

โดยเสริมสร้าง จติสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภบิาลใน

การปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตส านึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลัง

แผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  

69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ  ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และ

ก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

2.1)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละ

หน่วยงานที่เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัว

เจ้าหนา้ที่ที่รับผดิชอบและวิธีการกระท าผิด 

2.2)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่

มีความเสี่ยง 

2.3)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับ

การกระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่

ด าเนนิการใดๆเพราะรับผลประโยชน์ 

2.4)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่ของแต่ละ

หนว่ยงานพรอ้มทั้งระบุตัวเจ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบ 

2.5)  จัดท าขอ้มูลบุคคลนิตบิุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  5  ป ี

2.6)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับ

ผู้กระท าผิดตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้น าแนวทางดังกล่าวมา

จัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมชิอบ 

6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  

สุรินทร์)  ระยะ 4 ปี  พ.ศ. 2558 – 2561 (ฉบับทบทวน)  ได้จักท าขึน้บนพืน้ฐานการมสี่วนร่วมของการภาคี

การพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งภาคราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน  และภาค

ประชาชน  สังคมทั้ง  4  จังหวัด  ทุกขั้นตอน  ตัง้แตก่ารรวบรวมและจัดท าข้อมูลการประเมินศักยภาพของ

กลุ่มจังหวัด การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  แผนงาน

และโครงการ  

 จากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  จึงได้

ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตรข์องกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ  

1)  เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  อารยธรรมและไหม 
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3)  เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic  กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขายชายแดน 

4)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

ยุทธศำสตร์  :  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร ์ดังนี้     

ยุทธศำสตร์ที่  1  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการ

ด าเนนิการ    

ยุทธศำสตร์ที่  2  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็น

หลัก 20 แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศำสตร์ที่  3  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  

5 ประเด็นหลัก  11  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศำสตร์ที่  4  :  การสรา้งความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal 

Process) ประกอบด้วย  8 ประเด็นหลัก  15 แนวทางการด าเนินการ 

7. แผนพัฒนำจังหวัดชัยภูมิ 

 1. ต ำแหน่งกำรพัฒนำ (Positioning) ของจังหวัดชัยภูม ิ 

             1.1 เป็นเมืองเกษตรกรรมก้าวหนา้และยั่งยืน  

             1.2 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงินเิวศที่มคีุณภาพ 

             1.3 เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑท์้องถิ่นคุณภาพ  

2.  วิสัยทัศน์จังหวัดชัยภูมิ 

          “เมืองคุณภาพด้านสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และ การท่องเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน” 

 3. พันธกิจ  
             3.1 พัฒนาผลิตภาพการผลติภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มปีระสิทธิภาพและยั่งยืน

รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน               

             3.2 พัฒนาการท่องเที่ยวใหม้ีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างรายได้จากการ

ท่องเที่ยว              

             3.3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และยั่งยนื  

     3.4  สร้างสังคมอยู่ดมีีสุข เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 4.เป้ำประสงค์รวม 

             4.1  ผลติภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  

             4.2  รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
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             4.3  ประชาชนมีคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง  

             4.4  สภาพพืน้ที่ป่าคงความอุดมสมบูรณ์และมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่จังหวัด 

5.  ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำ (KPI) 

             5.1  ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของผลติภัณฑม์วลรวมจังหวัดภาคการเกษตร  

             5.2  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลติภัณฑม์วลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรม  

             5.3  ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของรายได้จากการท่องเที่ยว 

   5.4  สัดส่วนของพื้นที่ป่าสมบูรณ์ต่อพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึน้  

   5.5  จ านวนชุมชนที่ด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด  

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้า

และบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพ และยั่งยืน 

   ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แบบมีสว่นร่วมอย่างยั่งยืน 

  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  

1.4  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นแหล่ง 

ผลติอาหารพลังงาน ทดแทนส าคัญ และเป็นสังคมคุณภาพที่พรอ้มก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”  

พันธกิจ  

1. ส่งเสริมการพัฒนาการศกึษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น  

2. พัฒนาคุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  

3. พัฒนาศักยภาพและขดีความสามารถภาคการเกษตร  

4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใชพ้ลังงานอย่างมคีุณค่า  

6. พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของ 

จังหวัด 

7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ีมีประสิทธิภาพ  

เป้ำประสงค์หลัก  

1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมไิด้รับการศกึษาที่มคีุณภาพ  

2. ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่นได้รับการสบืสานคุณค่า  
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3. ประชาชนมคีุณภาพชวีิตที่ดีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง  

4. เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น  

5. การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมไิด้รับความนิยมเพิ่มสูงขึน้ 

6. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

7. ประชาชนมสี่วนรว่มในการอนุรักษ์และใชพ้ลังงานอย่างมคีุณค่า  

8. มีระบบโลจสิติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงประเทศสู่ 

ประชาคม อาเซียน  

9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู  

10. มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  

จากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ สามารถน ามาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาใน

ภาพรวม ดังนี้  

ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ  

เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์  

1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศกึษาที่มคีุณภาพมากขึ้น  

2. ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่นได้รับการสบืสานคุณค่า  

มำตรกำร และแนวทำง  

มาตรการที ่ 1.1 มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการศกึษาที่เทียบเคียงระดับประเทศ  

มาตรการที่  1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูดีครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิ  มากขึ้น

และส่งเสริมขดีความสามารถของครูและบุคลากรทางการศกึษา ที่มอียู่ในปัจจุบัน 

มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการ เรียน

การสอนที่มีคุณภาพเข้าสูจ่ังหวัดชัยภูมิ  

มาตรการที่  1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคัญ  

 มาตรการที่  1.5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์ 

ศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น   

 มาตรการที่  1.6 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝมีือในท้องถิ่น ให้มี

ขีดความสามารถพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  

 ยุทธศำสตร์ที่  2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้เข้มแข็งและ

ยั่งยืน  

 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  

 1. ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพืน้ฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง  
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 2. รายได้ตอ่ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น  

 3. ปัญหาดา้นยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง  

มำตรกำร และแนวทำง  

 มาตรการที่ 2.1 ส่งเสริมการแก้ปัญหาส าคัญด้านสาธารณสุขพืน้ฐานของจังหวัดชัยภูมิ  

 มาตรการที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์   

 มาตรการที่ 2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรม  และ

ยาเสพติดในพืน้ที่   

 ยุทธศำสตร์ที่  3 กำรพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรเกษตร  

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  

 1. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลติต่อไร่สูงขึน้  

 2. สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมผีลผลิตตอ่ไร่สูงขึ้น  

 3. รายได้ภาคเกษตรตอ่ครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น  

มำตรกำร และแนวทำง 

  มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อย 

และ มันส าปะหลัง   

 มาตรการที่  3.2 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต ได้แก่  พริก 

ยางพารา โค เนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช   

 มาตรการที ่ 3.3 สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 

 ยุทธศำสตร์ที่  4 กำรพัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยว 

  เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  

  1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้น  

  2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึน้  

มำตรกำร และแนวทำง  

 มาตรการที่  4.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ  ให้

เป็นรูปธรรม   

 มาตรการที่  4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐาน  มี

ความปลอดภัย และมีภูมิทัศนท์ี่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์   

 มาตรการที่  4.3 ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมิให้น่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และ ยังคง

ความเป็นแหล่งภูมปิัญญาดั้งเดิมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว   

 มาตรการที่  4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพและ 

ศรัทธาต่อเจา้พ่อพระยาแล   

 มาตรการที่ 4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมใิห้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับส าคัญของประเทศ   
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 มาตรการที่ 4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและ ภาคเอกชน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ยุทธศำสตร์ที่  5 กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์และใช้พลังงำนอย่ำงมีคุณค่ำ  

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

  1. ชุมชนพึ่งพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากขึ้น  

  2. ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายพลังงานทดแทน  

  3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใชพ้ลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า  

        มำตรกำร และแนวทำง  

  มาตรการที่  5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน   

  มาตรการที่  5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพชืพลังงานอย่างครบวงจร   

  มาตรการที่  5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงาน

ทดแทน   

  มาตรการที่  5.4 ส่งเสริมการสรา้งความตระหนักในการใชพ้ลังงานอย่างมีคุณค่า   

 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรเป็นศูนย์กลำงทำงกำรตลำด 

และกำรเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชำคมอำเซียน  

 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  

 1.มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ  

มำตรกำร และแนวทำง  

 มาตรการที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน เพื่อการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด และโล

จสิติกส์ในภูมภิาค  

 มาตรการที่  6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่น  ให้

เชื่อมตอ่กับส่วนกลาง  

  ยุทธศำสตร์ที่  7 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

และยั่งยืน  

 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  

 1. มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึน้  

 2. ปริมาณน้ าเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น  

 3. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง  

มำตรกำร และแนวทำง  

 มาตรการที7่.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มจี านวนเพิ่มขึน้  
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 มาตรการที่ 7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มี  แหล่งน้ า

ขนาดใหญ่และแหล่งน้ าชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับ การใชน้้ าในภาคการเกษตรอย่างเพียงพอ   

 มาตรการที่  7.3 การน าเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและเพิ่ม 

มูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

 ยุทธศำสตร์ที่  8 กำรบรหิำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดมีีประสิทธิภำพ  

 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  

  1. ประชาชนมคีวามพึงพอใจตอ่ผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

  2. บุคลากรองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีขดีความสามารถสูงในการให้บริการ  

  3. ภาคประชาชนมสี่วนรว่มสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

          มำตรกำร และแนวทำง  

  มาตรการที่ 8.1 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการ องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นให้ได้ตามเกณฑม์าตรฐานการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ด ี 

  มาตรการที่  8.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร

ปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

  มาตรการที่ 8.3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น อย่างตอ่เนื่อง  

  มาตรการที่  8.4 สร้างความตระหนักและจิตส านึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กร

ปกครอง ส่วนท้องถิ่น  

8. ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. วิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำท้องถ่ิน 

 “การศกึษาเป็นเลิศ  เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า  พัฒนาคุณภาพชวีิต  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 

2. พันธกิจ 

1) การสร้างพัฒนาเส้นทางคมนาคมทั้งสัญจรและล าเลียงพืชผลทางการผลติจาก 

การเกษตรจะต้องพัฒนาให้ได้มาตรฐาน  เพื่อประชาชนจะได้ใช้สะดวก ไม่ชะงักหรือติดขัด  เมื่อเกิด

เหตุการณ์ภัยจากธรรมชาติ  สามารถใช้สัญจรได้ตลอดเวลา  โดยไม่เสียหายต่อการประกอบอาชีพและ

คมนาคม 

2) การปรับปรุงและพัฒนาแสงสวา่งทุกหมูบ่้าน โดยด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าใหท้ั่วถึง 

เพื่อจะได้ใช้ได้เต็มพื้นที่ส าหรับชีวิตประจ าวันของประชาชน  และประกอบอาชีพและบริเวณที่เป็นจุด

ล่อแหลมตามแหล่งต่าง ๆ  ที่ความสว่างไม่เพียงพอจะต้องติดตั้งให้เพียงพอและทั่วถึงทั้งในชุมชนและ

เส้นทางการคมนาคม 

3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค น้ าอุปโภค – บริโภคที่สะอาด  ก่อสรา้ง   
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พัฒนา  ปรับปรุง  ขยายเขตทั้งประปาภูมิภาค  และหมู่บ้านให้เพียงพอและทั่วถึง  ก่อสร้างจัดหาภาชนะ

และซ่อมแซมให้ใชก้ารได้ 

4)  การเพิ่มประสทิธิภาพในการจัดการโทรศัพท์สาธารณะ  และการขยายคู่ 

สายโทรศัพท์ขอความร่วมมือสนับสนนุงบประมาณติดตั้งขยายเขตและซ่อมแซมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อให้ประชาชนได้มีใชอ้ย่างพอเพียง 

5) การพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพของเกษตรกรที่มรีายได้ไม่เพียงพอต่อการ 

ด ารงชีพให้มีรายได้เพิ่มขึน้โดยจัดฝึกอบรมอาชีพ  สนับสนุนงบประมาณและตลาดจ าหน่ายสินค้า  ส่งเสริม

ชุมชนให้ผลติสินคา้ตามที่ตลาดตอ้งการ 

6) การพัฒนาการเกษตร  ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาบ ารุง  ความอุดม 

สมบูรณ์ของแหล่งผลิต  และการใช้ปุ๋ยสารอินทรีย์ที่ผลิตจากวัตถุในชุมชน  โดยการเรียนรู้จากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

7) การรวมกลุ่มของอาชีพตา่ง ๆ  การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์  พลังมวลชน  เยาวชน  ให้ 

เข้มแข็งและยั่งยนื  คอยป้องกันภัยคุกคามตา่ง ๆ  ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้มคีวามปลอดภัย   

8) สง่เสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนยีม ประเพณี และวัฒนธรรม ให้ก้าวหน้าและ 

แพร่หลาย  จัดตั้งกลุ่มขึ้นมารับผิดชอบสนับสนุนงบประมาณ 

9) สง่เสริมและพัฒนาการกีฬาและการออกก าลังกาย   จัดการแขง่ขันกีฬาและการ 

ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง  จัดหาผู้ฝึกสอนกีฬา  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง

แก่เยาวชน  เพื่อจะได้ก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้น  การออกก าลังกายสร้างสุขภาพให้แก่ประชาชนที่สนใจทั่วไป

อย่างสม่ าเสมอ 

10) สรา้งและจัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเพาะปลูก  ก่อสร้าง  ขุดลอก  ซ่อมแซม  ให้ 

สามารถเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตรยามขาดแคลน  และน าน้ าจากต้นน้ าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรให้พอเพียงและ

ทั่วถึง 

11) ปรับปรุงและพัฒนาระบบทางระบายน้ าตามแหลง่น้ าที่ประชาชนใช้เป็นเส้นทางเข้า 

พืน้ที่การเกษตรช ารุดหรือเสียหายบ่อย ๆ  จะต้องก่อสร้างเป็นอาคารหรอืสะพานให้คงทนถาวร  ทนสภาพ     

การระบายน้ าได้สะดวก  รวดเร็ว  สอดคล้องกับประมาณน้ าที่ไหลเข้า – ออก 

12) ปรับปรุงพื้นที่การเพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ์  เนื่องจากสภาพดินเค็มใหม้ี 

ความอุดมสมบูรณ์โดยหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

          13) การพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่มอียู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ของคนรุ่นเก่า ให้

ถ่ายทอดแก่คนรุ่นหลังโดยตั้งกลุ่มให้เรยีนรู้และพัฒนาใหเ้ป็นอาชีพและรายได้ 

          14) การสร้างระบบการท าลายขยะและปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยให้รองรับปริมาณ

และให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  รณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ทุกครัวเรือนได้ตระหนักถึงมลภาวะและความ

เป็น  ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 
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15) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการระบายน้ าตามหมูบ่้านที่เกิดท่วมขังในฤดูฝนตก  

ก่อสร้างรางระบายน้ าหรอืร่องระบายน้ าให้ทันต่อปริมาณน้ าใช้และน้ าฝน 

16)  ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไมต้ามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณที ่

สาธารณประโยชน์  วัด  สถานที่ราชการและที่ไร่นา  สวน  เพื่อเป็นแหล่งอาหาร  ร่มรื่น  รักษาภูมิทัศน์  

รักษาความสมดุลทางธรรมชาติ 

17) สง่เสริมสนับสนุนให้เด็กตั้งแตก่ารเตรียมความพร้อมก่อนการศกึษาช้ันประถม ให้ 

ได้รับความรู้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปให้ทันสมัย  สนับสนุนทุนการศึกษา  จัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาการเรียน  การสอน  ตั้งแต่อนุบาล  จนถึงช้ันประถมศึกษา  สนับสนุนอาหาร

กลางวัน   วัสดุอุปกรณ์  การเรียน  การศกึษา  ทั้งในและนอกระบบ 

18) จัดท าสวนพักผอ่นสาธารณะและสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กและประชาชนทั่วไปได้มา 

พบปะและนันทนาการ 

19) จัดสร้างเวทีสาธารณะเพื่อเป็นที่จัดกิจกรรมตา่งๆ  ของชุมชนเป็นศูนย์รวมที่ถาวร 

ของต าบลใหม้ีมาตรฐานและการใชง้านหลาย ๆ โอกาส 

20) ก่อสรา้งศูนย์กิจกรรมรวมต าบลใหค้รบวงจร  เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของต าบลทุก ๆ  

ด้านของทุกหมู่บ้าน  ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาได้ทราบและโดยเฉพาะสินค้าชุมชนและ

บริการภูมิปัญญาที่จะสามารถท ารายได้ 

21) จัดท าแหลง่ธรรมชาติใหเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว  โดยปรับปรุงพัฒนาให้สามารถน า 

ทรัพยากรที่มอียู่ให้เป็นรายได้และเพิ่มอาชีพให้แก่คนในชุมชน 

22) ปรับปรุงการบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และบริการด้าน 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ประชาชนได้เรียนรู้  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน  เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้  

ปรับปรุงสถานที่ราชการให้สามารถให้บริการหลาย ๆ  ด้าน  ภูมิทัศน์ทั้งนอกและในอาคารส านักงานให้ดู

เหมาะสมสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ  

3.  จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 

1) ส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน โดยก่อสรา้ง พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง 

พืน้ฐาน เชน่ เส้นทางคมนาคม ทางระบายน้ า ไฟฟ้า น้ าประปา ระบบโทรคมนาคม 

2) การบริหารจัดการแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และแหลง่น้ าเพื่อการเกษตรอย่าง 

เพียงพอ 

3) การส่งเสริมพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาศักยภาพ 

เกษตรกรและการพัฒนาด้านการเกษตรส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

4) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง 

5) เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพชองการผลิตทางการเกษตรและให้ประชาชนมอีาชีพ 

เสริมเพิ่มขึ้น 
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6) สง่เสริมคุณภาพชวีิตโดยการส่งเสริมความปลอดภัยมนชีวติและทรัพย์สิน 

7) ให้บริการดา้นสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ดอ้ยโอกาส 

8) เพื่อให้ชุมชนรูจ้ักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 

9) สง่เสริมและสนับสนุนฟื้นฟูจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างจริงจังและ 

ต่อเนื่อง 

10) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยการส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน การ 

พัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ การสนับสนุนการด าเนินการตาม

นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด 

11) เพิ่มขดีความสามารถของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล และ 

ลูกจา้ง เพื่อให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  

4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561 – 2564)  

ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนา  โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  และนโยบายของ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  6  ด้าน  ได้แก่ 

  ยุทธศาสตรท์ี่  1  ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ยุทธศาสตรท์ี่  2  ดา้นการพัฒนาแหลง่น้ า 

  ยุทธศาสตรท์ี่  3  ดา้นเศรษฐกิจ 

  ยุทธศาสตรท์ี่  4  ดา้นสังคม 

  ยุทธศาสตรท์ี่  5  ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตรท์ี่  6  ด้านการพัฒนาการเมอืงและการบริหาร 

  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561 -2564)  องค์การบริหารส่วนต าบล    

ตาเนิน  ได้จัดล าดับความส าคัญในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง  ๆ  ตามเหตุผลความจ าเป็นและความ

เร่งดว่นในการพัฒนา  ดังนี้ 

1.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อ

ระบายน้ า 

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร 

1.3 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
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2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 

2.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมแหล่งกักเก็บน้ า 

2.2 แนวทางการขุดเจาะแหลง่น้ า 

3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

3.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการลงทุน 

3.2  แนวทางการพัฒนาการเกษตร 

  4.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม 

         4.1  แนวทางการพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม 

         4.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬา  ศาสนา  วัฒนธรรม 

         4.3  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาส่งเสริมเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

         4.4  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

         4.5  แนวทางการพัฒนาการศกึษา 

  5.  ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

         5.1 แนวทางการพัฒนาการสร้างจติส านึกและตระหนักในการจัดการ   

                                 ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

         5.2  แนวทางการพัฒนาการจัดระบบนิเวศ 

         5.3  แนวทางการพัฒนาการบ าบัดและจัดเก็บขยะ 

  6.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมอืงและการบริหาร 

         6.1  แนวทางการพัฒนาการเมอืง 

         6.2  แนวทางการพัฒนาการบริหาร 

นโยบำยของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนิน 

นโยบำยข้อที่ 1   ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

จะมุ่งเน้นการสรา้งและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานทุกชนิด พัฒนาเกี่ยวกับ 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอ านวยความสะดวกในชุมชน โดย

ด าเนนิกิจกรรมเกี่ยวกับด้านต่าง  ๆ  ดังตอ่ไปนี้ 

1.1 ด้ำนคมนำคม 

 1.1.1 สนับสนุนปรับปรุงและสร้างถนน 

1.1.2 สนับสนุนปรับปรุงรอ่งระบายน้ า และสร้างรอ่งระบายน้ า 

1.1.3 สนับสนุนการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 

1.2 ด้ำนไฟฟ้ำ 

1.2.1 สนับสนุนติดตั้งและซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ 

1.2.2 สนับสนุนปรับปรุงโคมไฟส่องสว่างตามพืน้ที่ที่จ าเป็น 
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1.2.3 สนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้า 

1.3 ด้ำนกำรสื่อสำร 

1.3.1 สนับสนุนติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สาย หนว่ยงาน ระดับหมูบ่้าน  

       ระดับต าบล 

1.4 ด้ำนสำธำรณูปโภคและแหล่งน้ ำ 

1.4.1 สนับสนุนการขยายท่อเมนประปาของสว่นภูมิภาค 

1.4.2 สนับสนุนการขยายเขตประปาหมู่บ้าน 

1.4.3 สนับสนุนกานพัฒนาแหลง่น้ าโดยการจัดหา ขุดลอกคูคลอง                  

        คลองส่งน้ า   ล าหว้ย และจัดสร้างฝายกักเก็บน้ าไว้ใชต้ลอดปี 

 นโยบำยข้อที่  2   ด้ำนเศรษฐกิจ 

มุ่งเน้นโครงการด้านการประกอบอาชีพของประชาชนใหม้ีความเป็นอยู่ที่ดี เพิ่มรายได้จาก 

การประกอบอาชีพ โดยมีกิจกรรมและโครงการดังนี้ 

  2.1  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ 

  2.2  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตัง้กลุ่มออมทรัพย์ 

           2.3  ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าในต าบลเพื่อยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน  

  2.4  พัฒนาคุณภาพแรงงานและส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน 

  2.5  แก้ไขปัญหาการว่างงานของประชาชนในพื้นที่ 

  2.6  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพตา่งๆ 

  2.7  ส่งเสริมสนับสนุนฝกึอบรมกลุ่มอาชีพ สตรี แม่บ้าน และเยาวชน 

  2.8  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทัศน์ศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ สตรี แม่บ้าน และเยาวชน 

  2.9  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

  2.10  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปลูกพืชตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.11  ส่งเสริมสนับสนุนการท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชวีภาพ เพื่อลดต้นทุนและการใชส้ารเคมี 

  2.12  ส่งเสริมสนับสนุนโรงงานปุ๋ยอัดเม็ด และปุ๋ยชีวภาพ 

นโยบำยข้อที่  3  ด้ำนสังคม 

มุ่งเน้นพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนภายในต าบลมี   ความสมัคร

สมานสามัคคี จะปรับปรุง และจัดระเบียบการศึกษาสาธารณสุข วัฒนธรรม ประเพณี และ

สนับสนุนการปรับปรุงชุมชนเพื่อให้เป็นสังคมคุณภาพ โดยจะด าเนินการดังนี้ 

3.1 ด้ำนศำสนำและวัฒนธรรม 

3.1.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีอันดงีาม กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  

         วันส าคัญต่าง ๆ 

3.1.2 สง่เสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นและเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้คงอยู่ 
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3.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะพืน้บ้านและวัฒนธรรมที่ดงีาม 

3.1.4 สง่เสริมและอบรมคุณธรรมและจรยิธรรมให้แก่ประชาชน 

3.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ 

3.2 ด้ำนกำรศึกษำ 

 3.2.1 สนับสนุนงบประมาณในการศกึษาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 3.2.2 สนับสนุนอาหารกลาวันและอาหารเสริม นม ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน 

        3.2.3 สนับสนุนงานวันเด็กแหง่ชาติ 

 3.2.4 สนับสนุนทุนการศกึษาเด็กนักเรียน เรยีนดีแต่ยากจน 

3.2.5 สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน รองเท้า เสื้อผา้นักเรียน ตามความ      

เหมาะสม 

3.2.6 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรูชุ้มชนหรอืหอ้งสมุดประจ าต าบล       

         เพื่อให้ชุมชนได้รับการศกึษาและได้ใชบ้ริการด้านสื่อตา่ง ๆ 

  3.3 ด้ำนนันทนำกำรและกีฬำ 

   3.3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 

   3.3.2 สง่เสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทั่วไป กีฬาพื้นบ้านของประชาชน 

   3.3.3 สนับสนุนจัดหาอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการออกก าลังกายของประชาชน 

   3.3.4 จัดสร้างสนามกีฬาส าหรับออกก าลังกาย 

3.4 ด้ำนสวัสดิกำรสังคม 

   3.4.1 สนับสนุนงบประมาณสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพผูสู้งอายุ คนพิการ  

           ผูด้้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ 

   3.4.2 สนับสนุนอุปกรณ์ถุงยังชพี 

   3.4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการอบรมอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดอ้ยโอกาส 

   3.4.4 สงเคราะห์ผูย้ากจนที่มีที่อยู่อาศัยไม่คงทนถาวร 

   3.4.5 ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 

   3.4.6 ปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์ส าหรับหอกระจายข่าว 

   3.4.7 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายประกาศประจ าหมูบ่้าน 

  3.5 ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

   3.5.1 สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวกับงานบรรเทาสาธารณภัย 

   3.5.2 สง่เสริมการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความรูค้วามเข้าใจในการบรรเทา

           สาธารณภัย 

3.5.3 ส่งเสริมการจัดระเบียบจราจร  

3.5.4 จัดท าป้ายจราจรตามถนนสายส าคัญ 
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3.5.5 จัดค่าตอบแทนแก่ผูป้ฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย 

3.6 ด้ำนสำธำรณสุข 

   3.6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและระงับโรคติดต่อที่เกิดขึน้ภายในต าบล 

   3.6.2 สง่เสริมการออกก าลังกาย 

   3.6.3 ส่งเสริมรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด 

   3.6.4 สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของกลุ่ม อสม. 

   3.6.5 สนับสนุนเครื่องมอือุปกรณ์พ่นน้ ายาเคมีเพื่อป้องกันยุงลาย 

   3.6.6 สนับสนุนวัสดุส าหรับสัตว์ เช่น ยาฉีดป้องกันส าหรับสัตว์ เชน่ สุนัข  

            แมว วัว ควาย เป็นต้น 

 นโยบำยข้อที่  4   ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

  4.1 สง่เสริมสนับสนุนโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 

  4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มกีารปลูกต้นไม่บริเวณบ้านเรือนราษฎร 

  4.3 ส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งน้ า และป่าไม้ในต าบล 

  4.4 จัดหาภาชนะส าหรับบรรจุขยะ 

4.5 ส่งเสริมรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ และจัดระบบการ 

      จัดเก็บขยะที่ดี 

  4.6 สง่เสริมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า 

  4.7 ปรับปรุงบ่อขยะ 

นโยบำยข้อที่  5  ด้ำนกำรเมืองและกำรร่วมมือกับหน่วยงำนอื่น 

  มุ่งเน้นการพัฒนาความ รูค้วามเข้าใจของประชาชนในการมสี่วนรว่มในกิจกรรมทาง

การเมอืงตามระบอบประชาธิปไตย และการตดิต่อประสานงานกับหนว่ยงานอื่น 

  5.1 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในรูปแบบของประชาคม 

  5.2 สง่เสริมการรณรงค์การเลือกตั้งทุกระดับ 

  5.3 สนับสนุนการอบรม ประชุมสัมมนาของคณะผูบ้ริหาร สมาชิก อบต. พนักงานและ 

     เจ้าหน้าที่ 

  5.4 ติดตอ่ประสานงานกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 

  5.5 ประสานความรว่มมือกับภาครัฐ และเอกชนทุกแขนง 

  5.6 ประสานขอรับงบประมาณสนับสนุนทุกหนว่ยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
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นโยบำยข้อที่  6  นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้บ้ริหาร สมาชิก อบต. พนักงานและเจ้าหนา้ที่ได้ยึด  แนวทางการ 

บริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งในการปฏิบัติตามแนวนโยบายนั้น 

ข้าพเจ้าจะด าเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะเฉพาะหนา้ ระยะกลาง และระยะยาว โดยจะประสานงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชนและภาคประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
30 

ส่วนที่ 3 

กำรติดตำมและประเมนิผลกำรพัฒนำ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนนิ  ได้ด าเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตาม

โครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ   ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการด าเนินงาน

ต่อผู้บริหาร  และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยแบ่งการ

ติดตามและประเมินผลเป็น  3  ส่วน  ได้แก่ 

  1. การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่

ก าหนด  

2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

3. การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและประสิทธิผลการด าเนินงาน 

1. การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  

      แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค ำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น โดยจะท า

การประเมนิและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนนิงาน 

ไม่มกีาร

ด าเนนิงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น    

1. มีการจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มีการจัดประชุมอย่างตอ่เนื่องสม่ าเสมอ   

4. มีการจัดตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจัดท าแผน   
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ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนนิงาน 

ไม่มกีาร

ด าเนนิงาน 

9. มีการวิเคราะหศ์ักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมนิสถานภาพการพัฒนา

ท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ

ของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนุมัตแิละประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   

17. มีการจดัท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 

2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 1)  โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

  เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางให้ท้องถิ่นน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                  

( พ.ศ.2561 – 2564)  มาใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561  

ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจงึใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ. พ.ศ.2561 – 2564) เป็นหลักในการพิจารณา  โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจ านวนโครงการและ

งบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี  (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการด าเนินการใน

ปีงบประมาณ 2561  เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี 2561  และแสดงข้อมูลการด าเนินการและการใช้งบประมาณจริง  โดยแยกตามแนว

ทางการพัฒนาและยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   

แบบที ่2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 

ค ำชี้แจง : แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตดิตามผลการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ

ติดตามและรายงานผลการด าเนนิทุก ๆ 6 เดอืน โดยแบ่งเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือนเมษายน และ

ครั้งที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม 
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รำยงำนสรุปผลกำรวำงแผนพัฒนำ 4 ปี ปี 2561 

อบต.ตำเนิน เนินสง่ำ จ.ชัยภูมิ 

ยุทธศำสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

1.การพัฒนาด้าน

โครงสรา้งพืน้ฐาน 
303 272,720,000.00 303 272,720,000.00 303 272,720,000.00 303 272,720,000.00 

2.การพัฒนาด้านแหลง่

น้ า 
81 198,350,000.00 81 198,350,000.00 81 198,350,000.00 81 198,350,000.00 

3.การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 
55 4,025,000.00 55 4,025,000.00 55 4,025,000.00 55 4,025,000.00 

4.การพัฒนาด้านสังคม

และสาธารณสุข 
115 31,030,000.00 115 31,050,000.00 115 31,050,000.00 115 31,050,000.00 

5.การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

29 3,850,000.00 29 3,850,000.00 29 3,850,000.00 29 3,850,000.00 

6.การพัฒนาด้าน

การเมืองและการบรหิาร 
70 19,864,800.00 71 19,914,800.00 71 19,914,800.00 71 19,914,800.00 

รวม 653 529,839,800.00 654 529,909,800.00 654 529,909,800.00 654 529,909,800.0 
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                         แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 

 

ค ำชี้แจง : แบบที่ 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใชป้ระเมินผลการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 

ครั้ง เดือนเมษายน และเดือนตุลาคม 

ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป 

     1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนิน 

     1.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระยะ  6  เดือน  (เดือนตุลำคม  2560 – มีนำคม  2561) 

ส่วนที่  2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  

ยุทธศำสตร์และจ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผนและจ ำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวนโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏ

อยู่ในแผนพัฒนำสำมปี  

จ ำนวนโครงกำรที่ได้

ปฏิบัต ิ

  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 284 15 

  2. การพัฒนาด้านแหลง่น้ า 64 1 

  3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 58 4 

  4. การพัฒนาด้านสังคม 114 35 

  5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

31 4 

  6. การพัฒนาด้านการเมอืงการบริหาร 67 21 

รวม 618 80 
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ผลกำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13  และข้อ 14  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมอืง  ที่

ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ  ทันสมัยสามารถตอบสนองความ

ต้องการประชาชน  เพื่อให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่ม

โครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและ

ติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี ้ได้มกีารด าเนินงานมาอย่างตอ่เนื่องถึงปัจจุบัน 

 

 เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 

เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบ e-plan  และได้น า

ข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงาน

สรุปผลการด าเนนิงาน  ดังนี้ 

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน e-plan ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษำยน พ.ศ. 2561 

(ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2560 – มีนำคม 2561) 

(www.dla.go.th) 

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


 

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี 2561 

อบต.ตำเนิน เนินสง่ำ จ.ชัยภูมิ 

 

ยุทธศำสตร์ 

แผนกำรด ำเนินกำร 

ท้ังหมด 
อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 100% 

จ ำนวน 

โครงกำร 

คิด

เป็น 
งบประมำณ 

คิด

เป็น 

จ ำนวน 

โครงกำร 

คิด

เป็น 
งบประมำณ 

คิด

เป็น 

จ ำนวน 

โครงกำร 

คิด

เป็น 
งบประมำณ 

คิด

เป็น 

จ ำนวน 

โครงกำร 

คิด

เป็น 
งบประมำณ 

คิด

เป็น 

จ ำนวน 

โครงกำร 

คิด

เป็น 
งบประมำณ 

คิด

เป็น 

1.การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 303.0 46.40 272,720,000.00 51.47 14.0 17.95 2,128,500.00 10.15 1.0 3.57 27,000.00 0.28 1.0 3.85 27,000.00 0.29 1.0 4.55 27,000.00 0.29 

2.การพัฒนาดา้นแหล่งน้ า 81.0 12.40 198,350,000.00 37.44 1.0 1.28 423,000.00 2.02 1.0 3.57 420,000.00 4.34 1.0 3.85 420,000.00 4.44 1.0 4.55 420,000.00 4.51 

3.การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 55.0 8.42 4,025,000.00 0.76 4.0 5.13 100,000.00 0.48 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

4.การพัฒนาดา้นสังคมและสาธารณสุข 115.0 17.61 31,030,000.00 5.86 35.0 44.87 16,210,400.00 77.31 18.0 64.29 8,507,755.00 87.91 18.0 69.23 8,500,255.00 89.78 16.0 72.73 8,393,255.00 90.21 

5.การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม 29.0 4.44 3,850,000.00 0.73 4.0 5.13 349,000.00 1.66 1.0 3.57 189,000.00 1.95 1.0 3.85 189,000.00 2.00 1.0 4.55 189,000.00 2.03 

6.การพัฒนาดา้นการเมืองและการบริหาร 70.0 10.72 19,864,800.00 3.75 20.0 25.64 1,756,600.00 8.38 7.0 25.00 533,600.00 5.51 5.0 19.23 331,703.00 3.50 3.0 13.64 274,800.00 2.95 

รวม 653.0   529,839,800.00   78.0   20,967,500.00   28.0   9,677,355.00   26.0   9,467,958.00   22.0   9,304,055.00   
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รำยงำนสรุปผล กำรติดตำมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ปี 2561 

อบต.ตำเนิน เนินสง่ำ จ.ชัยภูมิ 

 

ยุทธศำสตร ์ ผ่ำนเกณฑ ์ ร้อยละ ไม่ผ่ำนเกณฑ ์ ร้อยละ รวม 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1 0.33 302 99.67 303 

2.การพัฒนาด้านแหลง่น้ า 1 1.23 80 98.77 81 

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 0 0.00 55 100 55 

4.การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 18 15.65 97 84.35 115 

5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 3.45 28 96.55 29 

6.การพัฒนาด้านการเมอืงและการบริหาร 5 7.14 65 92.86 70 

รวม 26 3.98 627 96.02 653 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
37 

รำยงำนโครงกำรที่อนุมัติงบประมำณ ปี 2561 

อบต.ตำเนิน 

 

อบต.ตำเนนิ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ แหลง่ที่มำ 

งบตำม

ข้อบัญญัต/ิเทศ

บัญญัต ิ

กำรพัฒนำด้ำนโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

1. ก่อสร้างถนน คสล. สายแยกหนองเบ็นถึง

บ้านนายค าแหง หมู่ท่ี 2 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 

กองช่างสุขาภบิาล, กองประปา, 

ส านักชา่ง, ส านักการชา่ง 

 242,000.00 

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบา้น

นางบุญโฮมถึงสามแยกบา้นผู้ช่วยจิตตา ศรี

วงษ์ หมูท่ี่ 4 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 

กองช่างสุขาภบิาล, กองประปา, 

ส านักชา่ง, ส านักการชา่ง 

 124,000.00 

3. ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นนางนอง แดง

ค า-บ้านนายโลม หมูท่ี่ 5 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 

กองช่างสุขาภบิาล, กองประปา, 

ส านักชา่ง, ส านักการชา่ง 

 188,000.00 

4. ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางประคอง 

กว้างนอก-นายลาด โพธ์ินอก หมูท่ี่ 5 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 

กองช่างสุขาภบิาล, กองประปา, 

ส านักชา่ง, ส านักการชา่ง 

 95,000.00 

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน

นายภิญโญ กว้างนอก หมูท่ี่ 7 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 

กองช่างสุขาภบิาล, กองประปา, 

ส านักชา่ง, ส านักการชา่ง 

 158,000.00 

6. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางเรไร - วัด ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 

กองช่างสุขาภบิาล, กองประปา, 

ส านักชา่ง, ส านักการชา่ง 

 216,000.00 

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบา้น

หนา้บา้นนายสมสว่น คุ้มตาเนิน ถึงบึงปืเด หมู่

ท่ี 12 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 

กองช่างสุขาภบิาล, กองประปา, 

ส านักชา่ง, ส านักการชา่ง 

 100,000.00 

8. ก่อสร้างถนน คสล.จากทางสาธารณะ-

บ้านนางส าเภา กิ่งนอก หมู่ท่ี 14 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 

กองช่างสุขาภบิาล, กองประปา, 

ส านักชา่ง, ส านักการชา่ง 

 82,500.00 

9. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า หมู่ท่ี 14 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 

กองช่างสุขาภบิาล, กองประปา, 

ส านักชา่ง, ส านักการชา่ง 

 50,000.00 
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10. ตดิตัง้ไฟฟา้ส่องสวา่งสาธารณะภายใน

หมูบ้่าน หมูท่ี่ 14 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 

กองช่างสุขาภบิาล, กองประปา, 

ส านักชา่ง, ส านักการชา่ง 

 30,000.00 

11. ก่อสร้างระบบระบายน้ าท้ิงจากบ้านนาย

หวั่น เมสันเทียะถึงบา้นนายนิพนธ์ บัณฑิต หมู่

ท่ี 12 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 

กองช่างสุขาภบิาล, กองประปา, 

ส านักชา่ง, ส านักการชา่ง 

 499,000.00 

12. ป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์

ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 50,000.00 

13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาย

ควง หมั่นค า หมู่ท่ี 11 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 

กองช่างสุขาภบิาล, กองประปา, 

ส านักชา่ง, ส านักการชา่ง 

 184,000.00 

14. ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ า

สายหน้าวัดบึงบริบูรณ์ หมูท่ี่ 12 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 

กองช่างสุขาภบิาล, กองประปา, 

ส านักชา่ง, ส านักการชา่ง 

 110,000.00 

กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ 

15. ขุดลอกคลองสง่น้ าหนองเลียบ หมู่ท่ี 8 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 

กองช่างสุขาภบิาล, กองประปา, 

ส านักชา่ง, ส านักการชา่ง 

 423,000.00 

กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกจิ 

16. ส่งเสริมการเลีย้งไก่พันธ์ุไข่ หมูท่ี่ 1-14 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 30,000.00 

17. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสตรี

ต าบลตาเนนิ 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 30,000.00 

18. จ้างนักเรียน นักศกึษาท างานในชว่งปิด

ภาคเรียนในต าบล 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 20,000.00 

19. ฝึกอบรมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 20,000.00 

กำรพัฒนำด้ำนสังคมและสำธำรณสุข 

20. สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 14 หมูบ้่าน ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านัก  7,720,800.00 
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คลัง 

21. สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้พิการ 14 หมูบ้่าน ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 2,640,000.00 

22. สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 14 

หมูบ้่าน 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 

 120,000.00 

23. จัดอบรมเยาวชนชุดป้องกันยาเสพติด ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 20,000.00 

24. โรงเรียนสขีาว ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 20,000.00 

25. พัฒนาชุมชนหน้าบ้านน่ามอง ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 20,000.00 

26. จัดสวัสดกิารทางสังคมแกผู่สู้งอายุ ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 20,000.00 

27. ชว่ยเหลอืและสงเคราะห์ผู้ดอ้ยโอกาสทาง

สังคม 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 20,000.00 

28. วันแมแ่ห่งชาติ ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 30,000.00 

29. อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะ

ผู้บริหาร สมาชกิสภาฯ พนกังานสว่นต าบล 

พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง อบต.ตาเนนิ 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 120,000.00 

30. หนังสือพมิพแ์ละวารสาร ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 30,000.00 

31. ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 100,000.00 
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32. รณรงค์ให้ความรู้ดา้นการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 20,000.00 

33. จัดหาวัสดุสาธาณสุขป้องกนัโรคในคน

และสัตว ์

ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 100,000.00 

34. ควบคุมโรคไข้เลอืดออก ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 20,000.00 

35. จัดระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน (EMS) ประจ า

ต าบล 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 20,000.00 

36. ป่ันดีมีสุข ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 20,000.00 

37. จัดหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียน

ระดับกอ่นวัยเรียนและระดับปฐมศึกษาให้แก่

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 

กองสง่เสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, ส านักการศกึษา 

 1,230,000.00 

38. สนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน

ระดับกอ่นประถมและระดับประถมศึกษา 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 

กองสง่เสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, ส านักการศกึษา 

 2,380,000.00 

39. สนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กใน

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 

กองสง่เสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, ส านักการศกึษา 

 600,600.00 

40. จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ ส่วนการศึกษา, กองการศกึษา, 

กองสง่เสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, ส านักการศกึษา 

 70,000.00 

41. ทักษะวชิาการสูอ่าเซียน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 

กองสง่เสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, ส านักการศกึษา 

 20,000.00 
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42. ประชุมผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 

กองสง่เสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, ส านักการศกึษา 

 20,000.00 

43. พัฒนาบุคลากรของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 

กองสง่เสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา

และวฒันธรรม, ส านักการศกึษา 

 14,000.00 

44. ศกึษาแหลง่เรียนรู้ภายนอกสถานท่ีของ

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคก์าร

บริหารส่วนต าบลตาเนิน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 

กองสง่เสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, ส านักการศกึษา 

 50,000.00 

45. จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตา้นยา

เสพติดในพื้นท่ีต าบลตาเนิน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 

กองสง่เสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, ส านักการศกึษา 

 100,000.00 

46. อุดหนุนโรงเรียนท้ัง 5 แห่ง (ตามโครงการ

เสนอ) 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 

กองสง่เสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, ส านักการศกึษา 

 200,000.00 

47. อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานระดับ

หมูบ้่าน 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 105,000.00 

48. จัดการแข่งขันกีฬาตา้นยาเสพติดต าบลตา

เนนิ 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 

กองส่งเสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, ส านักการศกึษา 

 100,000.00 

49. ส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการและ

สุขภาพ 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 

กองสง่เสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, ส านักการศกึษา 

 10,000.00 

50. ส่งเสริมวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 

กองสง่เสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, ส านักการศกึษา 

 30,000.00 
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51. งานสบืสานประเพณีสงกรานตแ์ละวัน

ผู้สูงอายุระดับต าบลในเขตต าบลตาเนนิ 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 

กองสง่เสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, ส านักการศกึษา 

 100,000.00 

52. จัดงานประเพณีลอยกระทง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 

กองสง่เสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, ส านักการศกึษา 

 80,000.00 

53. จัดงานสบืสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 

กองสง่เสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, ส านักการศกึษา 

 30,000.00 

54. ก่อเจดีย์ทราย ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 

กองสง่เสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, ส านักการศกึษา 

 30,000.00 

กำรพัฒนำด้ำนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม 

55. ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 

กองสง่เสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, ส านักการศกึษา 

 60,000.00 

56. จัดซือ้ถังขยะชุมชน หมูท่ี่ 1-14 ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 189,000.00 

57. จ้างเหมาฝังกลบขยะ ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 50,000.00 

58. ส่งเสริมธนาคารขยะภายในหมูบ้่าน ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 50,000.00 

กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 

59. จัดเวทีประชาคมหมูบ้่าน/ต าบล การ

จัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 20,000.00 

60. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ส านักปลัด อบจ., ส านัก  20,000.00 
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และเครอืขา่ยประชารัฐ ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

61. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมาย ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 20,000.00 

62. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการบริหารงาน

และศกึษาดูงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล

ตาเนนิ ส าหรับคณะผู้บริหาร สมาชกิสภาฯ 

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 240,000.00 

63. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านัก

คลัง 

 50,000.00 

64. จ้างเหมาบริการท าความสะอาดตลาด

ชุมชน 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 24,000.00 

65. จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 192,000.00 

66. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรตฯิ การ

ปกปอ้งสถาบันส าคัญของชาต ิ

ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 20,000.00 

67. อบต.ตาเนนิพบประชาชน ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 20,000.00 

68. วันท้องถิ่นไทย ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 20,000.00 

69. ตดิตัง้เสาธงพร้อมฐาน ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 5,600.00 

70. ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กสนามเด็กเล่น 

ศพด.อบต.ตาเนนิ 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 

กองสง่เสริมการศกึษาและ

วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, ส านักการศกึษา 

 144,000.00 

71. ก่อสร้างหอ้งน้ า (ศพด.บ้านหนองขาม) ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 

กองสง่เสริมการศึกษาและ

 90,000.00 
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วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, ส านักการศกึษา 

72. เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้า อบต. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 

กองช่างสุขาภบิาล, กองประปา, 

ส านักชา่ง, ส านักการชา่ง 

 40,000.00 

73. ก่อสร้างหอ้งน้ าตลาดชุมชน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 

กองช่างสุขาภบิาล, กองประปา, 

ส านักชา่ง, ส านักการชา่ง 

 234,000.00 

74. ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบา้นโกรกกุลา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 

กองช่างสุขาภบิาล, กองประปา, 

ส านักชา่ง, ส านักการชา่ง 

 236,000.00 

75. พัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพศูนยร์วม

ข้อมูลขา่วสารการซื้อการจ้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอเนนิสงา่ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก

ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

อบต. 

 37,000.00 

76. ปรับปรุงห้องท างานกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 

กองสง่เสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, ส านักการศกึษา 

 100,000.00 

77. ก่อสร้างหลังคาโครงสนามเด็กเล่น ศพด.

บ้านโกรกกุลา 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 

กองสง่เสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, ส านักการศกึษา 

 100,000.00 

78. ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กสนามเด็กเล่น 

ศพด.บ้านหนองขาม 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 

กองสง่เสริมการศึกษาและ

วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, ส านักการศกึษา 

 144,000.00 

รวม 20,967,500.00 
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รำยงำนโครงกำรที่ลงนำมในสัญญำ ปี 2561 

อบต.ตำเนิน 

 

อบต.ตำเนนิ เนนิสง่ำ จ.ชัยภมูิ 

ชื่อโครงกำร คู่สัญญำ วันทีเ่ริ่มสัญญำ 

ระยะเวลำ 

ด ำเนินงำน 

(วัน) 

วงเงนิตำม

สัญญำ 

(บำท) 

กำรพัฒนำด้ำนโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

1. ป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 
1 30/2561 จ้างท าป้าย 22/12/2561 7 4,800.00 

  2 386/61 26/12/2560 7 22,200.00 

กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ 

2. ขุดลอกคลองสง่น้ าหนองเลียบ 

หมูท่ี่ 8 
1 01/2561 23/03/2561 60 420,000.00 

กำรพัฒนำด้ำนสังคมและสำธำรณสุข 

3. สนับสนุนเบ้ียยังชพีผู้สูงอายุ 14 

หมูบ้่าน 
1 005/61 09/10/2560 9 1,800.00 

  2 006/61 09/10/2560 10 620,700.00 

  3 037/61 02/10/2560 30 1,200.00 

  4 082/61 01/11/2560 30 621,600.00 

  5 085/61 01/11/2560 30 600.00 

  6 178/61 01/12/2560 31 621,500.00 

  7 181/61 01/12/2560 31 1,200.00 

  8 324/61 01/01/2561 31 619,700.00 

  9 327/61 01/01/2561 31 2,100.00 

  10 419/61 01/02/2561 28 617,100.00 

  11 506/61 01/03/2561 31 615,400.00 

  12 643/61 01/04/2561 30 611,400.00 

4. สนบัสนุนเบีย้ยังชีพผู้พิการ 14 

หมูบ้่าน 
1 008/61 09/10/2560 10 236,800.00 

  2 083/61 01/11/2560 30 236,000.00 

  3 179/61 01/12/2560 31 234,400.00 
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  4 325/61 01/01/2561 31 232,000.00 

  5 420/61 01/02/2561 28 233,600.00 

  6 507/61 01/03/2561 31 233,600.00 

  7 644/61 01/04/2561 30 235,200.00 

5. สนับสนุนเบ้ียยังชพีผู้ตดิเชื้อเอดส์ 

14 หมูบ้่าน 
1 009/61 01/10/2561 10 8,000.00 

  2 084/61 01/11/2560 30 8,000.00 

  3 180/61 01/12/2560 31 8,000.00 

  4 326/61 01/01/2561 31 8,000.00 

  5 421/61 01/02/2561 28 8,000.00 

  6 508/61 01/03/2561 31 8,000.00 

  7 645/61 01/04/2561 30 8,000.00 

6. อบรมคุณธรรมจรยิธรรมให้กับ

คณะผู้บริหาร สมาชกิสภาฯ 

พนักงานส่วนต าบล พนักงานส่วน

ต าบล พนักงานจา้ง อบต.ตาเนนิ 

1 49/2561 รถโดยสาร 28/03/2561 7 37,000.00 

7. หนังสือพมิพแ์ละวารสาร 1 4/2561 ซื้อหนังสือพมิพ ์ 01/10/2560 31 4,960.00 

  2 8/2561 ซื้อหนังสือพมิพ ์ 01/11/2560 30 4,800.00 

  3 17/2561 ซื้อหนังสือพมิพ ์ 01/12/2561 31 4,960.00 

  4 21/2561 01/01/2561 31 4,960.00 

  5 28/2561 01/02/2561 28 4,480.00 

  6 34/2561 01/03/2561 31 4,960.00 

8. รณรงค์ให้ความรู้ดา้นการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1 36/2561 วัสดุในการฝึก 23/03/2561 4 7,500.00 

  2 600/61 23/03/2561 1 1,800.00 

  3 601/61 23/03/2561 1 1,800.00 

  4 602/61 23/03/2561 1 1,800.00 

  5 606/61 23/03/2561 1 3,500.00 

  6 608/61 23/03/2561 1 2,500.00 

9. จัดหาวัสดุสาธาณสขุป้องกันโรค

ในคนและสัตว ์

1 37/2561 ซื้อทรายอะเบท-

น้ ายาพ่นยุง 
05/04/2561 7 60,000.00 

  2 41/2561 19/04/2561 7 4,500.00 
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10. ป่ันดีมีสุข 1 516/61 02/03/2561 1 19,800.00 

11. จัดหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับ

นักเรียนระดับกอ่นวัยเรียนและ

ระดับปฐมศกึษาให้แกโ่รงเรียน

สังกัด สพฐ. 

1 01/2561 เทอม 2/2560 01/11/2561 80 371,109.90 

  2 02/2561 ปิดเทอม 2/2560 21/02/2561 7 213,525.10 

12. สนับสนุนอาหารกลางวัน

ส าหรับนักเรียนระดับกอ่นประถม

และระดับประถมศึกษา 

1 229/61 01/10/2560 50 228,000.00 

  2 230/61 01/10/2560 50 99,000.00 

  3 231/61 01/10/2560 50 80,000.00 

  4 232/61 01/10/2560 50 84,000.00 

  5 233/61 01/10/2560 50 54,000.00 

  6 439/61 01/01/2561 50 228,000.00 

  7 440/61 01/01/2561 50 99,000.00 

  8 441/61 01/01/2561 50 80,000.00 

  9 442/61 01/01/2561 50 84,000.00 

  10 443/61 01/01/2561 50 54,000.00 

13. สนับสนุนอาหารกลางวัน

ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1 273/61 01/10/2560 50 42,900.00 

  2 274/61 01/10/2560 50 35,100.00 

  3 275/61 01/10/2560 50 40,300.00 

  4 436/61 01/01/2561 50 42,900.00 

  5 437/61 01/01/2561 50 40,300.00 

  6 438/61 01/01/2561 50 35,100.00 

14. จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ
1 22/2561 เวทีและเคร่ือง

เสียง 
11/01/2561 3 15,000.00 

  2 28/2561 ป้าย 10/01/2561 3 4,800.00 

  3 26/2561 จ้างจัดซุ้ม 10/01/2561 3 4,900.00 

  4 23/2561 จ้างเคร่ืองเล่น 10/01/2561 3 15,000.00 

  5 25/2561 เชา่เต็นท์-เก้าอี้ 10/01/2561 3 4,900.00 

  6 24/2561 ประดับสถานที่ 10/01/2561 3 4,900.00 
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  7 18/2561 ของรางวัล 10/01/2561 3 12,000.00 

  8 346/61 13/01/2561 1 8,000.00 

15. ศกึษาแหลง่เรียนรู้ภายนอก

สถานท่ีของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล

ตาเนนิ 

1 36/2561 จ้างรถโดยสาร1 02/03/2561 7 8,000.00 

  2 37/2561 จ้างรถโดยสาร2 02/03/2561 7 8,000.00 

  3 41/2561 ป้าย 02/03/2561 5 600.00 

  4 29/2561 ใบงาน 02/03/2561 5 1,900.00 

  5 546/61 09/03/2561 1 31,400.00 

16. อุดหนุนโรงเรียนท้ัง 5 แห่ง 

(ตามโครงการเสนอ) 
1 511/61 01/10/2560 360 80,000.00 

17. จัดการแข่งขันกีฬาตา้นยาเสพ

ตดิต าบลตาเนนิ 
1 337/61 10/01/2561 1 7,860.00 

  2 338/61 10/01/2561 1 11,365.00 

  3 347/61 10/01/2561 1 14,600.00 

  4 525/61 10/01/2561 1 26,175.00 

18. งานสบืสานประเพณีสงกรานต์

และวันผู้สูงอายุระดับต าบลในเขต

ต าบลตาเนนิ 

1 51/2561 จ้างท าป้าย 09/04/2561 4 6,750.00 

  2 52/2561 จัดสถานท่ี 09/04/2561 4 17,650.00 

  3 53/2561 เกียรตบัิตร 09/04/2561 4 5,600.00 

  4 54/2561 เชา่เต็นท์-เก้าอี้ 09/04/2561 4 7,000.00 

  5 55/2561 เครื่องเสียง-เวที 09/04/2561 4 10,000.00 

  6 40/2561 ซื้อวัสด ุ 09/04/2461 4 3,000.00 

19. จัดงานประเพณีลอยกระทง 1 8/2561 จ้างเวที 01/11/2560 3 20,000.00 

  2 17/2561 เชา่เต็นท์ 30/10/2560 4 2,500.00 

  3 19/2561 อาหารวา่ง 30/10/2560 4 2,500.00 

  4 10/2561 จ้างท าป้าย 30/10/2560 4 3,600.00 

  5 11/2561 จ้างท ากระทง 30/10/2560 4 2,000.00 

  6 12/2561 จ้างจัดสถานที ่ 30/10/2560 4 17,000.00 

  7 174/61 03/11/2560 1 28,900.00 
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20. ก่อเจดีย์ทราย 1 10/2561 จ้างรถขนทราย 12/03/2561 7 4,800.00 

  2 658/61 12/03/2561 1 4,600.00 

กำรพัฒนำด้ำนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม 

21. จัดซือ้ถังขยะชุมชน หมูท่ี่ 1-14 1 38/2561 05/04/2561 7 189,000.00 

กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 

22. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการ

บริหารงานและศกึษาดูงานของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนิน 

ส าหรับคณะผู้บริหาร สมาชกิสภาฯ 

พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน

จ้าง 

1 38/2561 รถโดยสารไม่

ประจ าทาง 
02/03/2561 7 70,000.00 

  2 27/2561 ของท่ีระลึก 02/03/2561 7 4,500.00 

  3 635/61 05/03/2561 4 163,500.00 

23. จ้างเหมาบริการท าความ

สะอาดตลาดชุมชน 

1 6/2561 จ้างเหมาท าความ

สะอาดตลาด 
02/10/2560 365 24,000.00 

24. จ้างเหมาคนงานท่ัวไป 
1 3/2561 พนักงานจา้งเหมา

(คนสวน) 
02/10/2560 365 96,000.00 

  
2 4/2561 พนักงานจ้างเหมา

(คนงานประจ ารถน้ า) 
02/10/2560 365 96,000.00 

25. อบต.ตาเนนิพบประชาชน 1 31/2561 จ้างท าแผ่นพับ 05/02/2561 3 13,500.00 

  2 32/2561 จ้างท าป้าย 05/02/2561 3 500.00 

  3 434/61 08/02/2561 1 6,000.00 

26. วันท้องถิ่นไทย 1 50/2561 จ้างรถไถ 15/03/2561 7 4,800.00 

  2 607/61 15/03/2561 1 7,000.00 

  3 609/61 15/03/2561 1 5,000.00 

27. ตดิตัง้เสาธงพร้อมฐาน 
1 48/2561 ตดิตัง้เสาธง 

ศพด. ม.2 
28/03/2561 30 3,800.00 

28. เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้านหนา้ อบต. 

1 47/2561 เทคอนกรีตหนา้ 

อบต. 
28/03/2561 30 39,000.00 

รวม 9,677,355.00 
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รำยงำนโครงกำรที่เบิกจ่ำย ปี 2561 

อบต.ตำเนิน 

 

อบต.ตำเนนิ เนนิสง่ำ จ.ชัยภมูิ 

ชื่อโครงกำร 

เปอร์เซน็ต ์

กำร

ด ำเนินกำร 

ชื่อคู่สัญญำ 

ระยะเวลำ 

กำรด ำเนนิกำร 

(วัน) 

วงเงนิตำม

สัญญำ 

(บำท) 

เบิกจ่ำย 

(บำท) 

กำรพัฒนำด้ำนโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

1. ป้องกันและลดอุบัตเิหตุ

ทางถนนในชว่งเทศกาลปี

ใหมแ่ละสงกรานต์ 

100 1 30/2561 จ้างท าป้าย 7 4,800.00 4,800.00 

    2 386/61 7 22,200.00 22,200.00 

กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ 

2. ขุดลอกคลองสง่น้ า

หนองเลียบ หมู่ท่ี 8 
100 1 01/2561 60 420,000.00 420,000.00 

กำรพัฒนำด้ำนสังคมและสำธำรณสุข 

3. สนับสนุนเบ้ียยังชพี

ผู้สูงอายุ 14 หมูบ้่าน 
100 1 005/61 9 1,800.00 1,800.00 

    2 006/61 10 620,700.00 620,700.00 

    3 037/61 30 1,200.00 1,200.00 

    4 082/61 30 621,600.00 621,600.00 

    5 085/61 30 600.00 600.00 

    6 178/61 31 621,500.00 621,500.00 

    7 181/61 31 1,200.00 1,200.00 

    8 324/61 31 619,700.00 619,700.00 

    9 327/61 31 2,100.00 2,100.00 

    10 419/61 28 617,100.00 617,100.00 

    11 506/61 31 615,400.00 615,400.00 

    12 643/61 30 611,400.00 611,400.00 

4. สนับสนุนเบีย้ยังชีพผู้

พกิาร 14 หมูบ้่าน 
100 1 008/61 10 236,800.00 236,800.00 

    2 083/61 30 236,000.00 236,000.00 
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    3 179/61 31 234,400.00 234,400.00 

    4 325/61 31 232,000.00 232,000.00 

    5 420/61 28 233,600.00 233,600.00 

    6 507/61 31 233,600.00 233,600.00 

    7 644/61 30 235,200.00 235,200.00 

5. สนับสนุนเบ้ียยังชพีผู้ตดิ

เชื้อเอดส์ 14 หมูบ้่าน 
100 1 009/61 10 8,000.00 8,000.00 

    2 084/61 30 8,000.00 8,000.00 

    3 180/61 31 8,000.00 8,000.00 

    4 326/61 31 8,000.00 8,000.00 

    5 421/61 28 8,000.00 8,000.00 

    6 508/61 31 8,000.00 8,000.00 

    7 645/61 30 8,000.00 8,000.00 

6. อบรมคุณธรรม

จรยิธรรมให้กับคณะ

ผู้บริหาร สมาชกิสภาฯ 

พนักงานส่วนต าบล 

พนักงานส่วนต าบล 

พนักงานจ้าง อบต.ตาเนนิ 

100 1 49/2561 รถโดยสาร 7 37,000.00 37,000.00 

7. หนังสือพมิพแ์ละ

วารสาร 
100 

1 4/2561 ซื้อ

หนังสือพมิพ ์
31 4,960.00 4,960.00 

    
2 8/2561 ซื้อ

หนังสือพมิพ ์
30 4,800.00 4,800.00 

    
3 17/2561 ซื้อ

หนังสือพมิพ ์
31 4,960.00 4,960.00 

    4 21/2561 31 4,960.00 4,960.00 

    5 28/2561 28 4,480.00 4,480.00 

    6 34/2561 31 4,960.00 4,960.00 

8. รณรงค์ให้ความรู้ดา้น

การป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

100 
1 36/2561 วัสดุในการ

ฝึก 
4 7,500.00 7,500.00 

    2 600/61 1 1,800.00 1,800.00 

    3 601/61 1 1,800.00 1,800.00 
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    4 602/61 1 1,800.00 1,800.00 

    5 606/61 1 3,500.00 3,500.00 

    6 608/61 1 2,500.00 2,500.00 

9. จัดหาวัสดุสาธาณสขุ

ป้องกันโรคในคนและสัตว ์
93 

1 37/2561 ซื้อ

ทรายอะเบท-น้ ายาพ่น

ยุง 

7 60,000.00 60,000.00 

    2 41/2561 7 4,500.00 0.00 

10. ป่ันดีมีสุข 100 1 516/61 1 19,800.00 19,800.00 

11. จัดหาอาหารเสริม (นม) 

ส าหรับนักเรียนระดับกอ่น

วัยเรียนและระดับปฐม

ศกึษาให้แกโ่รงเรียนสังกัด 

สพฐ. 

100 
1 01/2561 เทอม 

2/2560 
80 371,109.90 371,109.90 

    
2 02/2561 ปิดเทอม 

2/2560 
7 213,525.10 213,525.10 

12. สนับสนุนอาหาร

กลางวันส าหรับนักเรียน

ระดับกอ่นประถมและ

ระดับประถมศึกษา 

100 1 229/61 50 228,000.00 228,000.00 

    2 230/61 50 99,000.00 99,000.00 

    3 231/61 50 80,000.00 80,000.00 

    4 232/61 50 84,000.00 84,000.00 

    5 233/61 50 54,000.00 54,000.00 

    6 439/61 50 228,000.00 228,000.00 

    7 440/61 50 99,000.00 99,000.00 

    8 441/61 50 80,000.00 80,000.00 

    9 442/61 50 84,000.00 84,000.00 

    10 443/61 50 54,000.00 54,000.00 

13. สนับสนุนอาหาร

กลางวันส าหรับเด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

100 1 273/61 50 42,900.00 42,900.00 

    2 274/61 50 35,100.00 35,100.00 

    3 275/61 50 40,300.00 40,300.00 
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    4 436/61 50 42,900.00 42,900.00 

    5 437/61 50 40,300.00 40,300.00 

    6 438/61 50 35,100.00 35,100.00 

14. จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 100 
1 22/2561 เวทีและ

เครื่องเสียง 
3 15,000.00 15,000.00 

    2 28/2561 ป้าย 3 4,800.00 4,800.00 

    3 26/2561 จ้างจัดซุ้ม 3 4,900.00 4,900.00 

    
4 23/2561 จ้างเคร่ือง

เล่น 
3 15,000.00 15,000.00 

    
5 25/2561 เชา่เต็นท์-

เก้าอี้ 
3 4,900.00 4,900.00 

    
6 24/2561 ประดับ

สถานท่ี 
3 4,900.00 4,900.00 

    7 18/2561 ของรางวัล 3 12,000.00 12,000.00 

    8 346/61 1 8,000.00 8,000.00 

15. ศกึษาแหลง่เรียนรู้

ภายนอกสถานท่ีของเด็กใน

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ตาเนนิ 

100 
1 36/2561 จ้างรถ

โดยสาร1 
7 8,000.00 8,000.00 

    
2 37/2561 จ้างรถ

โดยสาร2 
7 8,000.00 8,000.00 

    3 41/2561 ป้าย 5 600.00 600.00 

    4 29/2561 ใบงาน 5 1,900.00 1,900.00 

    5 546/61 1 31,400.00 31,400.00 

16. อุดหนุนโรงเรียนท้ัง 5 

แห่ง (ตามโครงการเสนอ) 
100 1 511/61 360 80,000.00 80,000.00 

17. จัดการแข่งขันกีฬาตา้น

ยาเสพติดต าบลตาเนิน 
100 1 337/61 1 7,860.00 7,860.00 

    2 338/61 1 11,365.00 11,365.00 

    3 347/61 1 14,600.00 14,600.00 

    4 525/61 1 26,175.00 26,175.00 

18. งานสบืสานประเพณี 94 1 51/2561 จ้างท าป้าย 4 6,750.00 6,750.00 
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สงกรานตแ์ละวันผู้สูงอายุ

ระดับต าบลในเขตต าบลตา

เนนิ 

    2 52/2561 จัดสถานท่ี 4 17,650.00 17,650.00 

    3 53/2561 เกียรตบัิตร 4 5,600.00 5,600.00 

    
4 54/2561 เชา่เต็นท์-

เก้าอี้ 
4 7,000.00 7,000.00 

    
5 55/2561 เครื่อง

เสียง-เวที 
4 10,000.00 10,000.00 

    6 40/2561 ซื้อวัสด ุ 4 3,000.00 0.00 

19. จัดงานประเพณีลอย

กระทง 
100 1 8/2561 จ้างเวที 3 20,000.00 20,000.00 

    2 17/2561 เชา่เต็นท์ 4 2,500.00 2,500.00 

    3 19/2561 อาหารวา่ง 4 2,500.00 2,500.00 

    4 10/2561 จ้างท าป้าย 4 3,600.00 3,600.00 

    
5 11/2561 จ้างท า

กระทง 
4 2,000.00 2,000.00 

    
6 12/2561 จ้างจัด

สถานท่ี 
4 17,000.00 17,000.00 

    7 174/61 1 28,900.00 28,900.00 

20. ก่อเจดีย์ทราย 100 
1 10/2561 จ้างรถขน

ทราย 
7 4,800.00 4,800.00 

    2 658/61 1 4,600.00 4,600.00 

กำรพัฒนำด้ำนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม 

21. จัดซือ้ถังขยะชุมชน หมู่

ท่ี 1-14 
100 1 38/2561 7 189,000.00 189,000.00 

กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 

22. พัฒนาและเพ่ิม

ศักยภาพการบริหารงาน

และศกึษาดูงานของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ตาเนนิ ส าหรับคณะ

ผู้บริหาร สมาชกิสภาฯ 

100 
1 38/2561 รถโดยสาร

ไมป่ระจ าทาง 
7 70,000.00 70,000.00 
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พนักงานส่วนต าบลและ

พนักงานจ้าง 

    2 27/2561 ของท่ีระลึก 7 4,500.00 4,500.00 

    3 635/61 4 163,500.00 163,500.00 

23. จ้างเหมาบริการท า

ความสะอาดตลาดชุมชน 
50 

1 6/2561 จา้งเหมาท า

ความสะอาดตลาด 
365 24,000.00 12,000.00 

24. จ้างเหมาคนงานท่ัวไป 23 
1 3/2561 พนักงานจา้ง

เหมา(คนสวน) 
365 96,000.00 20,903.00 

    

2 4/2561 พนักงานจ้าง

เหมา(คนงานประจ ารถ

น้ า) 

365 96,000.00 24,000.00 

25. อบต.ตาเนนิพบ

ประชาชน 
100 

1 31/2561 จ้างท าแผ่น

พับ 
3 13,500.00 13,500.00 

    2 32/2561 จ้างท าป้าย 3 500.00 500.00 

    3 434/61 1 6,000.00 6,000.00 

26. วันท้องถิ่นไทย 100 1 50/2561 จ้างรถไถ 7 4,800.00 4,800.00 

    2 607/61 1 7,000.00 7,000.00 

    3 609/61 1 5,000.00 5,000.00 

27. ตดิตัง้เสาธงพร้อมฐาน 0 
1 48/2561 ตดิตัง้เสาธง 

ศพด. ม.2 
30 3,800.00 0.00 

28. เทพื้นคอนกรีตเสริม

เหล็กด้านหนา้ อบต. 
0 

1 47/2561 เทคอนกรีต

หนา้ อบต. 
30 39,000.00 0.00 

รวม 9,677,355.00 9,467,958.00 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ปี 2561 

อบต.ตำเนิน 

 

อบต.ตำเนนิ เนนิสง่ำ จ.ชัยภมูิ 

ชื่อโครงกำร 

เปอร์เซน็ต ์

กำร

ด ำเนินกำร 

ชื่อคู่สัญญำ 

ระยะเวลำ 

กำรด ำเนนิกำร 

(วัน) 

วงเงนิตำม

สัญญำ 

(บำท) 

เบิกจ่ำย 

(บำท) 

กำรพัฒนำด้ำนโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

1. ป้องกันและลดอุบัตเิหตุ

ทางถนนในชว่งเทศกาลปี

ใหมแ่ละสงกรานต์ 

100 30/2561 จ้างท าป้าย 7 4,800.00 4,800.00 

    386/61 7 22,200.00 22,200.00 

กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ 

2. ขุดลอกคลองสง่น้ า

หนองเลียบ หมู่ท่ี 8 
100 01/2561 60 420,000.00 420,000.00 

กำรพัฒนำด้ำนสังคมและสำธำรณสุข 

3. สนับสนุนเบ้ียยังชพี

ผู้สูงอายุ 14 หมูบ้่าน 
100 005/61 9 1,800.00 1,800.00 

    006/61 10 620,700.00 620,700.00 

    037/61 30 1,200.00 1,200.00 

    082/61 30 621,600.00 621,600.00 

    085/61 30 600.00 600.00 

    178/61 31 621,500.00 621,500.00 

    181/61 31 1,200.00 1,200.00 

    324/61 31 619,700.00 619,700.00 

    327/61 31 2,100.00 2,100.00 

    419/61 28 617,100.00 617,100.00 

    506/61 31 615,400.00 615,400.00 

    643/61 30 611,400.00 611,400.00 

4. สนับสนุนเบีย้ยังชีพผู้

พกิาร 14 หมูบ้่าน 
100 008/61 10 236,800.00 236,800.00 

    083/61 30 236,000.00 236,000.00 
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    179/61 31 234,400.00 234,400.00 

    325/61 31 232,000.00 232,000.00 

    420/61 28 233,600.00 233,600.00 

    507/61 31 233,600.00 233,600.00 

    644/61 30 235,200.00 235,200.00 

5. สนับสนุนเบ้ียยังชพีผู้ตดิ

เชื้อเอดส์ 14 หมูบ้่าน 
100 009/61 10 8,000.00 8,000.00 

    084/61 30 8,000.00 8,000.00 

    180/61 31 8,000.00 8,000.00 

    326/61 31 8,000.00 8,000.00 

    421/61 28 8,000.00 8,000.00 

    508/61 31 8,000.00 8,000.00 

    645/61 30 8,000.00 8,000.00 

6. อบรมคุณธรรม

จรยิธรรมให้กับคณะ

ผู้บริหาร สมาชกิสภาฯ 

พนักงานส่วนต าบล 

พนักงานสว่นต าบล 

พนักงานจ้าง อบต.ตาเนนิ 

100 49/2561 รถโดยสาร 7 37,000.00 37,000.00 

7. หนังสือพมิพแ์ละ

วารสาร 
100 

4/2561 ซื้อ

หนังสือพมิพ ์
31 4,960.00 4,960.00 

    
8/2561 ซื้อ

หนังสือพมิพ ์
30 4,800.00 4,800.00 

    
17/2561 ซื้อ

หนังสือพมิพ ์
31 4,960.00 4,960.00 

    21/2561 31 4,960.00 4,960.00 

    28/2561 28 4,480.00 4,480.00 

    34/2561 31 4,960.00 4,960.00 

8. รณรงค์ให้ความรู้ดา้น

การป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

100 
36/2561 วัสดุในการ

ฝึก 
4 7,500.00 7,500.00 

    600/61 1 1,800.00 1,800.00 

    601/61 1 1,800.00 1,800.00 
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    602/61 1 1,800.00 1,800.00 

    606/61 1 3,500.00 3,500.00 

    608/61 1 2,500.00 2,500.00 

9. ป่ันดีมีสุข 100 516/61 1 19,800.00 19,800.00 

10. จัดหาอาหารเสริม 

(นม) ส าหรับนักเรียนระดับ

ก่อนวัยเรียนและระดับปฐม

ศกึษาให้แกโ่รงเรียนสังกัด 

สพฐ. 

100 01/2561 เทอม 2/2560 80 371,109.90 371,109.90 

    
02/2561 ปิดเทอม 

2/2560 
7 213,525.10 213,525.10 

11. สนับสนุนอาหาร

กลางวันส าหรับนักเรียน

ระดับกอ่นประถมและ

ระดับประถมศึกษา 

100 229/61 50 228,000.00 228,000.00 

    230/61 50 99,000.00 99,000.00 

    231/61 50 80,000.00 80,000.00 

    232/61 50 84,000.00 84,000.00 

    233/61 50 54,000.00 54,000.00 

    439/61 50 228,000.00 228,000.00 

    440/61 50 99,000.00 99,000.00 

    441/61 50 80,000.00 80,000.00 

    442/61 50 84,000.00 84,000.00 

    443/61 50 54,000.00 54,000.00 

12. สนับสนุนอาหาร

กลางวันส าหรับเด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

100 273/61 50 42,900.00 42,900.00 

    274/61 50 35,100.00 35,100.00 

    275/61 50 40,300.00 40,300.00 

    436/61 50 42,900.00 42,900.00 

    437/61 50 40,300.00 40,300.00 

    438/61 50 35,100.00 35,100.00 

13. จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 100 22/2561 เวทีและ 3 15,000.00 15,000.00 
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เครื่องเสียง 

    28/2561 ป้าย 3 4,800.00 4,800.00 

    26/2561 จ้างจัดซุ้ม 3 4,900.00 4,900.00 

    
23/2561 จ้างเคร่ือง

เล่น 
3 15,000.00 15,000.00 

    
25/2561 เชา่เต็นท์-

เก้าอี้ 
3 4,900.00 4,900.00 

    
24/2561 ประดับ

สถานท่ี 
3 4,900.00 4,900.00 

    18/2561 ของรางวัล 3 12,000.00 12,000.00 

    346/61 1 8,000.00 8,000.00 

14. ศกึษาแหลง่เรียนรู้

ภายนอกสถานท่ีของเด็กใน

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ตาเนนิ 

100 
36/2561 จ้างรถ

โดยสาร1 
7 8,000.00 8,000.00 

    
37/2561 จ้างรถ

โดยสาร2 
7 8,000.00 8,000.00 

    41/2561 ป้าย 5 600.00 600.00 

    29/2561 ใบงาน 5 1,900.00 1,900.00 

    546/61 1 31,400.00 31,400.00 

15. อุดหนุนโรงเรียนท้ัง 5 

แห่ง (ตามโครงการเสนอ) 
100 511/61 360 80,000.00 80,000.00 

16. จัดการแข่งขันกีฬาตา้น

ยาเสพติดต าบลตาเนิน 
100 337/61 1 7,860.00 7,860.00 

    338/61 1 11,365.00 11,365.00 

    347/61 1 14,600.00 14,600.00 

    525/61 1 26,175.00 26,175.00 

17. จัดงานประเพณีลอย

กระทง 
100 8/2561 จ้างเวที 3 20,000.00 20,000.00 

    17/2561 เชา่เต็นท์ 4 2,500.00 2,500.00 

    19/2561 อาหารวา่ง 4 2,500.00 2,500.00 

    10/2561 จ้างท าป้าย 4 3,600.00 3,600.00 
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    11/2561 จ้างท ากระทง 4 2,000.00 2,000.00 

    
12/2561 จ้างจัด

สถานท่ี 
4 17,000.00 17,000.00 

    174/61 1 28,900.00 28,900.00 

18. ก่อเจดีย์ทราย 100 
10/2561 จ้างรถขน

ทราย 
7 4,800.00 4,800.00 

    658/61 1 4,600.00 4,600.00 

กำรพัฒนำด้ำนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม 

19. จัดซือ้ถังขยะชุมชน หมู่

ท่ี 1-14 
100 38/2561 7 189,000.00 189,000.00 

กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 

20. พัฒนาและเพ่ิม

ศักยภาพการบริหารงาน

และศกึษาดูงานของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ตาเนนิ ส าหรับคณะ

ผู้บริหาร สมาชกิสภาฯ 

พนักงานส่วนต าบลและ

พนักงานจ้าง 

100 
38/2561 รถโดยสารไม่

ประจ าทาง 
7 70,000.00 70,000.00 

    27/2561 ของท่ีระลึก 7 4,500.00 4,500.00 

    635/61 4 163,500.00 163,500.00 

21. อบต.ตาเนนิพบ

ประชาชน 
100 

31/2561 จ้างท าแผ่น

พับ 
3 13,500.00 13,500.00 

    32/2561 จ้างท าป้าย 3 500.00 500.00 

    434/61 1 6,000.00 6,000.00 

22. วันท้องถิ่นไทย 100 50/2561 จ้างรถไถ 7 4,800.00 4,800.00 

    607/61 1 7,000.00 7,000.00 

    609/61 1 5,000.00 5,000.00 

รวม 9,304,055.00 9,304,055.00 
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รำยงำนสรุปผลกำรเปลี่ยนแปลง ปี 2561 

อบต.ตำเนนิ เนนิสง่ำ จ.ชัยภมูิ 

 

ยุทธศำสตร ์
จ ำนวนโครงกำร 

เดิม 

จ ำนวนโครงกำร 

ที่เพิ่มและโอนมำ 

จ ำนวนโครงกำร 

ที่ยกเลิก 
รวม 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 301 2 0 303 

2.การพัฒนาด้านแหลง่น้ า 81 0 0 81 

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 55 0 0 55 

4.การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 93 22 0 115 

5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28 1 0 29 

6.การพัฒนาด้านการเมอืงและการบริหาร 67 3 0 70 

รวม 625 28 0 653 
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ส่วนที่  4 

สรุปปัญหำ  อุปสรรคในภำพรวม 

ของกำรด ำเนนิกำรตำมแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนิน  ประจ ำปี  2561 

 

การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลและในปีงบประมาณ  2561 ที่ผ่านมาจากการ 

ติดตามและประเมินผลการด าเนนิงาน ตามแผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนาประจ าปี สามารถแยกปัญหาและ

อุปสรรคในการปฏิบัติงานได้ดังนี้   
 

1. จ านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอในการ 

บริหารจัดการ เชน่ ด้านโครงสรา้งพื้นฐานไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

2. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้าท าใหไ้ม่ทันด าเนินกิจกรรม/โครงการในปีนั้นๆ 

3. จ านวนโครงการที่จะด าเนินการมมีากเมื่อเปรียบเทียบกบังบประมาณในปีนัน้ๆ ท าให้ 

แก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน ได้ไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร 

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำร 

  1.  โครงการที่น ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในปีงบประมาณนั้นๆ ควรเป็นโครงการที่

ส าคัญ และจ าเป็นต้องด าเนินการโดยเร่งดว่นเพื่อแก้ไขปัญหาใหก้ับประชาชน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ  

2. ควรมกีารส ารวจโครงการที่จะด าเนินการและตั้งงบประมาณให้ครบถ้วน เพื่อสะดวก

ต่อการบริหารจัดการ 

  3.ในปีที่ผา่นมาได้บรรจุโครงการพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้มากเกินไปจงึท าให้ไม่

สามารถปฏิบัติงานได้ครบตามแผนพัฒนา  งบประมาณมีขดีจ ากัด  ในการจัดท าแผนพัฒนาครั้งตอ่ไปเห็น

ควรบรรจุโครงการในแผนพัฒนาตามงบประมาณที่มอียู่หรอืใกล้เคียงกับจ านวนงบประมาณที่ได้รับ 

  4. องค์การบริหารส่วนต าบลควรประสานงานกับหนว่ยงานอื่นเพื่อขอรับการสนับสนุน

งบประมาณตามลักษณะของโครงการซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององค์การ

บริหารส่วนต าบล  และท าให้ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างครอบคลุมและ

ทั่วถึง 

  

 

  
 

 


