รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน

ครั้งที่ 1
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม 2561)

จัดทาโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน

คำนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และ ข้อ 13 ได้กาหนดให้มีการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เป็ น ไประเบี ย บกระทรวงมหาดไทยดั งกล่ า ว คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลตาเนิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลทราบ คณะกรรมการหวั งเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึง
พอใจสูงสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล

สารบัญ
หน้า
คำนำ
สำรบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำม
แผนพัฒนำพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –2564)
- วิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำท้องถิ่น
- พันธกิจ
- จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ
- นโยบำยของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำเนิน
ส่วนที่ 3 กำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
- กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำมยุทธศำสตร์ที่กำหนด
- กำรประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
- แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์
ส่วนที่ 4 สรุปปัญหำ อุปสรรคในภำพรวมของกำรดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำเนิน ประจำปี 2561
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ส่วนที่ 1
บทนำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองดังเห็นได้จากกฎหมายฉบั บต่างๆ อาทิเช่น พระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ
ระเบีย บบริหารงานบุค คลส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ. 2542 พระราชบั ญ ญั ติ ว่าด้วยการเข้าชื่อ เสนอข้อ บัญ ญั ติ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นต้น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอานาจหน้าที่ตา่ งๆ เพิ่มมาก
ขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้าน
การบริหารจัด การ และการอนุรัก ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒ นธรรม จารีต
ประเพณี และภู มิปั ญ ญาท้องถิ่ น แม้ ว่าองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่นจะมีอานาจหน้ าที่ เพิ่ มมากขึ้น แต่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และ
เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ท้ อ งถิ่ น ของตน จึ ง ก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ห น้ ำ ที่ จั ด ท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สาคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจาเป็นต้องมีการกาหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการ
ท างานเพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และสามารถบ่ ง ชี้ ค วามส าเร็ จ ของแผนได้ ด้ ว ยเหตุ ผ ลที่ มี ก ารวางแผนมี
ความสาคัญ 5 ประการคือ
(1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(2) ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร
(3) ทาให้การดาเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
(4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้าซ้อน และ
(5) ทาให้เกิดความแจ่มชัดในการดาเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดสาหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่
เกิ ด ขึ้นได้ ก็ ไม่ส ามารถที่จะบ่งบอกความสาเร็จของแผนพั ฒ นาท้ องถิ่นได้ “ระบบติด ตำม” จึงเป็ น
เครื่องมือสาคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอย
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เป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดาเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนาข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดาเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็ นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถู ก
ออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่
และประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการดาเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ
ไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงาน
เสี ย เวลาในการตรวจสอบความขั ด แย้งในการปฏิ บั ติ งานภายในหน่ วยงานหรือ ระหว่างหน่ ว ยงานกั บ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดาเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับ การบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญ หาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แก้ ปั ญ หา การติ ด ตามดู ค วามสามารถในการเข้ า ถึ ง โครงการของกลุ่ ม เป้ า หมาย การติ ด ตามดู
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสาคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่า
เป็ น สิ่ งที่ ต้ อ งใช้เทคนิ ค เชิ งวิช าการค่ อ นข้ างสู ง จึงปล่ อ ยให้ เป็ น หน้ าที่ ของหน่ วยงานระดั บ สู งกว่าเป็ น
ผูด้ าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม
ในความเป็นจริงแล้วขึน้ อยู่กับความจาเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า
การวางระบบติ ด ตามไม่ จาเป็ นที่ จ ะต้ องแบกรับ ภาระต้ นทุ นที่ สู งหรือ มีค วามซั บ ซ้ อ นแต่ อย่ างใด บาง
โครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทารายงาน
การติดตามประจาไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจานวนหนึ่งที่มี
ความเชี่ยวชาญในการทาการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “กำรประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการเช่นเดียวกับ
การติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ
ดาเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงาน
ที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้น
ให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยัง
เป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนาไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์
โดยใช้ขอ้ มูลที่เก็บรวบรวม
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ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครอง
ส่ว นท้อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ เกิ ด ความโปร่งใส เป็น เข็ม ทิ ศที่ จ ะชี้ได้ ว่าการพั ฒ นาท้อ งถิ่ น จะไปในทิศ ทางใด จะ
ดาเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับ เคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิป ไตยใน
ท้องถิ่น เพราะว่าการดาเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผล
ในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่
ถูก จัดตั้งขึ้นก็ ตามหรือจากการติด ตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การ
บริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การวางแผนพัฒนาสามปี
จากเหตุ ผ ลดั งกล่ า ว องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลตาเนิ น จึ ง ต้ อ งการด าเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือน
เม ษ ายน พ .ศ . 2561 (ระห ว่ า งเดื อ นตุ ล าค ม พ .ศ. 2560 ถึ งมี นาค ม .ศ . 2561) ตาม ระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6
ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จะต้องดาเนินการ (1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดาเนินการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา (3) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ งได้ จ ากการติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ องถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดื อนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน เป็นไป
ด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลตาเนิน จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
ตาเนิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.
2560 ถึง มีนาคม 2561) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1.ควำมสำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล
เมื่ อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ด าเนิ น การประกาศใช้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
แผนพัฒนาสามปี และการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วย
วิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดาเนินการไป
อย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วธิ ีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การน าแผนไปจั ด ท างบประมาณนี้ เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทางบประมาณการรายรับ และ
ประมาณการรายจ่ าย และให้ หั ว หน้ าหน่ วยงานคลั งรวบรวมรายงานการเงิน และสถิ ติ ต่ างๆ ของทุ ก
หน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคานวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 4
องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นอาจตั้งงบประมาณให้ เงินอุ ดหนุ นหน่ วยงานที่ ขอรับ เงิน อุดหนุนได้ภายใต้
หลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ต้อ งเป็นภารกิ จที่อยู่ในอานาจหน้าที่ ขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นผู้ให้เงินอุด หนุนตาม
กฎหมาย และต้องไม่มลี ักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
(2) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการ
ที่จะให้เงินอุดหนุน
(3) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ โครงการอั น เป็ น ภารกิ จหลั ก ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดาเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
(4) องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่ นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับ เงินอุดหนุน ให้นา
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้ง งบประมาณไว้ใน
หมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงิน
สะสมทุนสารองเงินสะสม หรือเงินกู้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ข้อ 25 ให้ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นใช้แผนพั ฒ นาสามปี เป็ นกรอบในการจัด ท างบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี และงบประมารรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม รวมทั้ ง วางแนวทางเพื่ อ ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี
กล่ าวอี ก นั ย หนึ่งความส าคั ญ ของการติด ตามและประเมิ นผลแผนเป็ นเครื่องมือ สาคัญ ในการ
ทดสอบการดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
ไว้หรือไม่ ทาให้ท ราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทาให้
ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats)
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ของแผนพั ฒ นา โครงการ กิ จกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความ
ต้องการและความพึ งพอใจของประชาชนและน าไปสู่ ก ารวางแผนการพั ฒ นาในปี ต่ อๆ ไป เพื่ อให้ เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมี
ความสุ ขุม รอบคอบในการด าเนิ น การขยายโครงการงานต่ างๆ ที่ เป็ น จุ ด แข็งและพึ งรอโอกาสในการ
เสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะ
ด าเนิน การและตั้งมั่นอย่างสุ ขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่ เป็น ปัญ หาและอุ ป สรรคลงไป เมื่ อพบ
จุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้ น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและ
สุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้ เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผนงานโครงการงานต่างๆ
พร้อมการปรับ ปรุงและเร่งรีบ ดาเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูก ค้นพบ เพื่อให้เกิดการพัฒ นาท้องถิ่น โดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่ งยืน เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
2. ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผล
กำรติ ด ตำม (Monitoring) หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ ท าเพื่ อ แสดงให้ เห็ น ว่ าเกิ ด อะไรขึ้ น ใน
ภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย
และเป้าหมายซึ่งกาหนดไว้ ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า
ซึ่งทาให้เห็นความจาเป็นในการดาเนินการแก้ไข
กำรประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะ
หนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ทีเ่ กิดขึน้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยั นว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับ ที่
กาหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน
การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญสาหรั บผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผล
การปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะ
เป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนาไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี
3. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล
3.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ตอ่
ประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
3.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
3.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน
และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึน้
3.4 เพื่อใช้เป็นข้อแนะนาผูบ้ ริหารในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
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4. ขั้นตอนกำรกำรติดตำมและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1
แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28
ดังนี้
ให้ผบู้ ริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่
ประกอบด้วย

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้ ค ณะกรรมการเลื อ กกรรมการหนึ่ ง คนท าหน้ า ที่ ป ระธานคณะกรรมการและ
กรรมการอีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ 28 ให้มวี าระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือก
อีกได้
ขั้นตอนที่ 2
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)
ขั้นตอนที่ 3
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (2)
ขั้นตอนที่ 4
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (3)
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ขั้นตอนที่ 5
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 14 (5)
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ผังขั้นตอนกำรดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น

กำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ

ดำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำก
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อ
ผู้บริหำรท้องถิ่น

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น

ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนใน
ท้อ งถิ่ น ทรำบในที่ เปิ ดเผยภำยในสิบ ห้ ำวันนั บ แต่ วัน ที่ผู้ บ ริห ำรท้ อ งถิ่ น
เสนอผลกำรติ ดตำมและประเมินผลดังกล่ ำวและต้อ งปิ ดประกำศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือน
เมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี
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5. วิธีกำรติดตำมและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การ
บริหารส่วนตาบลตาเนิน ประกอบด้วย กระบวนการติดตามและการประเมินผลลัพธ์ซึ่งสามารถอธิบาย
รายละเอียดได้ดังนี้ การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เป็นการตรวจสอบใน
ระหว่างการดาเนิน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ประจ าปี งบประมาณนั้ น ว่าสามารถเป็ น ไปตามเป้ าหมายที่ ตั้ งไว้ได้ ห รือ ไม่ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรที่
เกี่ยวข้องสามารถระดม ความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินงานที่จะสามารถนาไปสู่การบรรลุแผนที่
กาหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ใน การติดตามผลการดาเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
และการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการ/กิจกรรม
ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและ อุปสรรคในการดาเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนา
สามปี เป็ น การตรวจสอบผลที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง เมื่ อ ด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรมแล้ ว เสร็ จ เปรี ย บเที ย บกั บ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน ในภาพรวมความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องต่อผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนตามตัวชีว้ ัดที่กาหนดไว้ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan
7. กำรกำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
โครงการ/ กิจกรรม โดยคานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ กาหนดให้มีการติดตาม
และประเมินผล การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ดาเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็นรายไตรมาส
ระยะหกเดือน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เมื่อสิน้ ปีงบประมาณให้ดาเนินการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนาเสนอสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือน
ตุลาคมของทุกปีและปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน
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ส่วนที่ 2
แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รัก ษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นากลุ่ มจั งหวัด ยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา
ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
1. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
เนื่องด้วยในการจัดทาแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลงและการ
จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อยู่ระหว่างการดาเนินการและยังไม่ประกาศใช้
แต่ได้กาหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เอาไว้แล้ว ซึ่งทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีรายละเอียดดังนี้
 กรอบแนวคิดและหลักกำร
ในช่ ว งของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความ
เสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ การเข้าสู่สั งคมผู้ สู งอายุ การเกิ ด ภัย ธรรมชาติ ที่ รุน แรง ประกอบกั บ สภาวการณ์ ด้ านต่ างๆ ทั้ ง
เศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลาย
ด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทาง
สังคม เป็นต้น ทาให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจาเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการ
ในการวางแผนที่สาคัญ ดังนี้
(1) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
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2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ

3) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมภิ าคและความเป็นเมือง
5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มปี ระสิทธิภาพ
2. แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่ม
มากขึ้น รวมทั้งจะมุ่งเพิ่มประสิท ธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการ
แผ่ น ดิ นและการให้ บ ริก ารประชาชน ทั้ งนี้ เพื่ อ สร้างความเป็ น ธรรมในสั งคมและเอื้ อต่ อ การพั ฒ นา
ประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ 5 ที่ดนิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายที่ 7 การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy)
ยุ ท ธศาสตร์ป ระเทศ (Country Strategy) จัด ท าขึ้น จากการประชุม เชิงปฏิ บั ติ ก ารหั วหน้ าระดั บ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัด
เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการทางานร่วมกันในปีงบ 2556 และเป็น
กรอบ ในการจัดทางบประมาณปี 2557 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทางาน
ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็นหลัก 56 แนวทางการดาเนินการ รวมทั้งได้มี
การบูรณาการ ร่ว มกั บ ยุท ธศาสตร์ก ารเข้าสู่ป ระชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาอาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 501 ตึก
บัญชาการ ทาเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน ซึ่งเดิม
ประกอบด้ว ย 8 ยุ ท ธศาสตร์ โดยหลั งจากการบู รณาการเป็ นยุ ท ธศาสตร์ป ระเทศ (Country Strategy)
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ประกอบด้ว ย 4 ยุ ท ธศาสตร์ 30 ประเด็ น หลัก 79 แนวทางการด าเนิน การ เพื่ อ เป็ น กรอบการจั ดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดกี ินดี มีสุขและเป็นธรรม”
หลักกำรของยุทธศำสตร์
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน”
วัตถุประสงค์
1) รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่
2) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
3) ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์
1) การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม
2) การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่
3) การลดรายจ่าย
4) การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ป านกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการ
ดาเนินการ
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็น
หลัก 20 แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย
5 ประเด็นหลัก 11 แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal
process) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดาเนินการ
4. ค่ำนิยมหลักของคนไทย
ค่านิยมหลักของคนไทย เพือ่ สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีทั้งหมด 12 ประการ ดังนี้
1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
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4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีตอ่ ผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้นอ้ ยรู้จักการเคารพผูใ้ หญ่
9) มีสติ รูต้ ัว รูค้ ิด รูท้ า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10) รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จาหน่าย และขยาย
กิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยภูมคิ ุ้มกันที่ดี
11) มีค วามเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่าหรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12) คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
5. นโยบำยของรัฐบำล
5.1 นโยบำยหรือยุทธศำสตร์ประชำรัฐ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้น
เพื่อเป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่
กันใครออกไปจากสั งคมอีกทั้งยั งเป็นสานึก และหน้าที่ที่คนไทยทุก คนจะต้องร่วมมือกั นในการปกป้อง
แผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคง
และยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบาย
หรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วม
แก้ ปั ญ หาเศรษฐกิ จ และขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาชาติ ทุ ก มิ ติ ที่ เกิ ด ขึ้ น เพราะว่ า ประชารัฐ เปิ ด โอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีสว่ นในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่ายโยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุ คปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของ
คนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...”
5.2 นโยบำยของรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
ประกอบด้วยนโยบาย 11 ด้าน ดังนี้
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
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6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนาและนวัตกรรม
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มธี รรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
5.3 ยุทธศำสตร์และนโยบำยของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.)
1) กำรแก้ไข ปัญหำยำเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต
ผูค้ ้าผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นาแนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอานาจหน้าที่ ดังนี้
1.1) สนับ สนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกั บ การปราบปรามยาเสพติดทุก
หน่วยด าเนิน การปราบปรามและจับ กุ มผู้ผลิตผู้ค้า ผู้นาเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับ สนุน
ช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง
1.2) สนับ สนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุ มตรวจสอบสถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่ ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้ง
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ป ระกอบการปล่อยปละ
ละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบให้ดาเนินการลงโทษตามกฎหมาย
1.3) สนับ สนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับ ผิดชอบนาผู้ เสพยาเสพติด เข้ารับ การ
บาบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวติ อย่างปกติสุข
1.4) ดาเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ย วข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตาบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้าง) ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบาบัดรักษาให้
กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ดาเนินการ อย่างจริงจังใน
การป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้น
ยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการ
อย่างบูรณาการและมีประสิท ธิภาพรวมทั้งดาเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด
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2) มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลัง
แผ่น ดิ น ป้อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต จึงให้ ถื อ ปฏิบั ติ ต ามค าสั่ งคณะรัก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่
69/2557 เรื่อ ง มาตรการป้อ งกั นและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิ ถุ นายน 2557 และ
กาหนดแนวทางการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้
2.1) ท าการส ารวจ ศึ ก ษารู ป แบบการกระท าผิ ด ในอ านาจหน้ า ที่ ข องแต่ ล ะ
หน่วยงานที่เกิ ด หรือน่าจะเกิ ด สม่าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ตาแหน่งหรือตัว
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและวิธีการกระทาผิด
2.2) กาหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่
มีความเสี่ยง
2.3) กาหนดวิธีดาเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับ
การกระทาผิ ด ที่ ป รากฏเห็ น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ อ ยู่ โ ดยทั่ ว ไปที่ ท าให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้สึ ก ว่ าเจ้ า หน้ า ที่ ไ ม่
ดาเนินการใดๆเพราะรับผลประโยชน์
2.4) สารวจและจัดทาข้อมูลการกระทาผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
2.5) จัดทาข้อมูลบุคคลนิตบิ ุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง 5 ปี
2.6) จัดทาข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ ต่อพนักงานสอบสวน ดาเนินคดีกับ
ผู้กระทาผิดตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้ นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมา
จัดทายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบ
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1
แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั งหวั ด ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1 (นครราชสี ม า ชัย ภู มิ บุ รีรั ม ย์
สุรินทร์) ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2558 – 2561 (ฉบับทบทวน) ได้จักทาขึน้ บนพืน้ ฐานการมีส่วนร่วมของการภาคี
การพั ฒ นาทุ ก ภาคส่ว น ทั้งภาคราชการ องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์ก รภาคเอกชน และภาค
ประชาชน สังคมทั้ง 4 จังหวัด ทุกขั้นตอน ตัง้ แต่การรวบรวมและจัดทาข้อมูลการประเมินศักยภาพของ
กลุ่มจังหวัด การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน
และโครงการ
จากการทางานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้
กาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต คือ
1) เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนที่สาคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม
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3) เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขายชายแดน
4) เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุทธศำสตร์ : ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ป านกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการ
ดาเนินการ
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็น
หลัก 20 แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย
5 ประเด็นหลัก 11 แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal
Process) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดาเนินการ

7. แผนพัฒนำจังหวัดชัยภูมิ
1. ตำแหน่งกำรพัฒนำ (Positioning) ของจังหวัดชัยภูมิ
1.1 เป็นเมืองเกษตรกรรมก้าวหน้าและยั่งยืน
1.2 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มคี ุณภาพ
1.3 เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นคุณภาพ
2. วิสัยทัศน์จังหวัดชัยภูมิ
“เมืองคุณภาพด้านสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และ การท่องเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน”
3. พันธกิจ
3.1 พัฒนาผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มปี ระสิทธิภาพและยั่งยืน
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3.2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว
3.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน
3.4 สร้างสังคมอยู่ดมี ีสุข เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.เป้ำประสงค์รวม
4.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
4.2 รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
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4.3 ประชาชนมีคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
4.4 สภาพพืน้ ที่ป่าคงความอุดมสมบูรณ์และมีพ้ืนที่ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่จังหวัด
5. ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำ (KPI)
5.1 ร้อยละที่เพิ่มขึน้ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร
5.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรม
5.3 ร้อยละที่เพิ่มขึน้ ของรายได้จากการท่องเที่ยว
5.4 สัดส่วนของพื้นที่ป่าสมบูรณ์ต่อพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึน้
5.5 จานวนชุมชนที่ดาเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้า
และบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบมีสว่ นร่วมอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นแหล่ง
ผลิตอาหารพลังงาน ทดแทนสาคัญ และเป็นสังคมคุณภาพที่พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร
4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของ
จังหวัด
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ
เป้ำประสงค์หลัก
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมไิ ด้รับการศึกษาที่มคี ุณภาพ
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า
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3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
4. เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น
5. การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมไิ ด้รับความนิยมเพิ่มสูงขึน้
6. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
8. มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่
ประชาคม อาเซียน
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
10. มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จากการวิเคราะห์วิสั ย ทั ศน์ พั น ธกิจ สามารถนามาก าหนดประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาใน
ภาพรวม ดังนี้
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มคี ุณภาพมากขึ้น
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า
มำตรกำร และแนวทำง
มาตรการที่ 1.1 มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดับประเทศ
มาตรการที่ 1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูดีครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิ มากขึ้น
และส่งเสริมขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มอี ยู่ในปัจจุบัน
มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการ เรียน
การสอนที่มีคุณภาพเข้าสูจ่ ังหวัดชัยภูมิ
มาตรการที่ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้น
ผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
มาตรการที่ 1.5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และปราชญ์ ชาวบ้านในการอนุรัก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
มาตรการที่ 1.6 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่น ให้มี
ขีดความสามารถพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
1. ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพืน้ ฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง
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2. รายได้ตอ่ ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น
3. ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง
มำตรกำร และแนวทำง
มาตรการที่ 2.1 ส่งเสริมการแก้ปัญหาสาคัญด้านสาธารณสุขพืน้ ฐานของจังหวัดชัยภูมิ
มาตรการที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
มาตรการที่ 2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรม และ
ยาเสพติดในพืน้ ที่
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรเกษตร
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
1. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึน้
2. สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น
3. รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น
มำตรกำร และแนวทำง
มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก ได้ แก่ ข้าว อ้อย
และ มันสาปะหลัง
มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต ได้แก่ พริก
ยางพารา โค เนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช
มาตรการที่ 3.3 สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยว
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้น
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึน้
มำตรกำร และแนวทำง
มาตรการที่ 4.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ให้
เป็นรูปธรรม
มาตรการที่ 4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐาน มี
ความปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
มาตรการที่ 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมิให้น่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และ ยังคง
ความเป็นแหล่งภูมปิ ัญญาดั้งเดิมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
มาตรการที่ 4.4 พั ฒ นาการท่อ งเที่ ย วเชิงประวัติ ศาสตร์วัฒ นธรรม วิถี ชีวิต ความเคารพและ
ศรัทธาต่อเจ้าพ่อพระยาแล
มาตรการที่ 4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมใิ ห้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับสาคัญของประเทศ
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มาตรการที่ 4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและ ภาคเอกชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์และใช้พลังงำนอย่ำงมีคุณค่ำ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. ชุมชนพึ่งพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากขึ้น
2. ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจาหน่ายพลังงานทดแทน
3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า
มำตรกำร และแนวทำง
มาตรการที่ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
มาตรการที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร
มาตรการที่ 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงาน
ทดแทน
มาตรการที่ 5.4 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่ อรองรับกำรเป็นศูนย์กลำงทำงกำรตลำด
และกำรเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชำคมอำเซียน
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
1.มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ
มำตรกำร และแนวทำง
มาตรการที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด และโล
จิสติกส์ในภูมภิ าค
มาตรการที่ 6.2 สนั บ สนุ น การพั ฒ นาความเชื่ อ มโยงของระบบการขนส่ งภายในท้ อ งถิ่ น ให้
เชื่อมต่อกับส่วนกลาง
ยุทธศำสตร์ท่ี 7 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
และยั่งยืน
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
1. มีพ้นื ที่ป่าไม้เพิ่มขึน้
2. ปริมาณน้าเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น
3. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง
มำตรกำร และแนวทำง
มาตรการที7่ .1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มจี านวนเพิ่มขึน้
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มาตรการที่ 7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มี แหล่งน้า
ขนาดใหญ่และแหล่งน้าชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับ การใช้น้าในภาคการเกษตรอย่างเพียงพอ
มาตรการที่ 7.3 การนาเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ท่ี 8 กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดมี ีประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขดี ความสามารถสูงในการให้บริการ
3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มำตรกำร และแนวทำง
มาตรการที่ 8.1 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี
มาตรการที่ 8.2 ส่ ง เสริ ม การประชาสั ม พั น ธ์ เชิ งรุ ก เพื่ อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ ขององค์ ก ร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น
มาตรการที่ 8.3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง
มาตรการที่ 8.4 สร้างความตระหนักและจิตสานึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์ก ร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น

8. ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. วิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำท้องถิ่น
“การศึกษาเป็นเลิศ เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง”
2. พันธกิจ
1) การสร้างพัฒนาเส้นทางคมนาคมทั้งสัญจรและลาเลียงพืชผลทางการผลิตจาก
การเกษตรจะต้ องพั ฒ นาให้ ได้ม าตรฐาน เพื่ อ ประชาชนจะได้ใช้ส ะดวก ไม่ ชะงัก หรือติ ดขั ด เมื่ อ เกิ ด
เหตุการณ์ภัยจากธรรมชาติ สามารถใช้สัญจรได้ตลอดเวลา โดยไม่เสียหายต่อการประกอบอาชีพและ
คมนาคม
2) การปรับปรุงและพัฒนาแสงสว่างทุกหมูบ่ ้าน โดยดาเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง
เพื่อ จะได้ใช้ได้เต็ มพื้ นที่ ส าหรับ ชีวิตประจ าวันของประชาชน และประกอบอาชีพ และบริเวณที่ เป็นจุ ด
ล่อแหลมตามแหล่งต่าง ๆ ที่ค วามสว่างไม่เพียงพอจะต้องติดตั้งให้เพีย งพอและทั่วถึงทั้งในชุมชนและ
เส้นทางการคมนาคม
3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค น้าอุปโภค – บริโภคที่สะอาด ก่อสร้าง
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พัฒนา ปรับปรุง ขยายเขตทั้งประปาภูมิภาค และหมู่ บ้านให้เพียงพอและทั่วถึง ก่อสร้างจัดหาภาชนะ
และซ่อมแซมให้ใช้การได้
4) การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโทรศัพท์สาธารณะ และการขยายคู่
สายโทรศัพท์ขอความร่วมมือสนับสนนุงบประมาณติดตั้งขยายเขตและซ่อมแซมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ประชาชนได้มีใช้อย่างพอเพียง
5) การพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพของเกษตรกรที่มรี ายได้ไม่เพียงพอต่อการ
ดารงชีพให้มีรายได้เพิ่มขึน้ โดยจัดฝึกอบรมอาชีพ สนับสนุนงบประมาณและตลาดจาหน่ายสินค้า ส่งเสริม
ชุมชนให้ผลิตสินค้าตามที่ตลาดต้องการ
6) การพัฒนาการเกษตร ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาบารุง ความอุดม
สมบูรณ์ของแหล่งผลิต และการใช้ปุ๋ยสารอินทรีย์ที่ผลิตจากวัตถุในชุมชน โดยการเรียนรู้จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
7) การรวมกลุ่มของอาชีพต่าง ๆ การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ พลังมวลชน เยาวชน ให้
เข้มแข็งและยั่งยืน คอยป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้มคี วามปลอดภัย
8) ส่งเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ให้ก้าวหน้าและ
แพร่หลาย จัดตั้งกลุ่มขึ้นมารับผิดชอบสนับสนุนงบประมาณ
9) ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและการออกกาลังกาย จัดการแข่งขันกีฬาและการ
ออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง จัดหาผู้ฝึกสอนกีฬา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง
แก่เยาวชน เพื่อจะได้ก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้น การออกกาลังกายสร้างสุขภาพให้แก่ประชาชนที่สนใจทั่วไป
อย่างสม่าเสมอ
10) สร้างและจัดหาแหล่งน้าเพื่อการเพาะปลูก ก่อสร้าง ขุดลอก ซ่อมแซม ให้
สามารถเก็บกักน้าเพื่อการเกษตรยามขาดแคลน และนาน้าจากต้นน้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรให้พอเพียงและ
ทั่วถึง
11) ปรับปรุงและพัฒนาระบบทางระบายน้าตามแหล่งน้าที่ประชาชนใช้เป็นเส้นทางเข้า
พืน้ ที่การเกษตรชารุดหรือเสียหายบ่อย ๆ จะต้องก่อสร้างเป็นอาคารหรือสะพานให้คงทนถาวร ทนสภาพ
การระบายน้าได้สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับประมาณน้าที่ไหลเข้า – ออก
12) ปรับปรุงพื้นที่การเพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากสภาพดินเค็มให้มี
ความอุดมสมบูรณ์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13) การพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่มอี ยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ของคนรุ่นเก่า ให้
ถ่ายทอดแก่คนรุ่นหลังโดยตั้งกลุ่มให้เรียนรู้และพัฒนาให้เป็นอาชีพและรายได้
14) การสร้างระบบการทาลายขยะและปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยให้รองรับปริมาณ
และให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกครัวเรือนได้ตระหนักถึงมลภาวะและความ
เป็น ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
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15) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการระบายน้าตามหมูบ่ ้านที่เกิดท่วมขังในฤดูฝนตก
ก่อสร้างรางระบายน้าหรือร่องระบายน้าให้ทันต่อปริมาณน้าใช้และน้าฝน
16) ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณที่
สาธารณประโยชน์ วัด สถานที่ราชการและที่ไร่นา สวน เพื่อเป็นแหล่งอาหาร ร่มรื่น รักษาภูมิทัศน์
รักษาความสมดุลทางธรรมชาติ
17) ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาชั้นประถม ให้
ได้รับความรู้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปให้ทันสมัย สนับสนุนทุนการศึกษา จัดกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งการพั ฒ นาการเรีย น การสอน ตั้ งแต่ อ นุ บ าล จนถึ งชั้ น ประถมศึ ก ษา สนั บ สนุ น อาหาร
กลางวัน วัสดุอุปกรณ์ การเรียน การศึกษา ทั้งในและนอกระบบ
18) จัดทาสวนพักผ่อนสาธารณะและสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กและประชาชนทั่วไปได้มา
พบปะและนันทนาการ
19) จัดสร้างเวทีสาธารณะเพื่อเป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเป็นศูนย์รวมที่ถาวร
ของตาบลให้มีมาตรฐานและการใช้งานหลาย ๆ โอกาส
20) ก่อสร้างศูนย์กิจกรรมรวมตาบลให้ครบวงจร เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของตาบลทุก ๆ
ด้านของทุกหมู่ บ้าน ประชาสั มพั นธ์ ให้แก่ผู้ที่สัญ จรผ่านไปมาได้ท ราบและโดยเฉพาะสินค้าชุมชนและ
บริการภูมิปัญญาที่จะสามารถทารายได้
21) จัดทาแหล่งธรรมชาติให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยปรับปรุงพัฒนาให้สามารถนา
ทรัพยากรที่มอี ยู่ให้เป็นรายได้และเพิ่มอาชีพให้แก่คนในชุมชน
22) ปรับปรุงการบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และบริการด้าน
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ใ ห้ ป ระชาชนได้ เรีย นรู้ พั ฒ นาเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพพนั ก งาน เจ้ าหน้ าที่ ให้ มี ค วามรู้
ปรับปรุงสถานที่ราชการให้สามารถให้บริการหลาย ๆ ด้าน ภูมิทัศน์ทั้งนอกและในอาคารสานักงานให้ดู
เหมาะสมสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
3. จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ
1) ส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
พืน้ ฐาน เช่น เส้นทางคมนาคม ทางระบายน้า ไฟฟ้า น้าประปา ระบบโทรคมนาคม
2) การบริหารจัดการแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และแหล่งน้าเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
3) การส่งเสริมพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรและการพัฒนาด้านการเกษตรส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
4) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง
5) เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพชองการผลิตทางการเกษตรและให้ประชาชนมีอาชีพ
เสริมเพิ่มขึ้น
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6) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยการส่งเสริมความปลอดภัยมนชีวติ และทรัพย์สิน
7) ให้บริการด้านสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ดอ้ ยโอกาส
8) เพื่อให้ชุมชนรูจ้ ักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
9) ส่งเสริมและสนับสนุนฟื้นฟูจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง
10) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน การ
พั ฒ นาบุ ค ลากร พั ฒ นาสถานที่ แ ละอุ ป กรณ์ ในการปฏิ บั ติ ราชการ การสนั บ สนุน การดาเนิน การตาม
นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
11) เพิ่มขีดความสามารถของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตาบล และ
ลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ
องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ซึ่ งเป็ น แผนระยะยาวที่ ใช้ เป็ น กรอบและทิ ศ ทางในการพั ฒ นา โดยก าหนดยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาให้
สอดคล้องกับ ยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาประเทศ ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาจังหวัดชัย ภูมิ และนโยบายของ
ผู้บ ริหารองค์ก ารบริหารส่วนตาบลตาเนินที่ ได้แถลงต่อสภาองค์ก ารบริ หารส่วนตาบล ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาแหล่งน้า
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
โดยในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) องค์การบริหารส่วนตาบล
ตาเนิน ได้จัดลาดับความสาคัญในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามเหตุผลความจาเป็นและความ
เร่งด่วนในการพัฒนา ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ
ระบายน้า
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร
1.3 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้า
2.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งกักเก็บน้า
2.2 แนวทางการขุดเจาะแหล่งน้า
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการลงทุน
3.2 แนวทางการพัฒนาการเกษตร
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.1 แนวทางการพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม
4.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
4.3 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาส่งเสริมเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
4.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.5 แนวทางการพัฒนาการศึกษา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสานึกและตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แนวทางการพัฒนาการจัดระบบนิเวศ
5.3 แนวทางการพัฒนาการบาบัดและจัดเก็บขยะ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
6.1 แนวทางการพัฒนาการเมือง
6.2 แนวทางการพัฒนาการบริหาร
นโยบำยของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำเนิน
นโยบำยข้อที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
จะมุ่งเน้นการสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานทุกชนิด พัฒนาเกี่ยวกับ
สาธารณู ปโภค สาธารณู ปการต่าง ๆ เพื่อยกระดับ ความเป็นอยู่และอานวยความสะดวกในชุมชน โดย
ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1.1 ด้ำนคมนำคม
1.1.1 สนับสนุนปรับปรุงและสร้างถนน
1.1.2 สนับสนุนปรับปรุงร่องระบายน้า และสร้างร่องระบายน้า
1.1.3 สนับสนุนการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร
1.2 ด้ำนไฟฟ้ำ
1.2.1 สนับสนุนติดตั้งและซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ
1.2.2 สนับสนุนปรับปรุงโคมไฟส่องสว่างตามพืน้ ที่ที่จาเป็น
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1.2.3 สนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้า
1.3 ด้ำนกำรสื่อสำร
1.3.1 สนับสนุนติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สาย หน่วยงาน ระดับหมูบ่ ้าน
ระดับตาบล
1.4 ด้ำนสำธำรณูปโภคและแหล่งน้ำ
1.4.1 สนับสนุนการขยายท่อเมนประปาของส่วนภูมิภาค
1.4.2 สนับสนุนการขยายเขตประปาหมู่บ้าน
1.4.3 สนับสนุนกานพัฒนาแหล่งน้าโดยการจัดหา ขุดลอกคูคลอง
คลองส่งน้า ลาห้วย และจัดสร้างฝายกักเก็บน้าไว้ใช้ตลอดปี
นโยบำยข้อที่ 2 ด้ำนเศรษฐกิจ
มุ่งเน้นโครงการด้านการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี เพิ่มรายได้จาก
การประกอบอาชีพ โดยมีกิจกรรมและโครงการดังนี้
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับรายได้
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตัง้ กลุ่มออมทรัพย์
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าในตาบลเพื่อยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน
2.4 พัฒนาคุณภาพแรงงานและส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน
2.5 แก้ไขปัญหาการว่างงานของประชาชนในพื้นที่
2.6 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ
2.7 ส่งเสริมสนับสนุนฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ สตรี แม่บ้าน และเยาวชน
2.8 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทัศน์ศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ สตรี แม่บ้าน และเยาวชน
2.9 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
2.10 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปลูกพืชตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.11 ส่งเสริมสนับสนุนการทาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนและการใช้สารเคมี
2.12 ส่งเสริมสนับสนุนโรงงานปุ๋ยอัดเม็ด และปุ๋ยชีวภาพ
นโยบำยข้อที่ 3 ด้ำนสังคม
มุ่งเน้นพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนภายในตาบลมี ความสมัคร
สมานสามั ค คี จะปรั บ ปรุง และจั ด ระเบี ย บการศึ ก ษาสาธารณสุ ข วัฒ นธรรม ประเพณี และ
สนับสนุนการปรับปรุงชุมชนเพื่อให้เป็นสังคมคุณภาพ โดยจะดาเนินการดังนี้
3.1 ด้ำนศำสนำและวัฒนธรรม
3.1.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
วันสาคัญต่าง ๆ
3.1.2 ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นและเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้คงอยู่
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3.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะพืน้ บ้านและวัฒนธรรมที่ดงี าม
3.1.4 ส่งเสริมและอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ประชาชน
3.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันประเพณี วันสาคัญต่าง ๆ
3.2 ด้ำนกำรศึกษำ
3.2.1 สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.2.2 สนับสนุนอาหารกลาวันและอาหารเสริม นม สาหรับเด็กก่อนวัยเรียน
3.2.3 สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ
3.2.4 สนับสนุนทุนการศึกษาเด็กนักเรียน เรียนดีแต่ยากจน
3.2.5 สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน รองเท้า เสื้อผ้านักเรียน ตามความ
เหมาะสม
3.2.6 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรูช้ ุมชนหรือห้องสมุดประจาตาบล
เพื่อให้ชุมชนได้รับการศึกษาและได้ใช้บริการด้านสื่อต่าง ๆ
3.3 ด้ำนนันทนำกำรและกีฬำ
3.3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ
3.3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทั่วไป กีฬาพื้นบ้านของประชาชน
3.3.3 สนับสนุนจัดหาอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการออกกาลังกายของประชาชน
3.3.4 จัดสร้างสนามกีฬาสาหรับออกกาลังกาย
3.4 ด้ำนสวัสดิกำรสังคม
3.4.1 สนับสนุนงบประมาณสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุ คนพิการ
ผูด้ ้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์
3.4.2 สนับสนุนอุปกรณ์ถุงยังชีพ
3.4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการอบรมอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดอ้ ยโอกาส
3.4.4 สงเคราะห์ผยู้ ากจนที่มีที่อยู่อาศัยไม่คงทนถาวร
3.4.5 ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน
3.4.6 ปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์สาหรับหอกระจายข่าว
3.4.7 จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายประกาศประจาหมูบ่ ้าน
3.5 ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
3.5.1 สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวกับงานบรรเทาสาธารณภัย
3.5.2 ส่งเสริมการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความรูค้ วามเข้าใจในการบรรเทา
สาธารณภัย
3.5.3 ส่งเสริมการจัดระเบียบจราจร
3.5.4 จัดทาป้ายจราจรตามถนนสายสาคัญ
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3.5.5 จัดค่าตอบแทนแก่ผปู้ ฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย
3.6 ด้ำนสำธำรณสุข
3.6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและระงับโรคติดต่อที่เกิดขึน้ ภายในตาบล
3.6.2 ส่งเสริมการออกกาลังกาย
3.6.3 ส่งเสริมรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด
3.6.4 สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของกลุ่ม อสม.
3.6.5 สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์พ่นน้ายาเคมีเพื่อป้องกันยุงลาย
3.6.6 สนับสนุนวัสดุสาหรับสัตว์ เช่น ยาฉีดป้องกันสาหรับสัตว์ เช่น สุนัข
แมว วัว ควาย เป็นต้น
นโยบำยข้อที่ 4 ด้ำนสิ่งแวดล้อม
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารปลูกต้นไม่บริเวณบ้านเรือนราษฎร
4.3 ส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งน้า และป่าไม้ในตาบล
4.4 จัดหาภาชนะสาหรับบรรจุขยะ
4.5 ส่งเสริมรณรงค์การกาจัดขยะมูลฝอย ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ และจัดระบบการ
จัดเก็บขยะที่ดี
4.6 ส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นา้
4.7 ปรับปรุงบ่อขยะ
นโยบำยข้อที่ 5 ด้ำนกำรเมืองและกำรร่วมมือกับหน่วยงำนอื่น
มุ่งเน้นการพัฒนาความ รูค้ วามเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
การเมืองตามระบอบประชาธิปไตย และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น
5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบของประชาคม
5.2 ส่งเสริมการรณรงค์การเลือกตั้งทุกระดับ
5.3 สนับสนุนการอบรม ประชุมสัมมนาของคณะผูบ้ ริหาร สมาชิก อบต. พนักงานและ
เจ้าหน้าที่
5.4 ติดต่อประสานงานกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
5.5 ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชนทุกแขนง
5.6 ประสานขอรับงบประมาณสนับสนุนทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
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นโยบำยข้อที่ 6 นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผบู้ ริหาร สมาชิก อบต. พนักงานและเจ้าหน้าที่ได้ยึด แนวทางการ
บริหารจัด การบ้านเมืองและสั งคมที่ดี โดยยึด หลัก ธรรมาภิบ าล ซึ่งในการปฏิบัติ ตามแนวนโยบายนั้ น
ข้าพเจ้าจะดาเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะเฉพาะหน้า ระยะกลาง และระยะยาว โดยจะประสานงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนและภาคประชาชน
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ส่วนที่ 3
กำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน ได้ดาเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเก็บข้อมูลการดาเนินงานตาม
โครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดาเนินงาน
ต่อผู้บริหาร และนามาสรุปเป็นภาพรวมของการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยแบ่งการ
ติดตามและประเมินผลเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. การประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่
กาหนด
2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและประสิทธิผลการดาเนินงาน
1. การประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนด
แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทา
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
1. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 กำรจัดทำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดทาแผน

มีการ
ไม่มกี าร
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
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ประเด็นการประเมิน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัตแิ ละประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มีการ
ไม่มกี าร
ดาเนินงาน ดาเนินงาน











2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1) โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เนื่ องจากกระทรวงมหาดไทยได้ ก าหนดแนวทางให้ ท้ อ งถิ่ น น าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี
( พ.ศ.2561 – 2564) มาใช้เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. พ.ศ.2561 – 2564) เป็ น หลั ก ในการพิ จ ารณา โดยแสดงข้ อ มู ล ให้ เ ห็ น จ านวนโครงการและ
งบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดาเนินการใน
ปี งบประมาณ 2561 เปรีย บเที ย บกั บ จ านวนโครงการและงบประมาณได้ รับ การจัด สรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2561 และแสดงข้อมูลการดาเนิน การและการใช้งบประมาณจริง โดยแยกตามแนว
ทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส
คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกาหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการดาเนินทุก ๆ 6 เดือน โดยแบ่งเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือนเมษายน และ
ครั้งที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม
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รำยงำนสรุปผลกำรวำงแผนพัฒนำ 4 ปี ปี 2561
อบต.ตำเนิน เนินสง่ำ จ.ชัยภูมิ
2561

ยุทธศำสตร์

จำนวน

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน

งบประมำณ

2562
จำนวน

งบประมำณ

2563
จำนวน

งบประมำณ

2564
จำนวน

งบประมำณ

303

272,720,000.00

303 272,720,000.00

303

272,720,000.00

303 272,720,000.00

2.การพัฒนาด้านแหล่ง
น้า

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
การเมืองและการบริหาร

70

19,864,800.00

71

19,914,800.00

71

19,914,800.00

71

19,914,800.00

654 529,909,800.00

654

529,909,800.00

654

529,909,800.0

รวม

653 529,839,800.00
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2
ครั้ง เดือนเมษายน และเดือนตุลาคม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำเนิน
1.2 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนระยะ 6 เดือน (เดือนตุลำคม 2560 – มีนำคม 2561)
ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ยุทธศำสตร์และจำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศำสตร์
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านแหล่งน้า
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4. การพัฒนาด้านสังคม
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
รวม

จำนวนโครงกำร
จำนวนโครงกำรที่ปรำกฏ
จำนวนโครงกำรที่ได้
อยู่ในแผนพัฒนำสำมปี
ปฏิบัติ
284
15
64
1
58
4
114
35
31
4
67
618

21
80
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ผลกำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan
(www.dla.go.th)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และข้อ 14 ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในฐานะหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่
ดี ยึด หลั กธรรมาภิบ าลและปรับ ระบบการท างานให้มีป ระสิท ธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความ
ต้องการประชาชน เพื่อให้การดาเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่ม
โครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและ
ติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มกี ารดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
เพื่ อให้ตามติด ตามและประเมินผลแผนพัฒ นาขององค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)
เป็ น ไปด้ ว ยความถู ก ต้อ งและบรรลุ เป้ าหมายตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยและข้อ สั่งการของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์ก ารบริหารส่วนตาบลตาเนิน จึงได้ดาเนินการนาเข้าข้อมูล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบ e-plan และได้นา
ข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงาน
สรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน e-plan ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
รอบเดือนเมษำยน พ.ศ. 2561
(ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2560 – มีนำคม 2561)
(www.dla.go.th)
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รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน ปี 2561
อบต.ตำเนิน เนินสง่ำ จ.ชัยภูมิ
แผนกำรดำเนินกำร
ทั้งหมด

ยุทธศำสตร์

จำนวน คิด
โครงกำร เป็น

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมำณ

อนุมัติงบประมำณ
คิด จำนวน คิด
เป็น โครงกำร เป็น

303.0 46.40 272,720,000.00 51.47

งบประมำณ

ลงนำมสัญญำ
คิด จำนวน คิด
เป็น โครงกำร เป็น

14.0 17.95 2,128,500.00 10.15

เบิกจ่ำย

งบประมำณ

คิด จำนวน คิด
เป็น โครงกำร เป็น

100%

งบประมำณ

คิด จำนวน คิด
เป็น โครงกำร เป็น

งบประมำณ

คิด
เป็น

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.การพัฒนาด้านแหล่งน้า

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.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

55.0

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.การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

115.0 17.61 31,030,000.00 5.86

5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

29.0

3,850,000.00

0.73

6.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

70.0 10.72 19,864,800.00

3.75

รวม

653.0

8.42

4.44

4,025,000.00

529,839,800.00

0.76

35.0 44.87 16,210,400.00 77.31
4.0

5.13

349,000.00

1.66

20.0 25.64 1,756,600.00 8.38
78.0

20,967,500.00

18.0 64.29 8,507,755.00 87.91
1.0

16.0 72.73 8,393,255.00 90.21

189,000.00

1.95

1.0

3.85

189,000.00

2.00

1.0

4.55

189,000.00

2.03

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

28.0

3.57

18.0 69.23 8,500,255.00 89.78

9,677,355.00

26.0

9,467,958.00

22.0

9,304,055.00

รำยงำนสรุปผล กำรติดตำมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ปี 2561
อบต.ตำเนิน เนินสง่ำ จ.ชัยภูมิ
ยุทธศำสตร์

ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ รวม

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1

0.33

302 99.67 303

2.การพัฒนาด้านแหล่งน้า

1

1.23

80 98.77 81

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

0

0.00

55

4.การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

18

15.65

97 84.35 115

5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1

3.45

28 96.55 29

6.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

5

7.14

65 92.86 70

26

3.98

627 96.02 653

รวม

100 55
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รำยงำนโครงกำรที่อนุมัติงบประมำณ ปี 2561
อบต.ตำเนิน

อบต.ตำเนิน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มำ

งบตำม
ข้อบัญญัต/ิ เทศ
บัญญัติ

กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
1. ก่อสร้างถนน คสล. สายแยกหนองเบ็นถึง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
บ้านนายคาแหง หมู่ที่ 2
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

242,000.00

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
นางบุญโฮมถึงสามแยกบ้านผู้ช่วยจิตตา ศรี กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
วงษ์ หมูท่ ี่ 4
สานักช่าง, สานักการช่าง

124,000.00

3. ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางนอง แดง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
คา-บ้านนายโลม หมูท่ ี่ 5
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

188,000.00

4. ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางประคอง
กว้างนอก-นายลาด โพธิ์นอก หมูท่ ี่ 5

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

95,000.00

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
นายภิญโญ กว้างนอก หมูท่ ี่ 7
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

158,000.00

6. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางเรไร - วัด ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

216,000.00

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
หน้าบ้านนายสมส่วน คุ้มตาเนิน ถึงบึงปืเด หมู่ กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
ที่ 12
สานักช่าง, สานักการช่าง

100,000.00

8. ก่อสร้างถนน คสล.จากทางสาธารณะบ้านนางสาเภา กิ่งนอก หมู่ที่ 14

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

82,500.00

9. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่า หมู่ที่ 14 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

50,000.00
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10. ติดตัง้ ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายใน
หมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ 14

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

30,000.00

11. ก่อสร้างระบบระบายน้าทิง้ จากบ้านนาย ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
หวั่น เมสันเทียะถึงบ้านนายนิพนธ์ บัณฑิต หมู่ กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
ที่ 12
สานักช่าง, สานักการช่าง

499,000.00

12. ป้องกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

50,000.00

13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาย ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
ควง หมั่นคา หมู่ที่ 11
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

184,000.00

14. ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้า
สายหน้าวัดบึงบริบูรณ์ หมูท่ ี่ 12

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

110,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

423,000.00

กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ำ
15. ขุดลอกคลองส่งน้าหนองเลียบ หมู่ที่ 8

กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
16. ส่งเสริมการเลีย้ งไก่พันธุ์ไข่ หมูท่ ี่ 1-14

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

30,000.00

17. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสตรี สานักปลัด อบจ., สานัก
ตาบลตาเนิน
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

30,000.00

18. จ้างนักเรียน นักศึกษาทางานในช่วงปิด
ภาคเรียนในตาบล

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

20,000.00

19. ฝึกอบรมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

20,000.00

20. สนับสนุนเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ 14 หมูบ่ ้าน ส่วนการคลัง, กองคลัง, สานัก

7,720,800.00

กำรพัฒนำด้ำนสังคมและสำธำรณสุข
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คลัง
21. สนับสนุนเบีย้ ยังชีพผู้พิการ 14 หมูบ่ ้าน

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

2,640,000.00

22. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 14
หมูบ่ ้าน

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

120,000.00

23. จัดอบรมเยาวชนชุดป้องกันยาเสพติด

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

20,000.00

24. โรงเรียนสีขาว

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

20,000.00

25. พัฒนาชุมชนหน้าบ้านน่ามอง

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

20,000.00

26. จัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผสู้ ูงอายุ

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

20,000.00

27. ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ดอ้ ยโอกาสทาง สานักปลัด อบจ., สานัก
สังคม
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

20,000.00

28. วันแม่แห่งชาติ

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

30,000.00

29. อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะ
สานักปลัด อบจ., สานัก
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตาบล ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง อบต.ตาเนิน อบต.

120,000.00

30. หนังสือพิมพ์และวารสาร

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

30,000.00

31. ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

100,000.00
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32. รณรงค์ให้ความรู้ดา้ นการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

20,000.00

33. จัดหาวัสดุสาธาณสุขป้องกันโรคในคน
และสัตว์

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

100,000.00

34. ควบคุมโรคไข้เลือดออก

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

20,000.00

35. จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ประจา สานักปลัด อบจ., สานัก
ตาบล
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

20,000.00

36. ปั่นดีมีสุข

20,000.00

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

37. จัดหาอาหารเสริม (นม) สาหรับนักเรียน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
ระดับก่อนวัยเรียนและระดับปฐมศึกษาให้แก่ กองส่งเสริมการศึกษาและ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

1,230,000.00

38. สนับสนุนอาหารกลางวันสาหรับนักเรียน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
ระดับก่อนประถมและระดับประถมศึกษา
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

2,380,000.00

39. สนับสนุนอาหารกลางวันสาหรับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

600,600.00

40. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

70,000.00

41. ทักษะวิชาการสูอ่ าเซียน

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

20,000.00
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42. ประชุมผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
เล็ก
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

20,000.00

43. พัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

14,000.00

44. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานที่ของ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลตาเนิน

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

50,000.00

45. จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
เสพติดในพื้นที่ตาบลตาเนิน
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

100,000.00

46. อุดหนุนโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง (ตามโครงการ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
เสนอ)
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

200,000.00

47. อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานระดับ
หมูบ่ ้าน

105,000.00

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

48. จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตาบลตา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
เนิน
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

100,000.00

49. ส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการและ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
สุขภาพ
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

10,000.00

50. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

30,000.00
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51. งานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุระดับตาบลในเขตตาบลตาเนิน

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

100,000.00

52. จัดงานประเพณีลอยกระทง

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

80,000.00

53. จัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

30,000.00

54. ก่อเจดีย์ทราย

30,000.00

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
55. ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

60,000.00

56. จัดซือ้ ถังขยะชุมชน หมูท่ ี่ 1-14

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

189,000.00

57. จ้างเหมาฝังกลบขยะ

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

50,000.00

58. ส่งเสริมธนาคารขยะภายในหมูบ่ ้าน

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

50,000.00

59. จัดเวทีประชาคมหมูบ่ ้าน/ตาบล การ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

20,000.00

60. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย

สานักปลัด อบจ., สานัก

20,000.00

กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
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และเครือข่ายประชารัฐ

ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

61. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมาย

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

20,000.00

62. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารงาน สานักปลัด อบจ., สานัก
และศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
ตาเนิน สาหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อบต.
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง

240,000.00

63. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

ส่วนการคลัง, กองคลัง, สานัก
คลัง

50,000.00

64. จ้างเหมาบริการทาความสะอาดตลาด
ชุมชน

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

24,000.00

65. จ้างเหมาคนงานทั่วไป

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

192,000.00

66. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ การ
ปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

20,000.00

67. อบต.ตาเนินพบประชาชน

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

20,000.00

68. วันท้องถิ่นไทย

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

20,000.00

69. ติดตัง้ เสาธงพร้อมฐาน

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

5,600.00

70. ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กสนามเด็กเล่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
ศพด.อบต.ตาเนิน
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

144,000.00

71. ก่อสร้างห้องน้า (ศพด.บ้านหนองขาม)

90,000.00

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
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วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา
72. เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้า อบต. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

40,000.00

73. ก่อสร้างห้องน้าตลาดชุมชน

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

234,000.00

74. ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกกุลา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง,
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา,
สานักช่าง, สานักการช่าง

236,000.00

75. พัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอเนินสง่า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด
อบต.

76. ปรับปรุงห้องทางานกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

100,000.00

77. ก่อสร้างหลังคาโครงสนามเด็กเล่น ศพด. ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
บ้านโกรกกุลา
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

100,000.00

78. ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กสนามเด็กเล่น ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
ศพด.บ้านหนองขาม
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

144,000.00

37,000.00

รวม 20,967,500.00
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รำยงำนโครงกำรที่ลงนำมในสัญญำ ปี 2561
อบต.ตำเนิน
อบต.ตำเนิน เนินสง่ำ จ.ชัยภูมิ
วันทีเ่ ริ่มสัญญำ

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน
(วัน)

22/12/2561

7

4,800.00

2 386/61

26/12/2560

7

22,200.00

2. ขุดลอกคลองส่งน้าหนองเลียบ
1 01/2561
หมูท่ ี่ 8

23/03/2561

60

420,000.00

3. สนับสนุนเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ 14
1 005/61
หมูบ่ ้าน

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

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

ชื่อโครงกำร

คู่สัญญำ

วงเงินตำม
สัญญำ
(บำท)

กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
1. ป้องกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนน
1 30/2561 จ้างทาป้าย
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ำ

กำรพัฒนำด้ำนสังคมและสำธำรณสุข

4. สนับสนุนเบีย้ ยังชีพผู้พิการ 14
หมูบ่ ้าน
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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. สนับสนุนเบีย้ ยังชีพผู้ตดิ เชื้อเอดส์
1 009/61
14 หมูบ่ ้าน

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. อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
1 49/2561 รถโดยสาร
พนักงานส่วนตาบล พนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง อบต.ตาเนิน

28/03/2561

7

37,000.00

7. หนังสือพิมพ์และวารสาร

1 4/2561 ซื้อหนังสือพิมพ์

01/10/2560

31

4,960.00

2 8/2561 ซื้อหนังสือพิมพ์

01/11/2560

30

4,800.00

3 17/2561 ซื้อหนังสือพิมพ์

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

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

05/04/2561

7

60,000.00

19/04/2561

7

4,500.00

8. รณรงค์ให้ความรู้ดา้ นการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

9. จัดหาวัสดุสาธาณสุขป้องกันโรค 1 37/2561 ซื้อทรายอะเบทในคนและสัตว์
น้ายาพ่นยุง
2 41/2561
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10. ปั่นดีมีสุข

1 516/61

02/03/2561

1

19,800.00

01/11/2561

80

371,109.90

21/02/2561

7

213,525.10

12. สนับสนุนอาหารกลางวัน
สาหรับนักเรียนระดับก่อนประถม 1 229/61
และระดับประถมศึกษา

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

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

1 22/2561 เวทีและเครื่อง
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 จ้างเครื่องเล่น

10/01/2561

3

15,000.00

5 25/2561 เช่าเต็นท์-เก้าอี้

10/01/2561

3

4,900.00

6 24/2561 ประดับสถานที่

10/01/2561

3

4,900.00

11. จัดหาอาหารเสริม (นม) สาหรับ
นักเรียนระดับก่อนวัยเรียนและ
1 01/2561 เทอม 2/2560
ระดับปฐมศึกษาให้แก่โรงเรียน
สังกัด สพฐ.
2 02/2561 ปิดเทอม 2/2560

13. สนับสนุนอาหารกลางวัน
สาหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

14. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
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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. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานที่ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
1 36/2561 จ้างรถโดยสาร1
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ตาเนิน

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

1 511/61

01/10/2560

360

80,000.00

17. จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
1 337/61
ติดตาบลตาเนิน

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. งานสืบสานประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุระดับตาบลในเขต 1 51/2561 จ้างทาป้าย
ตาบลตาเนิน

09/04/2561

4

6,750.00

2 52/2561 จัดสถานที่

09/04/2561

4

17,650.00

3 53/2561 เกียรติบัตร

09/04/2561

4

5,600.00

4 54/2561 เช่าเต็นท์-เก้าอี้

09/04/2561

4

7,000.00

5 55/2561 เครื่องเสียง-เวที

09/04/2561

4

10,000.00

6 40/2561 ซื้อวัสดุ

09/04/2461

4

3,000.00

1 8/2561 จ้างเวที

01/11/2560

3

20,000.00

2 17/2561 เช่าเต็นท์

30/10/2560

4

2,500.00

3 19/2561 อาหารว่าง

30/10/2560

4

2,500.00

4 10/2561 จ้างทาป้าย

30/10/2560

4

3,600.00

5 11/2561 จ้างทากระทง

30/10/2560

4

2,000.00

6 12/2561 จ้างจัดสถานที่

30/10/2560

4

17,000.00

7 174/61

03/11/2560

1

28,900.00

16. อุดหนุนโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง
(ตามโครงการเสนอ)

19. จัดงานประเพณีลอยกระทง
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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

05/04/2561

7

189,000.00

02/03/2561

7

70,000.00

2 27/2561 ของที่ระลึก

02/03/2561

7

4,500.00

3 635/61

05/03/2561

4

163,500.00

23. จ้างเหมาบริการทาความ
สะอาดตลาดชุมชน

1 6/2561 จ้างเหมาทาความ
สะอาดตลาด

02/10/2560

365

24,000.00

24. จ้างเหมาคนงานทั่วไป

1 3/2561 พนักงานจ้างเหมา
(คนสวน)

02/10/2560

365

96,000.00

2 4/2561 พนักงานจ้างเหมา
(คนงานประจารถน้า)

02/10/2560

365

96,000.00

1 31/2561 จ้างทาแผ่นพับ

05/02/2561

3

13,500.00

2 32/2561 จ้างทาป้าย

05/02/2561

3

500.00

3 434/61

08/02/2561

1

6,000.00

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. ติดตัง้ เสาธงพร้อมฐาน

1 48/2561 ติดตัง้ เสาธง
ศพด. ม.2

28/03/2561

30

3,800.00

28. เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้านหน้า อบต.

1 47/2561 เทคอนกรีตหน้า
อบต.

28/03/2561

30

39,000.00

กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
21. จัดซือ้ ถังขยะชุมชน หมูท่ ี่ 1-14 1 38/2561
กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
22. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
บริหารงานและศึกษาดูงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนิน 1 38/2561 รถโดยสารไม่
สาหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ประจาทาง
พนักงานส่วนตาบลและพนักงาน
จ้าง

25. อบต.ตาเนินพบประชาชน

26. วันท้องถิ่นไทย

รวม 9,677,355.00
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รำยงำนโครงกำรที่เบิกจ่ำย ปี 2561
อบต.ตำเนิน
อบต.ตำเนิน เนินสง่ำ จ.ชัยภูมิ
ชื่อโครงกำร

เปอร์เซ็นต์
กำร
ดำเนินกำร

ชื่อคู่สัญญำ

ระยะเวลำ
กำรดำเนินกำร
(วัน)

วงเงินตำม
สัญญำ
(บำท)

1 30/2561 จ้างทาป้าย

7

4,800.00

4,800.00

2 386/61

7

22,200.00

22,200.00

1 01/2561

60

420,000.00

420,000.00

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

1 008/61

10

236,800.00

236,800.00

2 083/61

30

236,000.00

236,000.00

เบิกจ่ำย
(บำท)

กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
1. ป้องกันและลดอุบัตเิ หตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต์

100

กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ำ
2. ขุดลอกคลองส่งน้า
หนองเลียบ หมู่ที่ 8

100

กำรพัฒนำด้ำนสังคมและสำธำรณสุข
3. สนับสนุนเบีย้ ยังชีพ
ผู้สูงอายุ 14 หมูบ่ ้าน

4. สนับสนุนเบีย้ ยังชีพผู้
พิการ 14 หมูบ่ ้าน

100

100
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5. สนับสนุนเบีย้ ยังชีพผู้ตดิ
เชื้อเอดส์ 14 หมูบ่ ้าน

100

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

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
จริยธรรมให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง อบต.ตาเนิน

100

1 49/2561 รถโดยสาร

7

37,000.00

37,000.00

7. หนังสือพิมพ์และ
วารสาร

100

1 4/2561 ซื้อ
หนังสือพิมพ์

31

4,960.00

4,960.00

2 8/2561 ซื้อ
หนังสือพิมพ์

30

4,800.00

4,800.00

3 17/2561 ซื้อ
หนังสือพิมพ์

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

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

8. รณรงค์ให้ความรู้ดา้ น
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

100
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9. จัดหาวัสดุสาธาณสุข
ป้องกันโรคในคนและสัตว์

93

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

1 37/2561 ซื้อ
ทรายอะเบท-น้ายาพ่น
ยุง

7

60,000.00

60,000.00

2 41/2561

7

4,500.00

0.00

10. ปั่นดีมีสุข

100

1 516/61

1

19,800.00

19,800.00

11. จัดหาอาหารเสริม (นม)
สาหรับนักเรียนระดับก่อน
วัยเรียนและระดับปฐม
ศึกษาให้แก่โรงเรียนสังกัด
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

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

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

12. สนับสนุนอาหาร
กลางวันสาหรับนักเรียน
ระดับก่อนประถมและ
ระดับประถมศึกษา

13. สนับสนุนอาหาร
กลางวันสาหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

100

100
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14. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

15. ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานที่ของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบล
ตาเนิน

100

100

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

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 จ้างเครื่อง
เล่น

3

15,000.00

15,000.00

5 25/2561 เช่าเต็นท์เก้าอี้

3

4,900.00

4,900.00

6 24/2561 ประดับ
สถานที่

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

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. อุดหนุนโรงเรียนทั้ง 5
แห่ง (ตามโครงการเสนอ)

100

1 511/61

360

80,000.00

80,000.00

17. จัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติดตาบลตาเนิน

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

1 51/2561 จ้างทาป้าย

4

6,750.00

6,750.00

18. งานสืบสานประเพณี

94
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สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
ระดับตาบลในเขตตาบลตา
เนิน

19. จัดงานประเพณีลอย
กระทง

20. ก่อเจดีย์ทราย

100

100

2 52/2561 จัดสถานที่

4

17,650.00

17,650.00

3 53/2561 เกียรติบัตร

4

5,600.00

5,600.00

4 54/2561 เช่าเต็นท์เก้าอี้

4

7,000.00

7,000.00

5 55/2561 เครื่อง
เสียง-เวที

4

10,000.00

10,000.00

6 40/2561 ซื้อวัสดุ

4

3,000.00

0.00

1 8/2561 จ้างเวที

3

20,000.00

20,000.00

2 17/2561 เช่าเต็นท์

4

2,500.00

2,500.00

3 19/2561 อาหารว่าง

4

2,500.00

2,500.00

4 10/2561 จ้างทาป้าย

4

3,600.00

3,600.00

5 11/2561 จ้างทา
กระทง

4

2,000.00

2,000.00

6 12/2561 จ้างจัด
สถานที่

4

17,000.00

17,000.00

7 174/61

1

28,900.00

28,900.00

1 10/2561 จ้างรถขน
ทราย

7

4,800.00

4,800.00

2 658/61

1

4,600.00

4,600.00

7

189,000.00

189,000.00

7

70,000.00

70,000.00

กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
21. จัดซือ้ ถังขยะชุมชน หมู่
ที่ 1-14

100

1 38/2561

กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
22. พัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการบริหารงาน
และศึกษาดูงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ตาเนิน สาหรับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ

100

1 38/2561 รถโดยสาร
ไม่ประจาทาง
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พนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้าง
2 27/2561 ของที่ระลึก

7

4,500.00

4,500.00

3 635/61

4

163,500.00

163,500.00

23. จ้างเหมาบริการทา
ความสะอาดตลาดชุมชน

50

1 6/2561 จ้างเหมาทา
ความสะอาดตลาด

365

24,000.00

12,000.00

24. จ้างเหมาคนงานทั่วไป

23

1 3/2561 พนักงานจ้าง
เหมา(คนสวน)

365

96,000.00

20,903.00

2 4/2561 พนักงานจ้าง
เหมา(คนงานประจารถ
น้า)

365

96,000.00

24,000.00

1 31/2561 จ้างทาแผ่น
พับ

3

13,500.00

13,500.00

2 32/2561 จ้างทาป้าย

3

500.00

500.00

3 434/61

1

6,000.00

6,000.00

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

25. อบต.ตาเนินพบ
ประชาชน

26. วันท้องถิ่นไทย

100

100

27. ติดตัง้ เสาธงพร้อมฐาน

0

1 48/2561 ติดตัง้ เสาธง
ศพด. ม.2

30

3,800.00

0.00

28. เทพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็กด้านหน้า อบต.

0

1 47/2561 เทคอนกรีต
หน้า อบต.

30

39,000.00

0.00

รวม 9,677,355.00 9,467,958.00
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รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร ปี 2561
อบต.ตำเนิน
อบต.ตำเนิน เนินสง่ำ จ.ชัยภูมิ
ชื่อโครงกำร

เปอร์เซ็นต์
กำร
ดำเนินกำร

ชื่อคู่สัญญำ

ระยะเวลำ
กำรดำเนินกำร
(วัน)

วงเงินตำม
สัญญำ
(บำท)

เบิกจ่ำย
(บำท)

กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
1. ป้องกันและลดอุบัตเิ หตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต์

100

30/2561 จ้างทาป้าย

7

4,800.00

4,800.00

386/61

7

22,200.00

22,200.00

01/2561

60

420,000.00

420,000.00

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

008/61

10

236,800.00

236,800.00

083/61

30

236,000.00

236,000.00

กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ำ
2. ขุดลอกคลองส่งน้า
หนองเลียบ หมู่ที่ 8

100

กำรพัฒนำด้ำนสังคมและสำธำรณสุข
3. สนับสนุนเบีย้ ยังชีพ
ผู้สูงอายุ 14 หมูบ่ ้าน

4. สนับสนุนเบีย้ ยังชีพผู้
พิการ 14 หมูบ่ ้าน

100

100
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5. สนับสนุนเบีย้ ยังชีพผู้ตดิ
เชื้อเอดส์ 14 หมูบ่ ้าน

100

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

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
จริยธรรมให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง อบต.ตาเนิน

100

49/2561 รถโดยสาร

7

37,000.00

37,000.00

7. หนังสือพิมพ์และ
วารสาร

100

4/2561 ซื้อ
หนังสือพิมพ์

31

4,960.00

4,960.00

8/2561 ซื้อ
หนังสือพิมพ์

30

4,800.00

4,800.00

17/2561 ซื้อ
หนังสือพิมพ์

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

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

8. รณรงค์ให้ความรู้ดา้ น
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

100
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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. ปั่นดีมีสุข

100

516/61

1

19,800.00

19,800.00

10. จัดหาอาหารเสริม
(นม) สาหรับนักเรียนระดับ
ก่อนวัยเรียนและระดับปฐม
ศึกษาให้แก่โรงเรียนสังกัด
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

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

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

22/2561 เวทีและ

3

15,000.00

15,000.00

11. สนับสนุนอาหาร
กลางวันสาหรับนักเรียน
ระดับก่อนประถมและ
ระดับประถมศึกษา

12. สนับสนุนอาหาร
กลางวันสาหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

13. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

100

100

100
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เครื่องเสียง

14. ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานที่ของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบล
ตาเนิน

100

28/2561 ป้าย

3

4,800.00

4,800.00

26/2561 จ้างจัดซุ้ม

3

4,900.00

4,900.00

23/2561 จ้างเครื่อง
เล่น

3

15,000.00

15,000.00

25/2561 เช่าเต็นท์เก้าอี้

3

4,900.00

4,900.00

24/2561 ประดับ
สถานที่

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

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. อุดหนุนโรงเรียนทั้ง 5
แห่ง (ตามโครงการเสนอ)

100

511/61

360

80,000.00

80,000.00

16. จัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติดตาบลตาเนิน

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

8/2561 จ้างเวที

3

20,000.00

20,000.00

17/2561 เช่าเต็นท์

4

2,500.00

2,500.00

19/2561 อาหารว่าง

4

2,500.00

2,500.00

10/2561 จ้างทาป้าย

4

3,600.00

3,600.00

17. จัดงานประเพณีลอย
กระทง

100
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18. ก่อเจดีย์ทราย

100

11/2561 จ้างทากระทง

4

2,000.00

2,000.00

12/2561 จ้างจัด
สถานที่

4

17,000.00

17,000.00

174/61

1

28,900.00

28,900.00

10/2561 จ้างรถขน
ทราย

7

4,800.00

4,800.00

658/61

1

4,600.00

4,600.00

7

189,000.00

189,000.00

38/2561 รถโดยสารไม่
ประจาทาง

7

70,000.00

70,000.00

27/2561 ของที่ระลึก

7

4,500.00

4,500.00

635/61

4

163,500.00

163,500.00

31/2561 จ้างทาแผ่น
พับ

3

13,500.00

13,500.00

32/2561 จ้างทาป้าย

3

500.00

500.00

434/61

1

6,000.00

6,000.00

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

กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
19. จัดซือ้ ถังขยะชุมชน หมู่
ที่ 1-14

100

38/2561

กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
20. พัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการบริหารงาน
และศึกษาดูงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ตาเนิน สาหรับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้าง

21. อบต.ตาเนินพบ
ประชาชน

22. วันท้องถิ่นไทย

100

100

100

รวม 9,304,055.00 9,304,055.00
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รำยงำนสรุปผลกำรเปลี่ยนแปลง ปี 2561
อบต.ตำเนิน เนินสง่ำ จ.ชัยภูมิ
จำนวนโครงกำร จำนวนโครงกำร จำนวนโครงกำร
รวม
เดิม
ที่เพิ่มและโอนมำ
ที่ยกเลิก

ยุทธศำสตร์
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

301

2

0 303

2.การพัฒนาด้านแหล่งน้า

81

0

0 81

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

55

0

0 55

4.การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

93

22

0 115

5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28

1

0 29

6.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

67

3

0 70

625

28

0 653

รวม
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ส่วนที่ 4
สรุปปัญหำ อุปสรรคในภำพรวม
ของกำรดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำเนิน ประจำปี 2561
การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลและในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมาจากการ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ตามแผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนาประจาปี สามารถแยกปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานได้ดังนี้
1. จานวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีจานวนจากัดไม่เพียงพอในการ
บริหารจัดการ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถดาเนินการครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
2. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้าทาให้ไม่ทันดาเนินกิจกรรม/โครงการในปีนั้นๆ
3. จานวนโครงการที่จะดาเนินการมีมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณในปีนนั้ ๆ ทาให้
แก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน ได้ไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำร
1. โครงการที่นามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้นๆ ควรเป็นโครงการที่
สาคัญ และจาเป็นต้องดาเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
2. ควรมีการสารวจโครงการที่จะดาเนินการและตั้งงบประมาณให้ครบถ้วน เพื่อสะดวก
ต่อการบริหารจัดการ
3.ในปีที่ผา่ นมาได้บรรจุโครงการพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้มากเกินไปจึงทาให้ไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ครบตามแผนพัฒนา งบประมาณมีขดี จากัด ในการจัดทาแผนพัฒนาครั้งต่อไปเห็น
ควรบรรจุโครงการในแผนพัฒนาตามงบประมาณที่มอี ยู่หรือใกล้เคียงกับจานวนงบประมาณที่ได้รับ
4. องค์การบริหารส่วนตาบลควรประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามลักษณะของโครงการซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางานขององค์การ
บริหารส่วนตาบล และทาให้ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง
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