แผนพัฒนาสามปี
( พ.ศ. 2557-2559 )

เทศบาลตําบลแหลมทอง
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสี มา

คํานํา
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ว ยการจัด ทํา และการประสานแผนพัฒ นา
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กําหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดทํายุทธศาสตร์
การพัฒนา ซึ่ งเป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น เพื่อเป็ นการกําหนดทิศทางและเป้ าหมาย
ในการพัฒนาท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น และสอดประสานสนับสนุ นยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด และการ
พัฒนาประเทศ จึงได้กาํ หนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา และแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตําบล
แหลมทอง เพื่ อ ให้ ก ารดํา เนิ น การเป็ นไปตามยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา และต้อ งดํา เนิ น การจัด ทํา
แผนพัฒนา 3 ปี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้บรรลุเป้ าหมาย
ดั ง นั้ น เทศบาลตํา บลแหลมทอง จึ ง ดํา เนิ น การจัด ทํา แผนพัฒ นาเทศบาลตํา บล
แหลมทอง 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) เพื่ อ เป็ นแผนพัฒ นาตํา บลให้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาบรรลุ
เป้ าประสงค์ใ นการพัฒ นา และเป็ นแนวทางในการจัด ทํา แผนงานงบประมาณ หรื อ เทศบัญ ญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และแผนดําเนินงานต่อไป

เทศบาลตําบลแหลมทอง

สารบัญ
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
บัญชีโครงการพัฒนา
- บัญชีโครงการพัฒนาแผนสามปี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิ ชยกรรม
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุ ข ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริ หารราชการให้มีประสิ ทธิภาพคุณภาพ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ส่ วนที่ 6 การนําแผนพัฒนาสามปี ไปสู่ การปฏิบตั ิและการติดตามประเมินผล
ภาคผนวก
- สําเนาคําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําและประสานแผน พ.ศ. 2548
- ประกาศแผนพัฒนาสามปี
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ส่ วนที่ 3
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ส่ วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ และแนว
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ส่ วนที่ 1
บทนํา
----------------------

1.1 ลักษณะของแผนสามปี
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้บญั ญัติหลักการ
ปกครองท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีความเป็ นอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง
การบริ หารงานบุคคล การเงินและการคลัง ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐและการตรวจสอบ
ของภาคประชาชนและในการพัฒ นาท้อ งถิ่ น กํา หนดให้ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น จัด ทํา แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามความต้องการของท้องถิ่น ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้จดั ทํา
แผนยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาเพื่ อ เป็ นทิ ศ ทางและแนวทางในการพัฒ นาท้อ งถิ่ น เพื่ อ ให้วิ สั ย ทัศ น์ แ ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุความสําเร็ จตามเป้ าหมาย จึงต้องกําหนดให้มีการจัดทําแผนพัฒนาสามปี เป็ น
การแปลงยุทธศาสตร์ การพัฒนาไปสู่ การปฏิบตั ิ โดยมีหลักว่าภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาหนึ่ ง ๆ จะมี
แนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่ งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้
มากกว่าหนึ่ งโครงการ/กิ จกรรมที่จะต้องนํามาดําเนิ นการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่
ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์ และเทศบาลใช้แผนพัฒนาสามปี เป็ นเครื่ องมื อในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี เพื่อให้กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็ นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชน

1.2 วัตถุประสงค์ ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
(1)
(2)
(3)
(4)

เป็ นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบตั ิ
เป็ นเครื่ องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
เป็ นการเชื่อมโยงแผนพัฒนาสามปี กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชดั เจน

1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ 1 ผูร้ ั บผิดชอบการจัด ทําแผนพัฒนาเข้าพบผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น เพื่อชี้ แจง
วัตถุประสงค์ความสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี และเสนอแผนงานโครงการให้ผบู ้ ริ หารพิจารณา
และให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา
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ขั้นตอนที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาสรุ ปยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา พร้อมข้อมูลและปั ญหาความต้องการของ
ประชาชน และคัดเลือกยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางพัฒนา เพื่อร่ วมกันพิจารณาจัดทําแผนพัฒนา
สามปี และเมื่อได้แนวทางการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี แล้วจัดประชุมร่ วมกับตัวแทนภาคประชาชนว่า
จะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่ตอ้ งดําเนินการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขั้นตอนที่ 4 กําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ 5 จัดทํารายละเอียดของโครงการและกิจกรรมการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
แนวทางพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ 6 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี และเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่ างแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นพิจารณาอนุมตั ิร่างแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

1.4 ประโยชน์ ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
การจัดทําแผนพัฒนาสามปี เป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยให้เทศบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบ
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนิ นงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่ งผลทั้งในเชิง
สนับสนุ นและเป็ นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้เทศบาลตําบลนํามาตัดสิ นใจกําหนดแนวทางการดําเนิ นงาน
และใช้ทรัพยากรการบริ หารของเทศบาลตําบลอย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสู งสุ ด
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ส่ วนที่ 2
สภาพทัว่ ไปและข้ อมูลพืน้ ฐานของเทศบาลตําบลแหลมทอง
***********************************

2.1 ประวัติความเป็ นมา
เดิ มตําบลแหลมทองเป็ นกลุ่มหมู่บา้ นที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของตําบลสารภี อําเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสี มา และเมื่อตําบลหนองบุนนากได้จดั ตั้งขึ้นเป็ นกิ่งอําเภอ ตําบลสารภีจึงแยกเป็ นสองเขต
การปกครอง โดยเขตการปกครองที่อยูใ่ กล้พ้ืนที่ตาํ บลไทยเจริ ญได้ข้ ึนกับตําบลไทยเจริ ญ และส่ วนที่อยู่
ใกล้ตาํ บลสารภีกส็ งั กัดตําบลสารภี ภายหลังจากนั้นไม่นานตําบลแหลมทองจึงได้แยกตัวจากตําบลไทยเจริ ญ
จัดตั้งเป็ นตําบลแหลมทองตามชื่อของหมู่บา้ นในตําบล
เทศบาลตําบลแหลมทองได้รับการยกฐานะ จากองค์การบริ หารส่ วนตําบลแหลมทอง
เป็ นเทศบาลตําบลเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2551 ตามประกาศกระทรวงมหาไทย ซึ่ งเป็ นหน่ วยบริ หาร
ราชการส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบใหม่ เทศบาลตําบลแหลมทอง มีสถานะเป็ นนิ ติบุคคล สามารถทํานิ ติกรรม
สัญญาหรื อการก่อหนี้ผกู พันตลอดจนปฏิบตั ิการอื่นๆ ให้มีผลบังคับตามกฎหมายทุกกรณี

2.2 สภาพทั่วไป
ทําเลที่ต้ังตําบล สถานที่ต้ งั สํานักงานเทศบาลตําบลแหลมทอง ตั้งอยูเ่ ลขที่ 152 หมู่ที่ 3
ตํา บลแหลมทอง อํา เภอหนองบุ ญ มาก จัง หวัด นครราชสี ม า มี เ ขตตั้ง อยู่ท างทิ ศ ตะวัน ตกของอํา เภอ
หนองบุญมาก ห่ างจากตัวอําเภอประมาณ 5 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินสายโชคชัย - เดชอุดม
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อตําบลลุงเขว้า อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสี มา โดยมีแนวเขต
เริ่ มต้นจากบริ เวณพิกดั TB 082384 ไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือตามแนวแบ่งเขตตําบลสารภี อําเภอ
หนองบุญมาก กับตําบลท่าจะหลุง อําเภอโชคชัย ผ่านโคกเปล้า คลองนํ้า บริ เวณพิกดั TB 144367 ถึงถนน
บ้านหนองหัวแรตไปตามถนนบ้านหนองหัวแรต – สารภี ถึงบริ เวณพิกดั TB 181345 รวมระยะทางด้านทิศ
เหนือประมาณ 18 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลบ้านใหม่ อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสี มา โดย
มีแนวเขตเริ่ มต้นจากถนนสายบ้านหนองหัวแรต – สารภี ถึงบริ เวณพิกดั TB 181345 ไปทางทิศตะวันตก
เฉี ยงใต้ตามแนวกึ่งกลางถนนสายสารภี – ไทยเจริ ญ ถึงบริ เวณพิกดั TB 174322 ถึงจุดกึ่งกลางถนนทางหลวง
แผ่นดินสายโชคชัย – เดชอุดม บริ เวณหลักกิโลเมตรที่ 23 + 200 บริ เวณพิกดั TB 170310 รวมระยะทางด้าน
ทิศตะวันออก ประมาณ 4 กิโลเมตร
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ทิศใต้ ติดต่อกับตําบลหนองหัวแรต อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสี มา โดยมี
แนวเขตเริ่ มต้นจากกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินสายโชคชัย – เดชอุดมบริ เวณกิโลเมตรที่ 23 + 200 บริ เวณ
พิกดั TB 170310 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินสายโชคชัย – เดชอุดม
ผ่านคลองสารเพชร บ้านแหลมทอง สิ้ นสุ ดบริ เวณกิโลเมตรที่ 12 บริ เวณพิกดั TB 075331 รวมระยะ
ทางด้านทิศใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตําบลละลมใหม่พฒั นาและตําบล ท่าเยี่ยม จังหวัดนครราชสี มา
โดยมีแนวเขตเริ่ มต้นจากแนวกึ่งกลางถนนทางหลวงแผ่นดินสายโชคชัย - เดชอุดม บริ เวณกิโลเมตรที่ 12
บริ เวณพิกดั TB 075331 ไปตามแนวกึ่งกลางถนนสายแปลงอพยพเข้าพื้นที่ทาํ กินของแปลงอพยพ ไปตาม
ถนนลูกรังผ่านอ่างเก็บนํ้าทิศตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือถึงคลองยางบริ เวณพิกดั TB 082384
รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 6 กิโลเมตร
เนือ้ ที่ เทศบาลตําบลแหลมทองมีเนื้อที่ท้ งั หมดประมาณ 37,640.625 ไร่
หรื อ 60.225 ตารางกิโลเมตร
ภู มิ ป ระเทศ พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ ข องเทศบาลตํา บลแหลมทองเป็ นที่ ด อนและที่ ร าบสู ง
ซึ่งลาดอียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก แต่ละหมู่บา้ นมีพ้ืนที่ดงั ต่อไปนี้
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บ้าน
บ้านหนองหัวแรต
บ้านหนองจาน
บ้านแหลมทอง
บ้านคลองสารเพชร
บ้านหนองลูกควาย
บ้านหนองสะแก
บ้านโคกลุงกราด
บ้านโพธิ์ณรงค์
บ้านโคกลอย
บ้านรวงทอง

เนื้อที่
5,029
3,498
3,810
3,781
3,811
3,756
3,580
3,400
3,579
3,393

อันดับ
1
8
3
4
2
5
6
9
7
10
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การใช้ ทดี่ ินในเขตเทศบาล
ลําดับที่
ประเภทการใช้ที่ดิน
1
ที่พกั อาศัย
2
เกษตรกรรม
3
ธุรกิจการค้า/พาณิ ชยกรรม
4
สถานศึกษา
5
ศาสนาสถาน
6
สถานที่ราชการ
7
ถนนและที่สาธารณะ
8
อุตสาหกรรม
9
แหล่งนํ้า
10
อื่น ๆ
รวม

พื้นที่
1,379
33,464
6
63
169
115
617
49
764
1,015
37,640.625

ร้อยละ
3.66
88.9
0.015
0.167
0.45
0.31
1.63
0.13
2.03
2.7
100.00

ข้ อมูลประชากร
หมู่
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อหมู่บา้ น

ชาย (คน)

หญิง (คน)

บ้านหนองหัวแรต
446
448
บ้านหนองจาน
467
452
บ้านแหลมทอง
337
332
บ้านคลองสารเพชร
66
74
บ้านหนองลูกควาย
267
285
บ้านหนองสะแก
278
266
บ้านโคกลุงกราด
295
287
บ้านโพธิ์ณรงค์
415
413
บ้านโคกลอย
251
255
บ้านรวงทอง
179
173
รวมทั้งสิ้น
3,001
2,985
ที่มา : สํานักบริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนเมษายน 2556

รวม (คน)
894
919
669
140
552
544
582
828
506
352
5,986
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ข้ อมูลหลังคาเรือน
หมู่ที่
บ้าน
จํานวน (หลัง)
อันดับ
1
บ้านหนองหัวแรต
304
1
2
บ้านหนองจาน
258
2
3
บ้านแหลมทอง
187
4
4
บ้านคลองสารเพชร
10
50
5
บ้านหนองลูกควาย
142
5
6
บ้านหนองสะแก
139
7
7
บ้านโคกลุงกราด
140
6
8
บ้านโพธิ์ณรงค์
200
3
9
บ้านโคกลอย
119
8
10
บ้านรวงทอง
83
9
รวม
1,622
ที่มา : สํานักบริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนเมษายน 2556
การศาสนา ประชาชนในตําบลแหลมทองนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 4 แห่ง คือ
1. วัดบ้านหนองหัวแรต
ตั้งอยูท่ ี่ บ้านหนองหัวแรต
หมู่ที่ 1
2. วัดบ้านแหลมทอง
ตั้งอยูท่ ี่ บ้านแหลมทอง
หมู่ที่ 3
3. วัดบ้านหนองลูกควาย
ตั้งอยูท่ ี่ บ้านหนองลูควาย
หมู่ที่ 5
4. วัดบ้านหนองสะแก
ตั้งอยูท่ ี่ บ้านหนองสะแก
หมู่ที่ 6
การศึกษา
ในพื้นที่เทศบาลตําบลแหลมทอง มีโรงเรี ยนในพื้นที่ระดับประถมศึกษา จํานวน 2 โรงเรี ยน คือ
โรงเรี ยนบ้านหนองลูกควาย โรงเรี ยนบ้านหนองหัวแรด และโรงเรี ยนขยายโอกาสจํานวน 1 โรงเรี ยน คือ
โรงเรี ยนบ้านหนองสะแก
เทศบาลตําบลแหลมทองได้ดาํ เนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล 3
ขวบ ซึ่ งปฏิบตั ิ ตามนโยบายการกระจายอํานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ตามรั ฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และ พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถ่าย
โอนการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดําเนินการในปี การศึกษา 2544 โดย
ให้โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่ งชาติงดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบเข้าเรี ยน แต่ให้
ความร่ วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการ
และครู อตั ราจ้างหรื อครู ผสู ้ อนให้ช่วยดําเนินการสอนต่อไป
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-

โรงเรี ยนหนองหัวแรต มีนกั เรี ยนทั้งหมด
โรงเรี ยนหนองลูกควายมีนกั เรี ยนทั้งหมด
โรงเรี ยนหนองสะแก มีนกั เรี ยนทั้งหมด
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก มีนกั เรี ยนทั้งหมด

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

643
89
187
121

คน
คน
คน
คน

ด้ านสาธารณสุ ข
ตําบลแหลมทองมีสถานบริ การพยาบาลจํานวน 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยหนองหัวแรต
การบริ การ
1) ตรวจรักษาโรคทัว่ ไป
2) ด้านทันตกรรม
3) วางแผนครอบครัว
4) รับฝากครรภ์
5) การให้วคั ซีน
6) งานแพทย์แผนไทย
7) คลีนิคเบาหวานและความดันโลหิ ตสูงเคลื่อนที่
8) งานสาธารณสุ ขมูลฐานหมู่บา้ น
9) ดูแลสุ ขภาพศูนย์เด็กเล็ก
เขตปกครอง รวม 10 หมู่บา้ น คือ
หมู่ที่ 1 บ้านหนองหัวแรต
ผูป้ กครอง
หมู่ที่ 2 บ้านหนองจาน
ผูป้ กครอง
หมู่ที่ 3 บ้านแหลมทอง
ผูป้ กครอง
หมู่ที่ 4 บ้านครองสารเพชร
ผูป้ กครอง
หมู่ที่ 5 บ้านหนองลูกควาย
ผูป้ กครอง
หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะแก
ผูป้ กครอง
หมู่ที่ 7 บ้านโคกสู งกราด
ผูป้ กครอง
ผูป้ กครอง
หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์ณรงค์
ผูป้ กครอง
หมู่ที่ 9 บ้านโคกลอย
ผูป้ กครอง
หมู่ที่ 10 บ้านรวงทอง

นายโบตัน คงสื บชาติ
นายประณี ต ชาวป่ า
นายทวี นามคํา
นายเข็มทอง จันสี ดา
นายต่วน ฆ้องดอน
นายบัญชา ด้วงกระโทก
นายเชื่อ ผันดอนดู่
นายแสนเจริ ญ เซียงนอก
นายเจริ ญ ด้วงกระโทก
นายอดิศกั ดิ์ กลีบกลาง

ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูใ้ หญ่บา้ น
กํานันตําบลฯ
ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูใ้ หญ่บา้ น
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สถานะการคลังด้ านรายรับเทศบาลตําบลแหลมทอง พ.ศ. 2553 - 2555
รายการ
ก.รายได้
1. หมวดภาษีอากร
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิ ชย์
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
6. หมวดรายได้จากทุน
- รัฐบาลจัดสรรให้
รวมรายรับ 5 หมวด
7. หมวดเงินอุดหนุน
รวมรายได้
ข. เงินได้ อนื่
1. เงินกู้
2. เงินจ่ายขาดสะสม
3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมเงินได้อื่น
รวมรายรับทัว่ ไป

2553

2554

2555

325,377.35
91,413
54,702.95
709,149
50,066
-

371,424.75
114,338
96,848.74
466ม954
39,674
-

324,288.55
342,980
213,239.24
481,354
103,413
2,338

11,459,875
12,690,583.30
11,330,498
24,021,081.30

11,149,915.29
12,239,154.78
13,626,104
25,865,258.78

10,904,398.10
12,372,010.89
12,915,280
25,287,290.89

3,827,202
3,827,202
29,693,258.78

5,404,227
5,404,227
30,691,517.89

8,590,522
8,590,522
32,692,603.70

งบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไป
รายการ
1. รายจ่ ายงบกลาง
- ค่าชําระหนี้เงินกู้
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน
- เงินสํารองจ่าย
- ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาปริ ญญาโท
- ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาปริ ญญาตรี
- ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ
2. รายจ่ ายหน่ วยงาน
รายจ่ ายประจํา
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
หมวดค่าจ้างชัว่ คราว
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
หมวดเงินอุดหนุน
หมวดรายจ่ายอื่น
รายจ่ ายเพือ่ การลงทุน
หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
รวมรายจ่ ายทัว่ ไป

2553

2554

2555

205,000

171,100
146,745

111,000
283,700

180,000
1,891,500

120,000
-

60,000
-

4,024,530
1,635,947
4,831,880.35
678,698.95
3,167,320
39,000

4,362,151
1,690,840
5,428,906.04
746,860.50
3,001,760
23,200

5,898,838
1,786,860
5,148,626.49
844,874.47
3,311,477.75
20,000

1,375,642.92
18,029,519.22

1,765,852.40
14,756,414.94

1,575,650
18,586,326.71

3. รายจ่ ายพิเศษ
จ่ายจากเงินสะสม
จ่ายจากเงินกู้
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป(ไทยเข้มแข็ง)
รวมรายจ่ ายทั้งสิ้น

3,324,216.93
4,378,022
4,212,500
29,944,258.15

3,135,490.50
3,827,202
21,719,107.44

1,384,850
5,404,227
25,375,403.71
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กระบวนการบริหารงานบุคคล
ก. ศักยภาพของเทศบาลตําบล
(1) สมาชิกสภา
1. นายพีระพล
พุฒดอน
2. ด.ต.พิสยั สิ ทธิ์
บุม้ กระโทก
3. นายนบ
เที่ยงกระโทก
สร้างกลาง
4. นายอดิศร
5. นายชิ้น
ดึกกะโทก
6. นายประเสริ ฐ
ต่อมกระโทก
7. นายประจวบ
เพ็ชรดอน
แก้วอุดร
8. นายพุฒ
9. นายสมโชค
สุ ขเกษม
10. นายอรรถพล
วงศ์กีรติจินดา
11. นายวิชิต
ด่านกระโทก
12. นายสง่า
ดินกระโทก
13. นายสามารถ
แปะกระโทก
มีไม้ดี
14. นายอภิรักษ์
15. นายยนต์
เที่ยงกระโทก
16. นายประพันธ์พงษ์ ยังทะเล
17. นายสมหวัง
ปลอดกระโทก
(2) พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ซอสูงเนิน
1. นางกัญญา
หน่วยตรวจสอบภายใน
1.นางศุภลักษณ์
เซียงนอก
สํานักปลัด
1. นางสาวจีราภรณ์
สารศรี
2. นางนิ่ม
เลิศลํ้า
3. นางสาวจินตนา
ชาวป่ า
4. นางสาวอุไรพร
ผันกระโทก
5. นางสาวอัญชลี
คิดรอบ
6. นายปฏิภาณ
ปรนกระโทก
7. นายวิทยา
บุญมี

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภา เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์ฯ
ตําแหน่ง บุคลากร
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้ องกัน ฯ
ตําแหน่ง ผูช้ ่วย บุคลากร
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8. นายกิติศกั ดิ์
9. นางวาทินี
กองคลัง
1. นางเพ็ญประภา
2. นางสาวพัทชรี
3. นางภัชริ นทร์
4. นางธัญญรัตน์
5. นางสาวนงนุช
6. นางสาวนันทัชพร
กองช่าง
1. นายเอนก
2. นายนวพรรษ
3. นายวิทูร
4. นายสมบูรณ์
5. นายอารี
กองการศึกษา
1. นางเกษมศรี
2. ประนอม
3. นางสาวสมพร
4. นางวนิดา
5. นางพัฒชรี
6. นางสุ นทรี ย ์
7. นางสาวศิรินาท

แสงมณี
จาบกระโทก

ตําแหน่ง ผูช้ ่วย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
ตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชน

สถิตรัมย์
เรื องศรี ชาติ
การถาง
รุ่ งศิริวฒั นา
เพ็งทะเล
ปลอดกระโทก

ตําแหน่ง หัวหน้ากองคลัง
ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ
ตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้
ตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

พันธุ์ศรี
สี เมฆ
คร่ อมกระโทก
พูนกระโทก
อนุชานุรักษ์

ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง

นาคมณี
เทือกจอหอ
ปลอดกระโทก
พุทธจง
กังสันเทียะ
วงศ์กิรติจินดา
ด่านกระโทก

ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ตําแหน่ง คนงานทัว่ ไป
ตําแหน่ง ครู ผดู ้ ูแลเด็ก
ตําแหน่ง ครู ผดู ้ ูแลเด็ก
ตําแหน่ง ครู ผดู ้ ูแลเด็ก
ตําแหน่ง ผูด้ ูแลเด็ก

กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
1. นางศุภิสรา
คงเสถียรพงษ์
ทุ่งกระโทก
2. นางสาววิวลั ย์
3. นายสมผล
สังทอง
4. นายหลึ่ม
เสยกระโทก
ปั ญญารังสิ มนั ต์
5. นายแป๋ ม
ขํากลาง
6. นายวินยั

ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง

หัวหน้ากองช่าง
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่งานธุรการ
ผูช้ ่วยช่างไฟฟ้ า

เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสุ ขภาพ
ผูช้ ่วย เจ้าหน้าที่ธุรการ
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
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ส่ วนที่ 3
ผลการพัฒนาท้ องถิน่ ในปี ทีผ่ ่ านมา
****************************************
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี ผ่านมาภายใต้แผนพัฒนาเทศบาลตําบลแหลมทอง พ.ศ. 2549 ในการนํา
แผนพัฒนาไปปฏิบตั ิเชิงปริ มาณไม่เป็ นไปตามแผนเท่าที่ควรอันเนื่องมาจากมีแผนงานโครงการและกิจกรรม
ในแผนพัฒนา แต่มีรายได้ท้ งั ที่จดั เก็บเอง ส่ วนราชการอื่นจัดเก็บให้และเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลมีจาํ กัดไม่
เพี ย งพอต่ อการบริ ห ารให้เ ป็ นไปตามแผนพัฒ นา ทํา ให้ป ระสิ ทธิ ผลของแผนพัฒ นาในเชิ งคุ ณ ภาพไม่
สามารถดํา เนิ น การได้ต ามแผน แต่ ส่ ว นหนึ่ งก็ ส ามารถแก้ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นให้ ป ระชาชนได้
พอสมควร ดังนี้

1.) ยุทธศาสตร์ การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้ านเมืองทีด่ ี
1.1 โครงการเงินอุดหนุน กาชาดจังหวัดนครราชสี มา
1.2 โครงการเงินอุดหนุน อําเภอหนองบุญมากวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

งบประมาณ
5,000.00
20,000.00

1.3 โครงการเงินอุดหนุน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

5,000.00

1.4 โครงการเงินอุดหนุน แก้ไขปั ญหายาเสพติด

20,000.00

1.5 โครงการเงินอุดหนุนสาธารณสุ ขมูลฐาน (อสม)

100,000.00

1.6 โครงการให้ทุนการศึกษาระดับปริ ญญาโท 2 คน

120,000.00

1.7 เงินอุดหนุนโครงการหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง

20,000.00

1.8 โครงการเทศบาลสัญจร

20,000.00

1.9 โครงการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิม่ ศักยภาพผูบ้ ริ หาร

300,000.00

1.10 อุดหนุนโครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิ งหาคม

10,000.00

1.11 อุหนุนโครงการวันปิ ยมหาราช 23 ธันวาคม

5,000.00

1.12 โครงการอบรมศึกษาดูงานของผูบ้ ริ หารและพนักงาน อปท. ในต่างประเทศ

300,000.00

2.) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสาธารณสุ ข
2.1 โครงการป้ องกันไข้เลือดออก

60,000.00

2.2 โครงการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า

48,500.00

2.3 โครงการ สปสช.

111,000.00
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3.) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการศึกษา
3.1 โครงการจ้างนักเรี ยนนักศึกษาช่วงปิ ดเทอม
3.2 โครงการเงินอุดหนุน อาหารเสริ ม (นม) 3 ร.ร กับ 1 ศูนย์พฒั นาเด็กฯ
3.3 โครงการเงินอุดหนุน อาหารเสริ ม (นม)ร.ร.หนองหัวแรต
3.4 โครงการจัดงานวันแม่ (ศูนย์พฒั นาเด็กฯ)
3.5 โครงการเงินอุดหนุน อาหารเสริ ม (นม) ร.ร.หนองสะแก

งบประมาณ
30,000.00
11,776,180.00
790,400.00
5,000.00
494,000.00

3.6 โครงการจัดงานวันเด็กแห่ งชาติ

30,000.00

3.7 โครงการจัดงานฉลองชัยชนะเท้าสุ รนารี

40,000.00

3.8 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ร.ร.หนองหัวแรต

1,580,800.00

3.9 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ร.ร.หนองสะแก

494,000.00

3.10 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ร.ร.หนองลูกควาย

210,600.00

3. 11 โครงการเงินอุดหนุน อาหารกลางวัน ศพด.

327,600.00

3.12 โครงการคาราวานส่ งเสริ มความรู ้สู่ผปู ้ กครอง

5,000.00

3.13 โครงการศึกษาดูงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

28,000.00

3.14 โครงการพัฒนาครู ผดู ้ ูแลเด็กฯ

12,000.00

3.15 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดหนองหัวแรต
3.16 โครงการอบรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน

327,600.00
30,000.00

4.) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสวัสดิการสั งคม
4.1 โครงการจ่ายเบี้ยผูส้ ู งอายุ

1,446,000.00

4.2 โครงการจ่ายเบี้ยคนพิการ

366,000.00

4.3 โครงการจ่ายเบี้ยผูป้ ่ วยเอสด์

60,000.00

4.4 โครงการอบรมอาชีพพัฒนากลุ่มสตรี ตาํ บลแหลมทอง

20,000.00

5.) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
5.1 โครงการหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง (อยูใ่ นระหว่างดําเนินการ)

30,000.00
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6.) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเกษตร และพัฒนาเกษตรอินทรีย์
6.1 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พ้ืนที่สีเขียวถวายพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 84 พรรษา

งบประมาณ
20,000.00

7.) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่ องเทีย่ ว
-

8.) ยุทธศาสตร์ การกีฬาพัฒนาด้ านนันทนาการ
8.1 โครงการแข่งขันกีฬาตําบล
8.2 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกําลังกาย
8.3 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา

70,000.00
1,009,000.00
80,000.00

9.)ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อมให้ เกิดความสมดุลอย่ างยัง่ ยืน
9.1 โครงการโคราชเมืองสะอาด

28,000.00

10.) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
10.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ต ม.7

8,000.00

10.2 โครงการวางท่อ คสล.ม.2

13,600.00

10.3 โครงการวางท่อ คสล.ม.5

6,000.00

10.4 โครงการก่อสร้างทางลาดชันขึ้นอาคารสํานักงานเทศบาล

42,000.00

10.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ม.2

70,000.00

10.6 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ม.7

8,000.00

10.7 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรี ต ม.7

7,000.00

10.8 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.7

11,300.00

10.9 โครงการซ่อมแซมถนนหิ นคลุก ม.3

22,000.00

10.10 โครงการปรับปรุ งคันดินสระนํ้า ม.1

60,000.00
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10.11 โครงการซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง ม.6 ไป ม.9

16,800.00

10.12 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ม.6

5,000.00

10.13 โครงการซ่อมแซมถนน ม.2

1,800.00

10.14โครงการซ่อมแซมถนน ม.5

5,000.00

10.15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3

89,000.00

10.16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5

122,000.00

10.17โครงการก่อสร้างลาน คสล.ม.1

229,000.00

10.18 โครงการซ่อมแซมถนนดิน ม.6

27,500.00

10.19โครงการถมดิน ร.พ. ส่ งเสริ มสุ ขภาพ

99,000.00

10.20 โครงการซ่อมแซมถนน ม.6 (ลาดยาง)

16,800.00

10.21 โครงการวางท่อ ม.5

6,000.00

10.22โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.1

27,500.00

10.23 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.10

183,500.00

10.24โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.9

354,000.00

10.25 โครงการซ่อมแซมผิวลาดยาง ม.2,3,7

35,000.00

10.26 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ม.6

200,000.00

10.27โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ม.7

226,000.00

10.28 โครงการปรับปรุ งถนนต่างระดับ ม.8

12,000.00

10.29โครงการก่อสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน 2 หลัง

200,000.00

10.30 โครงการจัดซื้อปั้ มสู บนํ้า (กําลังดําเนินการ)

95,000.00

10.31 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จากหมู่ที่ 9 ไปหมู่ที่ 5

674,000.00

10.32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ม.5 ข้างสระนํ้า )

209,000.00
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10.33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ม.7 ซอยอ้อมพัฒนา

160,000.00

10.34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ม.8 บ้านโพธิ์ณรงค์

3,122,000.00

10.35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ต ม.10

89,000.00

10.36โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ต ม.3 (ซองบ้านผูใ้ หญ่ใหม่)

99,000.00

10.37 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6

99,000.00

10.38 โครงการก่อสร้างโรงสู บ-ส่ งนํ้าดิบ ม.8

567,000.00

10.39โครงการก่อสร้างวางท่อเมนต์น้ าํ ประปา ม.3

69,000.00

10.40 โครงการก่อสร้างฝายดิน (คลองสารเพชร) ม.4

47,000.00

10.41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ม.5

344,000.00

10.42 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.8

393,500.00

10.43 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.9

198,000.00

10.44โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.2

183,800.00

10.45 โครงการก่อสร้างถนนคันดิน ม.3

99,500.00

10.46 โครงการก่อสร้างโรงสู บ-ส่ งนํ้าดิบ ม.4

131,000.00

10.47 โครงการก่อสร้างถนนคันดิน ม.9

320,000.00

10.48 โครงการถมดินปรับปรุ งพื้นที่ ม.3

249,000.00

11.) ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
11.1 โครงการบรรพชาสามเณร

30,000.00

11.2 โครงการเงินอุดหนุนงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุระนารี

25,000.00

11.3 โครงการจัดงานลอยกระทง

150,000.00

11.4 โครงการจัดงานแห่เทียน

70,000.00

11.5 โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์

50,000.00
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12.) ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ สิน

งบประมาณ

12.1 โครงการรณรงค์อุบตั ิเหตุช่วงสงกรานต์

29,992.00

12.2 โครงการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3,000.00

12.3 โครงการอบรมให้ความรู ้การใช้วิทยุสื่อสารในช่วงเทศการปี ใหม่ 2555

8,300.00

12.4 โครงการรณรงค์อุบตั ิเหตุช่วงปี ใหม่
12.5 โครงการค่าใช้จ่ายในการป้ องกันและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากสา
ธารณภัยฯ

30,000.00
103,379.00

12.6 โครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด

20,000.00

12.7 โครงการบําบัดผูต้ ิดยาเสพติดในเขตนครราชสี มา

42,000.00

12.8 โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร

120,000.00

การดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผา่ นมา เทศบาลตําบลแหลมทอง ยังไม่สามารถดําเนิ นการ
ตามแผนพัฒนาได้ท้ งั หมด แต่สามารถแก้ไขปั ญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนได้ในระดับ
หนึ่ง โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ดาํ เนินการก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ขยายเขตไฟฟ้ าสาธารณะ
ซึ่ ง นอกจากการดํา เนิ นการในด้านโครงสร้ างพื้น ฐานแล้ว ยังดํา เนิ นการเกี่ ย วกับสวัสดิ การผูส้ ู งอายุและ
สวัสดิการผูพ้ ิการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ส่ งเสริ ม และฟื้ นฟูประเพณี ทอ้ งถิ่น ตลอดจนการเข้ามามีส่วน
ร่ วมของประชาชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็ นต้น สําหรับปั ญหาและความต้องการเทศบาลตําบลแหลม
ประกอบอาชี พ
ทอง ที่ตอ้ งดําเนิ นการต่อไป คือ ประชาชนส่ วนใหญ่ในเขตเทศบาลตําบลแหลมทอง
เกษตรกรรม ค้าขาย และรับจ้างต่างถิ่น จึงทําให้สภาพเศรษฐกิจ และความเป็ นอยูข่ องประชาชนค่อนข้าง
ดี ปั ญหาความต้องการยังคงเป็ นไปทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งถนน ท่อระบายนํ้า ไฟฟ้ า นํ้าประปา และ
มี ความต้องการทางด้าน การพัฒนาการศึ กษา การพัฒนาคุ ณภาพชี วิต การพัฒนาสิ่ งแวดล้อม การจัด
กิจกรรมนันทนาการ การจัดประเพณี ทอ้ งถิ่น การจัดสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ เทศบาลตําบลตําบลแหลม
ทอง จะพยายามทุกวิถีทางที่จะขจัดปั ญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิ ดหรื ออาจเกิ ดขึ้น เพื่อให้การดําเนิ นงาน
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้ สามารถแก้ปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
และพัฒนาท้องถิ่นให้เจริ ญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ
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0

ส่ วนที่ 4
สรุ ปยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในช่ วงสามปี
**********************************
4.1 วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาเทศบาลตําบลแหลมทอง
เทศบาลตําบลแหลมทอง ได้กาํ หนดวิสยั ทัศน์ (Vision) เพื่อเป็ นการกําหนดนโยบาย เป้ าหมาย
ทิศทาง กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ความ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้น หรื อบรรลุผลในอนาคตข้างหน้าดังนี้
วิสัยทัศน์
“ บริหารเชิงรุก ใส่ ใจทุกปัญหา
มุ่งมั่นพัฒนา เพือ่ ประชาแหลมทอง
วิสัยทัศน์ การพัฒนาของจังหวัด
“ประตูสู่ อีสาน ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ การสิ นค้าเกษตร อุตสาหกรรมผ้าไหม
ผลิตภัณฑ์ไหม และการท่องเที่ยว”
พันธกิจ (MISSION)
1. ปรับปรุ งและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
เช่น ประชาชนมีน้ าํ ที่สะอาดไว้อุปโภคและบริ โภค พร้อมกับทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ก่อสร้าง
ปรับปรุ ง ถนน สะพาน รางระบายนํ้า ไฟฟ้ า เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทัว่ ถึง
2. ส่ งเสริ มพัฒนาให้ประชาชนกินดีอยูด่ ีข้ ึน และยกระดับคุณภาพชีวิต มีอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย มี
ความมัน่ คงทางสังคม ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผูส้ ู งอายุ
ผูพ้ ิการ ผูป้ ่ วยฯ ผูด้ อ้ ยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทัว่ ถึง
3. ส่ งเสริ มการศึกษา จัดอุปกรณ์การเรี ยนการสอนให้เพียงพอ และสนับสนุน เทคโนโลยีใหม่ๆในด้าน
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน ส่ งเสริ มให้เยาวชนและบุคคลทัว่ ไปได้เล่นกีฬา จัดทําสนามฟุตซอล ทุก
หมู่บา้ น และอนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยูค่ ู่สงั คมอย่างมีคุณค่า
4. ส่ งเสริ มรักษาความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย รักษาความสะอาดของชุมชน การกําจัดขยะการแยกขยะ
อย่างถูก วิธีๆ รักษาป่ าและทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ชุมชน/ประชาชนมีส่วนร่ วมอย่างยัง่ ยืน
5. ปรับปรุ งพัฒนาระบบการบริ หารจัดการให้มีความโปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ ลดความซํ้าซ้อน
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ เพื่อบริ การประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ วและ
เป็ นธรรม ส่ งเสริ มสนับสนุนกระบวนการทางการเมือง การบริ หารภายใต้ระบบประชาธิปไตยใน
ระบบสภาท้องถิ่น

20
จุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนา
1. การคมนาคมมีความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทัว่ ถึง
2. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยัง่ ยืน ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และปัญหาความยากจนลดลง
3. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีข้ ึน
4. สร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากอาชญากรและปลอดจากยาเสพติด
5. เพิ่มพูนการเรี ยนรู ้ของชุมชน ธํารงไว้ซ่ ึงศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาจากประชาชน
7. การกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่ งปฏิกลู ต้องเป็ นระบบ ถูกสุ ขอนามัย
8. มีทรัพยากรนํ้าใช้เพื่อการอุปโภคบริ โภคที่เพียงพอ
9. เทศบาลตําบลแหลมทอง สามารถเป็ นที่พ่ ึงของประชาชน และสามารถรับการตรวจสอบ
ประชาชนและหน่วยงานอื่น
10. มีบุคลากรที่มีประสิ ทธิภาพ มีอุปกรณ์การปฏิบตั ิงานที่มีศกั ยภาพ เพื่อรองรับการให้บริ การจาก
ประชาชน
11. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่น
12. ส่ งเสริ มกลุ่มอาชีพ และสนับสนุนการจัดทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฏีใหม่สร้างความ เข็มแข็ง
ของชุมชน

นโยบายและแนวทางในการพัฒนา
1. ด้ านการพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน ปรับปรุ งระบบประปา ถนน สะพาน ไฟฟ้ า รางระบายนํ้า ภูมิทศั น์และ
พัฒนาสวนสาธารณะ เพื่อให้พี่นอ้ งประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทัว่ ถึง
2. ด้ านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ส่ งเสริ มสนับสนุนการศึกษา พัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ส่ งเสริ มและ
สนับสนุนงานประเพณี ต่าง ๆ
3. ด้ านเศรษฐกิจ ส่ งเสริ มอาชีพ สนับสนุนการจัดทําเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่ เพิม่ รายได้ของ
ครอบครัว โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน
4. ด้ านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม ส่ งเสริ มรักษาความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของชุมชน จัดให้มีมาตรฐานที่
รวดเร็ ว เพื่อป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จัดให้มีสวน
สุ ขภาพ
5. ด้ านการกีฬาและนันทนาการ จัดสร้างสนามฟุตซอลทุกหมู่บา้ น ปรับปรุ งสนามกีฬาส่ งเสริ มพัฒนาการ
กีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสออกกําลังกาย
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6. ด้ านสังคมและสวัสดิการสั งคม จัดให้มีการอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ มีรถมอเตอร์ไซค์
สายตรวจของเทศบาล มีรถกูช้ ีพและรถพยาบาล ส่ งเสริ มดูแลสวัสดิการให้กบั ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย
ทุกกลุ่มอายุ มีความเข้มแข็งในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
7. ด้ านการเมือง การบริหาร ส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของเทศบาลและบุคลากรทุกระดับส่ งเสริ ม
สนับสนุน กระบวนการมีส่วนร่ วมทางการเมืองและการบริ หาร ภายใต้ระบบประชาธิปไตย ในระบบสภา
ท้องถิ่น บริ หารงานด้วยความสุ จริ ต โปร่ งใส่ สามารถตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด แก่
ประชาชน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี
ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้ านโครงสร้ าง
พืน้ ฐาน
2. ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้ านเกษตรกรรม
เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมและการ
ท่ องเทีย่ ว
3. ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้ านสาธารณสุ ข
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

1.ก่อสร้างและปรับปรุ งระบบประปา ถนน สะพาน ไฟฟ้ า
รางระบายนํ้าให้ได้มาตรฐาน
2.ปรับปรุ งภูมิทศั น์และพัฒนาสวนสาธารณะ
1.พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต /ส่ งเสริ มอาชีพ/ ลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่ งเสริ มการท่องเที่ยว

สํานักปลัด , กอง
ช่าง

1.บริ หารจัดการระบบกําจัดขยะและนํ้าเสี ยให้ได้มาตรฐาน
2.ป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดทุกชนิด
3.ส่ งเสริ มและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

สํานักปลัด
,สาธารณสุ ข

4. ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้ านสั งคมและ
คุณภาพชีวติ

1.ส่ งเสริ ม ให้ประชาชน ได้รับสวัสดิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สํานักปลัด,
กองการศึกษา
ถ้วนหน้า
2.ส่ งเสริ มระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สํานักปลัด

สํานักปลัด
1.ส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพและบทบาทองค์กรให้ได้
มาตรฐาน
2.ส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็ นมืออาชีพ
3.ส่ งเสริ มสนับสนุน กระบวนการมีส่วนร่ วมทางการเมืองและ
การบริ หาร ภายใต้ระบบประชาธิปไตย
สํานักปลัด, กอง
6.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา 1.ส่ งเสริ มการศึกษา พัฒนาการกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก
การศึกษาฯ
เยาวชน ผูส้ ู งอายุ
ด้ านการศึกษา
2. ส่ งเสริ มฟื้ นฟูและอนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น
3.ก่อสร้างและปรับปรุ งลานกีฬา สนามกีฬา และศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กให้ได้มาตรฐาน
5.ยุทธศาสตร์ การ
บริหารราชการให้ มี
ประสิ ทธิภาพคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตําบลแหลมทอง
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการศึกษา
1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริ มการศึกษา พัฒนาการกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุ
ที่
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 อุดหนุนจังหวัดนครราชสี มาในการ เพื่อส่งเสริ มผลักดันการพัฒนากีฬา จังหวัดนครราชสี มาเป็ นเป็ น
จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ในระดับท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานทั้ง เจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน
43 (พ.ศ.2557)และกีฬาคนพิการ ในด้านมาตรฐานบุคคลากรทางการ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 พ.ศ.
2557 และกีฬาคนพิการ
แห่งชาติครั้งที่ 33 (พ.ศ.2558)
กีฬา
แห่งชาติครั้งที่ 33พ.ศ.2558

งบประมาณและที่มา
2557
2558
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000

นักเรี ยนร้อยละ 80 มีสุขภาพดี
ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และ
ทักษะที่จาํ เป็ นตาม
หลักสูตร

200,000

เพื่อให้นกั เรี ยนได้พฒั นาด้าน
สุนทรี ยภาพ มีผลงานด้านดนตรี
นาฏศิลป์ ตามมาตรฐาน

นักเรี ยนร้อยละ 80 มี
ผลงานด้านดนตรี

200,000

4 ปรับปรุ งอาคารสถานที
(เสนอโครงการโดย
ร.ร.หนองสะแก)

โรงเรี ยนมีบรรยากาศที่สะอาด
สะดวก ปลอดภัยในการจัดกิจ
กรรม

โรงเรี ยนน่าอยู่

5 โครงการห้องสมุดมีชีวิต
กลางวัน (เสนอโครงการโดย

เพื่อให้นกั เรี ยนได้ศึกษาค้นคว้าจาก นักเรี ยนร้อยละ 80 มี
แหล่งเรี ยนรู ้ที่ทนั สมัย
มีความพึงพอใจในกาใช้

2 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับปฐมวัย ร.ร.หนองสะแก
(เสนอโครงการโดย
ร.ร.หนองสะแก)

นักเรี ยนมีพฒั นาการ 4 ด้าน
เหมาะสมกับวัยและเต็มตาม
ศักยภาพ

3 พัฒนาวงดุริยางค์
(เสนอโครงการโดย
ร.ร.หนองสะแก)

200,000

หน่วยงาน
2559
(บาท)
-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ส่งเสริ มสนับสนุนและพัฒนา
มาตรฐานการกีฬาของจังหวัด
นครราชสี มาให้มีคูณภาพสูงสุด

กองการศึกษา

200,000 ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพที่ดีและมี
สุนทรี ยภาพ มีคุณธรรม จริ ย
ธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
มีความรู ้ทกั ษะตามหลักสูตร

กองการศึกษา

200,000

200,000 เพื่อให้นกั เรี ยนได้พฒั นาด้าน
สุนทรี ยภาพ มีผลงานด้าน
ดนตรี นาฏศิลป์ ตามมาตรฐาน

กองการศึกษา

200,000

200,000

200,000 นักเรี ยนร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจ

กองการศึกษา

100,000

100,000

100,000 นักเรี ยนมีหนังสื อสําหรับค้น
คว้าอย่างพอเพียงต่อความ

กองการศึกษา

.
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ร.ร.หนองสะแก)

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการศึกษา
1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริ มการศึกษา พัฒนาการกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุ
ที่
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
6 สนับสนุนอาหารเสริ ม (นม) 3
เพื่อให้เด็กได้รับอาหารเสริ ม(นม) สนับสนุนอาหารเสริ มและนม3
ตามนโยบายรัฐบาล
โรงเรี ยน 1 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
โรงเรี ยน1 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
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ต้องการ

ห้องสมุดในการค้นคว้า

งบประมาณและที่มา
2557
2558
(บาท)
(บาท)
1,837,500
1,837,500

หน่วยงาน
2559
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(บาท)
จะได้รับ
1,837,500 เด็กได้รับอาหารเสริ ม (นม)
ครบถ้วน

กองการศึกษา

7 พาน้องท่องโลกกว้าง

เพื่อให้เด็กมีประสบการณ์นอกชั้น จัดทัศนศึกษาศูนย์พฒั นาเด็ก
เรี ยน
เล็กปี ละ 1 ครั้ง

35,000

35,000

35,000 เด็กได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์
จริ ง

กองการศึกษา

8 จัดซื้ อเครื่ องกรองนํ้าศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กวัดหนองหัวแรต

เพื่อให้เด็กนักเรี ยนมีน้ าํ สะอาดไว้ดื่ม จัดซื้ อเครื่ องกรองนํ้า 1 เครื่ อง

20,000

20,000

20,000 เด็กมีน้ าํ ที่สะอาดสําหรับบริ โภค

กองการศึกษา

100,000

100,000

9 จัดซื้ อบ้านบอลสําหรับศูนย์พฒั นา เพื่อส่งเสริ มให้เด็กมีพฒั นาการ
จัดซื้ อบ้านบอลสําหรับเด็กใน
สมวัยเพื่อให้เด็กมีกล้ามเนื้อแข็งแรง ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เด็กเล็กวัดหนองหัวแรต

100,000 เด็กมีพฒั นาการสมวัย

กองการศึกษา

10 จัดซื้ อหาสื่ อคอมพิวเตอร์เพื่อการ
พัฒนาการศึกษา
(เสนอโดย ร.ร.หนองลูกควาย)

เพื่อให้มีสื่อเทคโนโลยีในการ
พัฒนาทักษะ

จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์
จํานวน 10 เครื่ อง

50,000

50,000

50,000 นักเรี ยนได้รู้จกั ขนมไทยและ
พัฒนาเป็ นอาชีพ

กองการศึกษา

11 จัดซื้ อวัสดุงานบ้านงานครัว

เพื่อให้มีวสั ดุอุปกรณ์งานบ้าน
งานครัวเพียงพอ

จัดซื้ อวัสดุงานบ้านงานครัว
สําหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

30,000

30,000

30,000 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีวสั ดุ
อุปกรณ์เพียงพอ

กองการศึกษา

12 กีฬาเทศบาลสัมพันธ์

เพื่อให้พนักงานคณะผูบ้ ริ หาร
ประชาชนได้เข้าร่ วมแข่งขันกีฬา

ส่งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขัน
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์

30,000

30,000

30,000 ประชาชนมีสุขภาพร่ างกาย
สามบูรณ์แข็งแรง

กองการศึกษา

13 กีฬา อปท.หนองบุญมากสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานคณะผูบ้ ริ หาร
ประชาชนได้เข้าร่ วมแข่งขันกีฬา

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่ วมแข่งขัน
กีฬา อปท.หนองบุญมาก

35,000

35,000

35,000 เป็ นตัวแทนในการแข่งขันใน
ระดับจังหวัด

กองการศึกษา

ุญ
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สัมพันธ์

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการศึกษา
1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริ มการศึกษา พัฒนาการกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุ
ที่
แผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้เด็กรักการ จัดการแข่งขันกีฬาให้กบั เด็ก
14 แข่งขันกีฬาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ออกกําลังกาย
ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
15 สนับสนุนงาน/กิจกรรม
โรงเรี ยนบ้านหนองลูกควาย
(เสนอโดย ร.ร.หนองลูกควาย)

เพื่อสนับสนุนโครงการที่จะทํา
ให้เกิดศักยภาพด้านการศึกษา

16 สนับสนุนงาน/กิจกรรม
โรงเรี ยนบ้านหนองหัวแรต
(เสนอโดย ร.ร.หนองหัแรต)

เพื่อสนับสนุนโครงการที่จะทํา
ให้เกิดศักยภาพด้านการศึกษา

17 จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตําบล
แหลมทองประจําปี 2557

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่ างกาย การแข่งขันกีฬาของประชาชน
ที่แข็งแรง
10 หมู่บา้ น

18 จัดซื้ อรถรับส่งนักเรี ยนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหัวแรต

เพื่ออํานวยความสะดวกให้เด็ก
นักเรี ยน

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จะได้รับ
50,000
50,000
50,000 เด็กรักการออกกําลังกายและ
รู ้จกั ให้อภัย สามัคคี

(ศึกษาดูงาน/ ปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม/พัฒนาสื่ อ/
อบรมคุณธรรม/เข้าค่าย)
6 โครงการ
(โครงการแข่งขันกีฬาสี /เดิน
ทางไกล/ทัศนะศึกษา/แสดง
โปงลาง)4 โครงการ

จัดซื้ อรถรับส่ง 1 คัน

-

หน่วยงาน

กองการศึกษา

70,000

70,000

70,000 เกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

70,000

70,000

70,000 เกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

100,000

100,000

100,000 ประชาชนมีสุขภาพร่ างกาย
สามบูรณ์แข็งแรง

กองการศึกษา

800,000

800,000 เด็กได้รับความอํานวยสะดวก
ในการเดินทางไปโรงเรี ยน

กองการศึกษา
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6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการศึกษา
2. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริ มฟื้ นฟูและอนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น
ที่

แผนงาน/โครงการ

1 อุดหนุนวัดหนองหัวแรตตาม
โครงการศึกษาพระพุทธศาสนา
สื บสานวัฒนาธรรม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้ประชาชนรู ้จกั นําหลักธรรม อุดหนุนวัดหนองหัวแรตตาม
ทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ใน โครงการศึกษา
ชีวิตประจําวัน
พระพุทธศาสนาสื บสานวัฒนา
ธรรม

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จะได้รับ
20,000
20,000
20,000 ประชาชนได้นาํ หลักธรรมไป
ปรับใช้ในชีวิตประจําวัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

3,000

3,000

3,000 เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาช่วงปิ ด
ภาคให้มีเรี ยนประโยชน์

กองการศึกษา

อุดหนุนวัดหนองหัวแรตใน
การจัดกิจกรรม ปี ละ 1 ครั้ง

60,000

60,000

60,000 เด็กและเยาวชนมีความรู ้ความเข้า
ใจเกี่ยวกับคําสอนในพระพุทธ
ศาสนา

กองการศึกษา

ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมแก่นกั
เรี ยนระดับประถม ป. 5-6

ฝึ กอบรมและกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ให้กบั นักเรี ยน

25,000

25,000

25,000 นักเรี ยนได้ฝึกอบรมปฏิบตั ิตน
และบําเพ็ญประโยชน์แก่ส่วน
ร่ วมเนื่องในวันสําคัญ

กองการศึกษา

เพื่อเป็ นการปลูกฝังความกตัญญู
กตเวที เพื่อให้เด็กได้แสดงออก
ความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ-แม่

จัดกิจกรรมงานวันแม่ให้กบั
เด็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

5,000

5,000

5,000 ครอบครัวมีความรักความเอื้อ
อาทรมากขึ้นเด็กได้แสดงออก
ความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ-แม่

กองการศึกษา

จัดกิจกรรมงานวันเด็ก3

35,000

35,000

35,000 เด็กมีความสุขและเห็นคุณ

กองการศึกษา

2 อุดหนุนวัดหนองหัวแรตโครงการ เพื่อเป็ นการอบรมคุณธรรม
บรรพชาสามเณรอุปสมบท
จริ ยธรรม ให้กบั เด็กและเยาวชน
และบวชศิลจาริ ณี ภาคฤดูร้อน

อุดหนุนโครงการบรรพชา
สามเณรอุปสมบทและบวชศิล
จาริ ณี ภาคฤดูร้อน

3 อุดหนุนวัดหนองหัวแรตตาม
โครงการศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

เพื่อส่งเสริ มสนับสนุนการเรี ยน
ธรรมศึกษาในวัดของนักเรี ยน

4 ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
นักเรี ยนเนื่องในวันสําคัญ
ของชาติ(ค่ายพุทธธรรม)
(เสนอโดย ร.ร.หนองสะแก)
5 โครงการจัดงานวันแม่

6 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 3 โรงเรี ยน เพื่อส่งเสริ มให้เด็กกล้าแสดงออก

1 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

และทํากิจกรรมร่ วมกัน

ค่าของตนเอง

โรงเรี ยน 1 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
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6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการศึกษา
2. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริ มฟื้ นฟูและอนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น
ที่

แผนงาน/โครงการ

7 จัดงานวันพ่อศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการปลูกฝังความกตัญญู
กตเวที เพื่อให้เด็กได้แสดงออก
ความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ-แม่

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมงานวันพ่อให้กบั
เด็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จะได้รับ
5,000
5,000
5,000 ครอบครัวมีความรักความเอื้อ
อาทรมากขึ้นเด็กได้แสดงออก
ความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ-แม่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

8 โครงการเงินอุดหนุนการจัดงาน เพื่อสื บทอดประเพณี วัฒนธรรม
วันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี และ รําลึกถึงคุณงามความดี ของท่าน
นิทรรศการย้อนยุควิถีชีวิตเศรษฐกิจ ท้าวสุรนารี สร้างความสามัคคี
พอเพียง (เสนอโครงการโดย อําเภอ)ระหว่างหน่วยงาน

อุดหนุนในการจัดงานวันฉลอง
ชัยชนะท้าวสุรนารี

30,000

30,000

30,000 ประชาชนได้รําลึกคุณงามความดี
ของท้าวสุรนารี สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม

กองการศึกษา

9 ฝึ กอบรมค่ายพัฒนาเด็ก
และเยาวชน

เพื่อส่งเสริ มเยาวชนฝึ กฝนอบรม
คุณธรรมจริ ยธรรม ให้ตนเอง
และใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ฝึ กอบรมคุณธรรมจริ ยธรรม
ให้กบั นักเรี ยน

30,000

30,000

30,000 เข้าใจในเรื่ องคุณธรรมจริ ยธรรม
และการอยูร่ ่ วมกัน

กองการศึกษา

10 โครงการพัฒนาครู ผดู ้ ูแลเด็ก
ศูนย์พฒั นาเด็กวัดหนองหัวแรต

เพื่อเพิ่มศักยภาพของครู ผดู ้ ูแลเด็ก

ฝึ กอบรมครู ผดู ้ ูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหัวแรต

12,000

12,000

กองการศึกษา

11 คาราวานส่งเสริ มความรู ้
สู่ผปู ้ กครอง

เพื่อให้เด็กกับครอบครัวได้ร่วมกัน จัดกิจกรรมร่ วมกับเด็กและ
ทํากิจกรรม และเพื่อนๆ
ครอบครัว
เพื่อเพิ่มทักษะด้านต่างๆให้วยั เด็ก

10,000

10,000

12,000 ครู ผดู ้ ูแลเด็กมีความรู ้ความ
สามารถในการจัดกิจกรรม
พัฒนาเด็กมากขึ้น
10,000 เกิดความผูกพันและอบอุ่นใน
ครอบครัว

12 สนับสนุนงาน/กิจกรรม
โรงเรี ยนบ้านหนองสะแก

เพื่อสนับสนุนโครงการที่จะทํา
ให้เกิดศักยภาพด้านการศึกษา

70,000

70,000

(พุทธรรม/ปรับปรุ งอาคาร/

70,000 เกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

กองการศึกษา

(เสนอโดย ร.ร.หนองสะแก)
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6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการศึกษา
2. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริ มฟื้ นฟูและอนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น
ที่

แผนงาน/โครงการ

13 จัดงานประเพณี วนั สงกรานต์

14 จัดงานประเพณี ลอยกระทง
15

จัดงานวันฉลองชัยชนะท่านท้าว
สุรนารี

16 จัดงานประเพณี แห่เทียน
เข้าพรรษา

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการอนุรักษ์วฒั นธรรมที่ดี
แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
เพื่ออนุรักษ์วฒั นธรรมที่ดีงาม

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมรดนํ้าดําหัวและ
แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
จัดกิจกรรมประเพณี ลอยกระทง เ
เช่นการประกวดต่างๆ การแสดง

เพื่อเป็ นการน้อมนําหลักปรัชญา จัดงานวันฉลองชัยชนะท่าน
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้ประชาชน ท้าวสุรนารี
เห็นเป็ นตัวอย่าง
เพื่อเป็ นการอนุรักษ์วฒั นธรรมที่ดี

จัดกิจกรรมตกแต่งเทียนและ
ขบวนแห่

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จะได้รับ
60,000
60,000
60,000 ประชาชนได้อนุรกั ษ์วฒั นธรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ประเพณี
150,000

150,000

150,000 ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์

กองการศึกษา

วัฒนธรรมที่ดีของไทย
50,000

50,000

50,000 ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึง
ความกตัญญูกตเวทีต่อวีรสตรี

กองการศึกษา

250,000

250,000

250,000 ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมและ
แสดงออกถึงการอนุรักษ์วฒั น
ธรรมไทย

กองการศึกษา
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6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการศึกษา
3. แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุ งลานกีฬา สนามกีฬา และศูนย์พฒั นาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน
ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

1 ก่อสร้างศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
(เสนอโครงการ ม.7 )

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาให้เด็ก ก่อสร้างศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ได้รับการศึกษาและเตรี ยมความ
จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ
พร้อมในด้านต่างๆเช่นอารมณ์
เทศบาล)
สังคมและสติปัญญา

2 ปรับปรุ งลานกีฬาอเนกประสงค์
ร.ร หนองสะแก
(เสนอโดย ร.ร.หนองสะแก)

เพื่อให้นกั เรี ยน ประชาชนใช้
สําหรับทํากิจกรรรม เช่นการออก
กําลังกาย/ประเพณี ต่างๆ

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000
-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
เด็กได้รับการศึกษาและเตรี ยม
ความพร้อมก่อนวัยเรี ยน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

ปรับปรุ ง/ซ่อมแซมลานกีฬา

200,000

3 ก่อสร้างลานกีฬาเอนกค์ประสงค์ขา้ งเพื่อให้ประชาชนใช้สาํ หรับ
สระนํ้าหลวงปูคง ม. 1 (ลาน คสล.) ทํากิจกรรรม เช่นการออก
(เสนอโครงการ ม.1)
กําลังกาย/ประเพณี ต่างๆ

ก่อสร้างลาน คสล. กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร
ขนาดพื้นที่ก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า
5,000 ตารางเมตร

700,000

700,000

700,000 ประชาชนมีสถานที่สาํ หรับออก
กําลังกายและใช้ประโยชน์
เอนกประสงค์

กองช่าง/

4 ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน
ศาลาหลังโรงเรี ยน
(เสนอโครงการ ม.2 )

เพื่อให้ประชาชนและเยาวชน
ใช้เป็ นสถานที่ออกกําลังกาย
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยนช์

ก่อสร้างลานกีฬา คสล. กว้าง
52 ม. ยาว 52 ม. มีพ้ืนที่ก่อ
สร้างไม่นอ้ ยกว่า 2,704 ตร.ม.

800,000

800,000

800,000 ประชาชนมีสถานที่ออกกําลังกาย
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เชื่อมควมสมัคคีในชุมชน

กองช่าง/

5 หนึ่งตําบลหนึ่งลานกีฬา

เพื่อให้ประชาชนมีลานกีฬาไว้
สําหรับออกกําลังกาย

ก่อสร้างลานกีฬา (ตามแบบ
เทศบาล)

350,000

350,000

350,000 ประชาชนมีลานกีฬาในการออก
กําลังกาย

กองช่าง

6 จัดซื้ อเครื่ องเล่นสนามกลางแจ้ง

เพื่อให้มีเครื่ องเล่นอย่างเพียงพอ

จัดซื้ อเครื่ องเล่นสนาม

100,000

100,000

100,000 เด็กมีทกั ษะในด้านต่างๆเพิ่ม

-

-

นักเรี ยนมีลานอเนกประสงค์
สําหรับทํากิจกรรม

กองช่าง

กองการศึกษา

เพื่อเพิ่มทักษะในด้านต่างฯของเด็กฯ กลางแจ้งให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็ก

มากขึ้น
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6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการศึกษา
3. แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุ งลานกีฬา สนามกีฬา และศูนย์พฒั นาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน
ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

7 ปรับปรุ งภูมิทศั น์รอบบริ เวณศูนย์ เพื่อให้บริ เวณศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหัวแรต
วัดสวยงามเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
สะอาดตามมาตรฐานศูนย์พฒั นาฯ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุ งภูมิทศั น์รอบบริ เวณ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก (ตามแบบ
เทศบาล)

8 ก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อม
เครื่ องออกกําลังกาย (มีที่ดิน)
(เสนอโครงการ ม.4 )

ก่อสร้างสนามเด็กเล่น กว้าง
52 ม.ยาว 52 ม. มีพ้ืนที่ก่อสร้าง
ไม่นอ้ ยกว่า 2,704 ตร.ม.

เพื่อให้ประชาชนและเยาวชน
ใช้เป็ นสถานที่ออกกําลังกาย
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จะได้รับ
100,000
100,000
100,000 บริ เวณศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
วัดสวยงามเป็ นระเบียบเรี ยบ
ร้อย ปลอดภัยกับเด็กนักเรี ยน
-

1,100,000

-

ประชาชนมีสถานที่ออกกําลังกาย
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยนช์
เชื่อมควมสมัคคีในชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองช่าง
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ส่ วนที่ 6
การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปี ไปปฏิบัติ
................................................
6.1 องค์ กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบล
แหลมทอง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแหลมทอง ดังนี้
ประธานกรรมการ
1. นายบัญชา ด้วงกระโทก ตําแหน่ง กํานันตําบลแหลมทอง
กรรมการ
2. นายสมโชค สุ ขเกษม
ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
กรรมการ
3. นายอภิรักษ์ มีไม้ดี
4. นายยนต์
เที่ยงกระโทก ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
กรรมการ
5. นายวิน
เนาว์ขนุ ทด
ตําแหน่ง ประชาคม หมู่ 9
กรรมการ
กรรมการ
6. นางออม
ติดกระโทก ตําแหน่ง ประชาคม หมู่ 8
7. นายรัศมี
พลารักษ์
ตําแหน่ง ครู โรงเรี ยนบ้านหนองสะแก
กรรมการ
8. นางกัญญา ซอสูงเนิน
ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล
กรรมการ
9. นายเอนก พันธุ์ศรี
ตําแหน่ง หัวหน้ากองช่าง
กรรมการ
10. นายอุทยั
ปะเข
ตําแหน่ง ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
11. นายอุดม พรหมกรณ์ ตําแหน่ง ตัวแทนภาคประชาชน กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ าที่
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทัว่ กัน อย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ติดตามประกาศโดย
เปิ ดเผยไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรื อคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบตั ิงานตามที่เห็นสมควร

6.2 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
ระบบการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 3 ส่ วน หลักคือส่ วนปัจจัย
นําเข้า (Input) ส่ วนของกระบวนการติดตาม (Process) และส่ วนของการประเมินผลลัพธ์
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1. ส่ วนปั จจัยนําเข้า (Input) คือปั จจัยที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้องมีเพื่อนําสู่ ระบบติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อันได้แก่ แผนพัฒนา ผูป้ ระเมินผูถ้ ูกประเมิน
และเครื่ องมือในการประเมิน ซึ่ งแผนพัฒนาของท้องถิ่นที่มีอยูแ่ ล้วจะถูกส่ งองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ซึ่ งเป็ นหน่ วยติดตามและประเมินผล (M&EUnit) เพื่อเป็ นการรวบรวมฐานข้อมูลขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่ น ทั้ง จัง หวัด ไว้โ ดยบทบาทของ (M&EUnit) ต่ อ ปั จ จัย นํา เข้า ก็ คื อ การเป็ นผูว้ ิ เ คราะห์
แผนพัฒนา ซึ่งเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วยท้องถิ่นโดยตนเองครั้ง
นี้ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 1 แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ น
การทบทวนว่าการจัดทําแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรื ออย่าไร
2. ส่ วนของกระบวนการติดตาม (Process) คือช่วงของการดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาสามปี ของ
ท้องถิ่น ซึ่ งได้กาํ หนดเป็ นการติดตามรายไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม ถึง ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2
(มกราคม ถึง มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน ถึง มิถุนายน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม ถึง กันยายน) ใน
แต่ละปี โดยการติดตามดังกล่าวเป็ นการติดตามผล ตามผลขั้นตอน (Ir หรื อ Intermediate Result) ของ
แผนพัฒนาว่าเป็ นไปตามแผนพัฒนาของท้องถิ่นที่กาํ หนดไว้หรื อไม่ ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้เป็ น
ช่ วงที่ทาํ ให้ทราบว่า แผนพัฒนาที่ ได้กาํ หนดไว้ดีหรื อไม่สามารถวัดได้จริ งหรื อไม่ นอกจากนี้ การ
ติดตามในทุกช่วงของแผนยังสามารถเป็ น สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warnjng System ) ว่า
แผนพัฒนาที่ได้กาํ หนดไว้สามารถเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ดี หรื อไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานที่สามารถนําไปสู่การบรรลุแผนที่ได้กาํ หนด
ไว้ได้ ซึ่งการรวบรวมข้อมูลในรู ปแบบรายงานสู่ M&EUNT หรื อองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนี้โดยการ
ติดตามผลการดําเนินงานได้แก่แบบรายงานที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามดําเนินงานโครงการและการเปลี่ยนแปลงโครงการการติดตามใช้
จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ ตลอดจนปั ญหาอุปสรรค์ในการ
ดําเนินงาน
3. ส่ วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output Goal) เป็ นการติดตามผลช่วงสุ ดท้ายหรื ออาจถูกเรี ยกว่า
การประเมินแผนพัฒนา ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้ นสุ ดการดําเนินงานของแผนพัฒนา ที่ผา่ นมาใน
แต่ละปี ผลที่เกิ ดขึ้นเป็ นไปตามเป้ าหมาย ที่ได้กาํ หนดไว้หรื อไม่ รวมทั้งจัดทํารายงานผลการติดตาม
แผนพัฒนาไปสู่ M&EUNIT ระดับจังหวัด เพื่อเป็ นหน่วยในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อเป็ นประโยชน์สาํ หรับบุคลากร หน่วยงานและองค์กร หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ และเป็ น
ฐานในการพัฒนาของท้องถิ่นในแผนต่อไปในอนาคต โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่
แบบ รายงานแบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาโดยมีเนื้ อหาที่สําคัญในการ
ประเมิน ได้แก่ ความพึงพอใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในแต่ละยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วดั ที่เลือก (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/3)
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แบบแผนผังรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยแบบ
รายงาน 3 แบบ และเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ดังแผนภูมิต่อไปนี้
แบบรายงาน

แบบประเมินผล
แผนฯ

แบบติดตามแผนฯ
(Process)

แบบที่ 1
การประเมินการ
จัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น

แบบที่ 2
แบบติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น

แบบประเมินผลแผนฯ
(Out put)

แบบที่ 3/1
แบบประเมินผลการ
ดําเนิ นงานตาม
แผนพัฒนา

แบบที่ 3/2
แบบประเมินความ
พอใจต่อผลการ
ดําเนิ นงานขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น

แบบที่ 3/3
แบบประเมินความ
พอใจต่อผลการ
ดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในแต่ละยุทธศาสตร์
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แบบที่ 1 การช่ วยกํากับการจัดทําแผนพัฒนาขององค์ ปกครองส่ วนท้ องถิน่
- วัตถุประสงค์ ของแบบ
แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีวตั ถุประสงค์เพื่อการประเมินการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ว่าดําเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด อย่างไร
- ประโยชน์
เป็ นเครื่ องมือสําหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นประเมินตนเองใช้ในการประเมินผลการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นว่ามีการดําเนินการเป็ นไปตามขั้นตอนการจัดทํา
แผนพัฒนาที่ถกู ต้องหรื อไม่ โดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็ นผูก้ รอกข้อมูลและส่ งมา
ให้กบั องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดซึ่งเป็ นหน่วยติดตามประเมินผล
- ระยะเวลาในการติดตาม
แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นแบบที่ใช้ในการประเมินการ
จัดทําแผนพัฒนาในแต่ละครั้งที่มีการจัดทําแผนพัฒนา ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จะมี
กําหนดระยะเวลาในการจัดทําแผนแตกต่างกันไป
- องค์ ประกอบของแบบ
แบบประเมินการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ชื่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ส่ วนที่ 2 ประเด็นการประเมิน

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่
วัตถุประสงค์ ของแบบ
แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรายไตรมาสเป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น สามารถนําไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาที่กาํ หนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ
1) การติดตามผลการดําเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี
2) ผลการดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- ประโยชน์
เป็ นเครื่ องมือสําหรับเทศบาลที่จะนําไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสามปี และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งนอกจากจะทําให้รับทราบ
สถานการณ์ในการดําเนินงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็ นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ว่าแผนพัฒนาที่กาํ หนด
สามารถเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้หรื อไม่
-
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- ระยะเวลาในการติดตาม
แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นแบบที่ใช้ในการติดตามผลการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรายไตรมาส 3 เดือน โดยเริ่ มตั้งแต่ ตุลาคม ซึ่งเป็ นเดือน
แรกของปี งบประมาณ
- องค์ ประกอบของแบบ
แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นรายไตรมาส ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่
สําคัญ 4 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
- ชื่อหน่วยงาน
- ไตรมาสที่รายงาน
ส่ วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี
- จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี
- จํานวนโครงการตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
- ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาประจําปี
- จํานวนโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ
ส่ วนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ส่ วนที่ 4 ปั ญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบตั ิงาน

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี
- วัตถุประสงค์ ของแบบ
แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี เป็ นเครื่ องมือในการประเมินผลการดําเนินงาน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาสามปี ที่กาํ หนดโดยมีประเด็นในการประเมิน 3 ส่ วน คือ
(1) ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในภาพรวม
(2) ความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์
(3) การเปลี่ยนแปลงชุมชนตามตัวชี้วดั ที่เลือก
- ประโยชน์
เป็ นเครื่ องมือสําหรับเทศบาลที่จะนําไปเป็ นเครื่ องมือในการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
สามปี ที่กาํ หนดไว้ (Output)
- ระยะเวลาในการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี เป็ นแบบที่ใช้ในการประเมินผลการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในแต่ละปี งบประมาณ (ช่วงเดือนตุลาคม – เดือนกันยายน)
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- องค์ประกอบของแบบ
แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ประกอบไปด้วย เนื้อหาที่สาํ คัญ 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
- ชื่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
- วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน
ส่ วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2557
- ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูใ่ นแผนและจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบตั ิ
ส่ วนที่ 3 ผลการดําเนินงาน
- ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในภาพรวม
- ผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
- การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วดั ที่เลือก

แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่ อผลการดําเนินงานขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ ใน
ภาพรวม
- วัตถุประสงค์ ของแบบ
เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่อผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในภาพรวม
- ประโยชน์
เป็ นเครื่ องมือสําหรับเทศบาลที่จะนําไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร
- ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูล
เก็บข้อมูลจากประชาชน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินองค์กรในแต่ละปี
- องค์ ประกอบของแบบ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในภาพรวม ประกอบ
ด้วยเนื้อหาที่สาํ คัญ 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพหลัก
ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในภาพรวม
1. เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
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3. เปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
5. ความโปร่ งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดําเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาํ หนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมไปสู่ การแก้ไขปั ญหา
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่ อผลการดําเนินงานขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ ในแต่
ละยุทธศาสตร์
- วัตถุประสงค์ ของแบบ
เพื่อใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่อผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
- ประโยชน์
เป็ นเครื่ องมือสําหรับเทศบาลที่จะนําไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
- ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูล
เก็บข้อมูลจากประชาชน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินองค์กรในแต่ละปี
- องค์ ประกอบของแบบ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย เนื้อหาที่สาํ คัญ 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพหลัก
ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
1. การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
3. การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
5. เปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
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6. การดําเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาํ หนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของประชาชน
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

6.3 การกําหนดห้ วงเวลาในการติดตามประเมินผล
ห้วงเวลาในการติดตามประเมินผล
ระบบติดตามประเมินผล
ผูป้ ระเมิน
ระยะเวลา ผู ้
ประเมิน
อปท.
1.ใช้แบบรายงาน ทุก ๆ 3
อปท.
แบบที่ 2 แบบ
เดือน
ติดตามผลการ
ดําเนินงานของ
องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นราย
ไตรมาส (3 เดือน)
2. ส่ งรายงาน
ให้กบั M&EUnit

ระบบติดตามประเมินผล
ระยะเวลา
ใช้แบบรายงานแบบที่ 1
การกํากับการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2. ส่ งรายงานให้กบั M&EUnit
1. ใช้แบบรายงานที่ 3/1 แบบ
ประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาสามปี โดยใช้แบบที่ 3/2
แบบประเมินความพอใจขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
2. ส่ งรายงานให้กบั M&EUnit

เมื่อ อปท.
ประกาศใช้
แผนพัฒนา

ทุก ๆ 1 ปี

