
ส่วนที่ 1 

ท่ีมาและความส าคัญของการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  การติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา ก าหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงก าหนด

ไว้ดังนี้ 

  ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
3 ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท า

หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซ่ึงตาม

ระเบียบข้อ 28 นี้ ทางเทศบาลต าบลท่าช้าง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าช้าง 

ประกอบด้วย 

1.    นายอุทิศ     ศรีนาคา  สมาชิกสภาเทฅศบาลต าบลท่าช้าง   กรรมการ 

2.    นางธนพร  สุกฤตตนันนทิพัฒน์   สมาชิกสภาเทฅศบาลต าบลท่าช้าง   กรรมการ 

3.    นางล าพึง  ยอดรัก  สมาชิกสภาเทฅศบาลต าบลท่าช้าง   กรรมการ 

4.    นางส าเรียง  ค าเมืองใหม่          ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น     กรรมการ 

                                5.    นางสิริมา  นาประจักษ์             ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น         กรรมการ 

6.     ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ 

7.     หัวหน้าคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.เฉลิมพระเกียรติ  

                                                        ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                  กรรมการ 

8.     นายกิตติภัค  กาญจณพรประภา   ปลัดเทศบาลต าบลท่าช้าง                           กรรมการ 

                                9.     นายอาทิตย์  พีระรัตนจินดา หัวหน้าปลัดเทศบาล                                กรรมการ 

                                10.   นายอ านาจ  พรชัยเจริญพันธ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ 

                               11.   นางสุรีย์  ไชยพฤกษ์                       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       กรรมการ 

 

 

 

 



ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

ข้อ 29 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบหา้วันนบัแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ เห็นสมควรตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548     

ข้อ 30  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วม

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

(1)   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียด
ของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(2)   ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 

(3)   หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 

(4)  ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการ
ด าเนินการ ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5)   ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด

ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน

เดือนตุลาคมของทุกปี 

ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 
 



ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะช้ีให้เห็นถึงผลการด าเนินงาน

แผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง 

ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ 

อย่างไร 

  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ .ศ.2561 เป็นหลัก

เนื่องจากได้ก าหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

1  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 

2  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   

3  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 

4  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 

5  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 

6  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 

7  เพื่อตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 

8  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

9  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

 ขั้นตอนที่ 1   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 28  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     

(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       

(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท า

หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีก

ได ้  



ขั้นตอนที่ 2    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 ข้อ 29 (1)   

ขั้นตอนที่ 3    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 29  (2)   

  ขั้นตอนที่ 4    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน

นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ

สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 (3)    

ขั้นตอนที่ ๕    

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่

วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย

อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ข้อ 14 (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ก าหนดแนวทาง วิธกีารในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 

ด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึง่ได้จากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บรหิารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอตอ่สภาท้องถิ่นคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติตดามและประมเนผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่

เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล

ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง

ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 



  

ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

1. การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

แนวทางการพัฒนา :   1. ประสานและบริหารการจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อ 
ปี 2538 เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ  

 2. พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร เพื่อการ 
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

 3.  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การพัฒนาการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา :   1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

      2. พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

      3. สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ

การศึกษา 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ/การเกษตร 

                 แนวทางการพัฒนา :    1.  พัฒนา ปรับปรุงพันธ์ุพืชและเมล็ดพันธ์ุพืชที่ดีคุณภาพเพื่อเกษตรกรจะได้เพิ่มผลผลิต  
            โดยส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 
       2.  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

          3.  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) 

       4.  ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ น าเครื่องจักร และ    
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น 

       5.  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก 

       6.  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อ การบริโภคและเพื่อการ
อนุรักษ์ และเพิ่มรายได้ 

4. การพัฒนาสังคม 

แนวทางการพัฒนา :    1.  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้น า
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

       2.  ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน เพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 



       3.  ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดย
การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ เพื่อ
ด าเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

 

       4.    ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป
ในอนาคต 

       5.    ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 
       6.    ด าเนินการ สนับสนุน และประสานการปฎิบัติเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและ 

แก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต การจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
       7.   ด าเนินการโครงการ เทศบาลสัญจรเพื่อให้บริการประชาชนและรับทราบปัญหาอุปสรรค 

และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
  8.  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 

รวมทั้งจัดสร้างหอเกียรติยศ (Hall of Fame) เพื่อประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการ และ
สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดนครราชสีมา 

5. การพัฒนาสาธารณสุข 

แนวทางการพัฒนา :      1. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 

         2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้านและ
ชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึง และทัน
เหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

 3. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพการออกก าลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยา
อย่างถูกต้อง และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตาม
ขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา :      1. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้าง คุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้

สอดคล้อง บความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 

         2.  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถ ตอบสนองความต้องการ 
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของ
ประชาชน 

         3.  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ  เพื่อ
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฎิบัติงานที่มีความช านาญในการก่อสร้าง
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม 



         4.  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 
         5.  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 

7. การพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

แนวทางการพัฒนา :      1. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 
ท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

         2.  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดหน่วยงานและส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

         3. สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย
เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยาย
ตลาด สินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

         4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 
ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัดเพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจ
และมี แรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพ
ในระดับชาติและนานาชาต ิ

8. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา :      1.  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้
รองรับการปฎิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

        2.  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้
สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

        3.  สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้ได้รับการศึกษา อบรม
การท าวิจัยเพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลใน
การบริการประชาชน 

        4.  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนใน
จังหวัดนครราชสีมา 

        5.  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

9. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางการพัฒนา :      1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
        2.  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 



         3.  ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่ส าคัญเพื่อ
สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 4.  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูต ารวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) เพื่อเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 

10. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา :        1. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

     2. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหา
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

     3. ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฎิกูลอย่าง
เป็นระบบ 

 

วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลท่าช้าง 

      "ท่าช้างเป็นเมืองน่าอยู่ สถานที่น่าท่องเที่ยว ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการบริหารจัดการที่ดี” 

 

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าช้าง 

       1.  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

       2.  ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการที่ดี 

       3.  พัฒนาและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 

       4.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

       5.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

      6.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณค่าทางสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน 

        7.  ส่งเสริมและพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  

 

 

 



 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

       1.  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมสะดวกสบาย ทั่วถึง และรองรับการขยายตัว 

ของชุมชนในอนาคต 

       2.  ส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับให้เป็นการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

       3.  ส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 

       4.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดีถ้วนหน้า มีรายได้เพียงพอ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 

สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

       5.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีส่วนร่วมรับผิดชอบท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการบริหาร 

จัดการท้องถิ่นของตน 

       6.  ประชาชนได้รับการดูแลให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 3 
การประเมิน/ติดตามตนเอง 

แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ 

ท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ
ด าเนินการ 

ส่วนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  

ส่วนท่ี 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น 

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

 13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

 14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

 15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

 17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   



 18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   



แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  เทศบาลต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

2.  รายงานผลการด าเนินงาน รอบที่ 2 

         ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)      ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) 

         ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)    ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) 

ส่วนท่ี  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 



 

           ยุทธศาสตร์ 
                  ปี 2561                   ปี 2562                   ปี 2563                   ปี 2564                   รวม 
   จ านวน 
 โครงการ 

 งบประมาณ 
    จ านวน 
  โครงการ 

 งบประมาณ 
     จ านวน 
   โครงการ 

 งบประมาณ 
    จ านวน 
   โครงการ 

 งบประมาณ 
     จ านวน 
   โครงการ 

 งบประมาณ 

1. การสานต่อแนวทางตาม 
พระราชด าริ 

        5  12,150,000.00        2     400,000.00        2     400,000.00        2     400,000.00        11 13,350,000.00 
                

2. การพัฒนาการศึกษา       14   4,786,552.00       14  4,359,332.00       12  3,959,332.00       12  3,959,332.00        52 17,064,548.00 
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ/ 
การเกษตร 

       3      130,000.00        3     130,000.00        5     480,000.00        5     480,000.00        16   1,220,000.00 

4. การพัฒนาสังคม       16   9,480,320.00       13  9,440,320.00       13  9,440,320.00       13  9,440,320.00        55 37,801,280.00 
5. การพัฒนาสาธารณสุข        8      524,640.00        7     457,140.00        7     457,140.00        7     457,140.00        29   1,896,060.00 
6. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน       71 32,886,250.00       24  5,844,000.00       17     453,000.00       17  5,018,000.00       129 44,201,250.00 
7. การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม และกีฬา 

      15 17,200,000.00       13  1,700,000.00       13  1,700,000.00       13  1,700,000.00        54 22,300,000.00 

8. การบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี 

      14   3,987,124.00       10  3,950,124.00        9  3,850,124.00        9  3,850,124.00        42 15,637,496.00 

9. การรักษาความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 

       6      610,000.00        7     710,000.00        6     610,000.00        6     610,000.00        25   2,540,000.00 

10. การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

       6      475,000.00        6     385,000.00        6     385,000.00        6     385,000.00        24   1,630,000.00 

                     รวม       158  82,229,886.00       99 27,375,916.00       90 21,734,916.00        90 26,299,916.00       437 157,640,634.00 



4.  จ านวนโครงการและงบประมาณอนุมัติในปี 2561  

 

5.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ในปี 2561  

                                              ยุทธศาสตร์        จ านวนโครงการ      งบประมาณ 
1. การสานต่อแนวทางตามพระราชด าริ                    -                - 
2. การพัฒนาการศึกษา                    7         937,822.70 
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ/การเกษตร                    -                 - 
4. การพัฒนาสังคม                    3       1,975400.00 
5. การพัฒนาสาธารณสุข                    2           64,428.00 
6. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                   10      3,431,600.00 
7. การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมและกีฬา                    2           40,035.00 
8. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                    1         216,000.00 
9. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                    1           19,900.00 
10. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม                    3           70,000.00 

 รวม                26    6,685,485.95 

สรุป 

โครงการที่ได้ด าเนินการ  26              โครงการ 

โครงการที่มีในแผนพัฒนา  ปี 2561          158         โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ     26  x  100 =      16.46 % 

   158 

                                             ยุทธศาสตร์ 
   โครงการ 
    ท้ังหมด 

   โครงการ 
    ท่ีอนุมัติ 

  งบประมาณ 

1. การสานต่อแนวทางตามพระราชด าริ         5             1         20,000.00 
2. การพัฒนาการศึกษา        14            14    4,424,159.00 
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ/การเกษตร         3              -            - 
4. การพัฒนาสังคม       16            15    9,346,000.00 
5. การพัฒนาสาธารณสุข         8             7       135,000.00 
6. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน        71            41    8,893,736.00 
7. การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมและกีฬา        15            13       410,000.00 
8. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี        14            13    3,089,123.00 
9. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน         6             6         90,000.00 
10. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม         6             6         70,000.00 

 รวม      158          118 26,478,018.00 



ส่วนท่ี  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2561 

โครงการ 

ผลการด าเนินการ งบประมาณ 

ด าเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได ้ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

เสร็จแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ ที่ได้รับ ที่ใช้ไป คงเหลือ 
1. โครงการก่อสร้างเสริมเหล็กสาย 
บ้านขาม ซอย 1 เชื่อมระหว่างชุมชนกับ
สภอ. เฉลิมพระเกียรติ 

 - - 
914,400.00 610,000.00 

 
304,400.00 

2. โครงการก่อสร้างเสริมเหล็กสาย 
บ้านโนนสะเดา ซอย 10 (ทางไปบ่อ
ขยะ) 

 - - 
2,822,400.00 1,694,000.00 1,128,400.00 

รวม 3,736,800.00 2,304,000.00 1,432,800.00 

 

ส่วนท่ี  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณ

จ านวนมากในการด าเนินโครงการ 

 2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า 

 3. ได้รับงบประมาณล่าช้า 

 4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 

 ข้อเสนอแนะ 

 1. น าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอกรับการสนับสนุน

งบประมาณต่อไป 

 2. ควรด าเนินการซักซ้อมและท าความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

 3. ควรจัดท าแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจ าเป็น 

 4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 

 5. ควรมกีารติดตามประเมินผลตามแผนการด าเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว



โครงการที่มีด าเนินการแยกตามยทุธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 200,000.00 80,135.00 เทศบัญญัต ิ  

2 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน

ในเขตเทศบาล 

996,424.00 141,187.06 เทศบัญญัต ิ  

3 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

107,308.00 11,870.32 เทศบัญญัต ิ  

4 โครงการสนับสนุนงบอาหารกลางวันให้กับ

โรงเรียนในเขตเทศบาล 

2,080,000.00 499,000.00 เทศบัญญัต ิ  

5 โครงการสนับสนุนงบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

336,620.00 47,560.00 เทศบัญญัต ิ  

6 โครงการจัดซื้อวัสดุประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000.00 11,870.00 เทศบัญญัต ิ  

   7 โครงการจัดซ้ือส่ือและอุปกรณ์การศึกษาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

146,200.00 146,200.00 เทศบัญญัต ิ  

รวม 3,896,552.00 937,822.32  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 100,000.00 50,000.00 เทศบัญญัต ิ  

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,076,800.00 974,400.00 เทศบัญญัต ิ  

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,703,520.00 661,000.00 เทศบัญญัต ิ  

รวม  7,880,320.00      1,685,400.00  



 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000.00 4,728.00 เทศบัญญัต ิ  

2 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 150,000.00 59,700.00 เทศบัญญัต ิ  

รวม 200,000.00 64,428.00  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

    1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม 

ซอย 7 (หน้าบ้านนายสนอง) 

453,000.00 453,000.00 เทศบัญญัต ิ  

    2 โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง ถนน

บ้านหนองหอย ซอย 8 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม

เชื่อมทางหลวงชนบท) 

100,000.00 92,900.00 เทศบัญญัต ิ  

   3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านหนองหอย 

(ขวามือบ้านนางลุนถึงวัดหนองหอย ช่วงที่ 2) 

492,500.00 460,000.00 เทศบัญญัต ิ  

   4 โครงการวางท่อระบายน้ าถนนบ้านโนนสะเดา หมู่ที่ 

7 (ช่วงหน้าบ้านนายจักรพงษ์) 

390,736.00 366,000.00 เทศบัญญัต ิ  

   5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก

รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถนนสายกลางบ้านช่องโค 

ขวามือ หมู่ที่ 9 (ช่วงหน้าบ้านยายฮัว) เช่ือมต่อกับราง

ระบายน้ าเดิม 

447,000.00 418,000.00 เทศบัญญัต ิ  

 

 



 

 

   6 โครงการก่อสร้ างวางท่อระบายน้ า  ถนนสาย

กลางบ้านมะดัน หมู่ที่ 10 (ซ้ายมือจากวัดป่าถึงสาม

แยกมะดันช่วงหน้าบ้านเกริก) 

500,000.00 470,000.00 เทศบัญญัต ิ  

   7 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  บ้านขาม (แยก

ซ้ายมือบ้านนางนัชนัน) 

497,500.00 491,500.00 เทศบัญญัต ิ  

   8 โครงการก่อสร้ างวางท่อระบายน้ า  ถนนสาย

กลางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 (ซอยศาลตาปู่ ซ้ายมือ

ทางโค้งถึงห้าแยก) 

485,000.00 454,000.00 เทศบัญญัต ิ  

   9 โครงการปรับปรุงซ่อมเซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จุดแตกหักและทรุดตัว ถนนสายขนานทางรถไฟ 

บ้านโนนสะเดา - ถนนหน้าโรงพยาบาลฯ 

140,000.00 132,800.00 เทศบัญญัต ิ  

  10 โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง ถนน

บ้านหนองหอย ซอย 8 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม

เชื่อมทางหลวงชนบท)  ช่วงสุดท้าย 

100,000.00 92,900.00 เทศบัญญัต ิ  

รวม     3,605,736.00 3,431,600.00  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ 200,000.00 1,000.00 เทศบัญญัต ิ  

2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 250,000.00 39,335.00 เทศบัญญัต ิ  

รวม 450,000.00 40,335.00  

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการส ารวจข้อมูลแผนที่ภาษีและจัดท าแผนที่

ภาษี 

216,000.00 216,000.00 เทศบัญญัต ิ  

รวม 216,000.00 216,000.00  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไข

ปัญหาและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล

ส าคัญ 

50,000.00 19,000.25 เทศบัญญัต ิ  

รวม 50,000.00 19,000.25  

 

 

 

 

 



รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

รายรับทั้งสิ้น  จ านวนเงิน  44,441,010.92  บาท แยกเป็น 

ประเภท รับจริง 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 921,680.50 
ภาษีบ ารุงท้องที ่ 14,971.05 
ภาษีป้าย 197,202.00 
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,619.00 
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 4,313.00 
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 344,110.00 
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 9,200.00 
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา 2,400.00 
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,660.00 
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,060.00 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 20,400.00 
ค่าปรับการผิดสัญญา 17,273.00 
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 42,200.00 
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 2,000.00 
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,030.00 
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 325.00 
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 48,770.00 
ค่าเช่าหรือบริการสถานที ่ 424,400.00 
ดอกเบ้ีย 221,831.94 
ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง 1,425.00 
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 40,790.00 
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 522,363.71 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 15,681,430.28 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,338,721.42 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 112,896.58 
ภาษีสรรพสามิต 3,974,055.40 
ค่าภาคหลวงแร่ 57,555.88 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 31,152.16 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 660,937.00 
เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 18,742,238.00 
รวมทั้งหมด 44,441,010.92 

 



โครงการทีก่ันงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

    1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู สายบ้านขาม ซอย 1 (ช่วงที่ 2) 290,000.00 

    2 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าถนนสายกลางบ้านหนองหอย ซอย 5 (ข้างบ้านนายชัยชนะ) 163,000.00 

    3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู สายกลาง บ้านโนนสะเดา (ด้านหน้าศาลตาปู่) 265,000.00 

    4 โครงการวางท่อระบายน้ าถนนสายบ้านช่องโค   (หน้าโรงสี) 200,000.00 

    5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านหนองบัว ซอย 8 (แยกขวามือตะกุดเขาควายบ้านนายถนัด) 150,000.00 

    6 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าถนนสายบ้านหนองบัว ซอย 8 120,000.00 

    7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู ถนนด้านหน้าอาคารแสดงโครงกระดูกช้าง 110,000.00 

    8 โครงการก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้าน จ านวน 7 หมู่บ้าน 490,000.00 

   9 โครงการก่อสร้างป้ายช่ือซอยในชุมชน 300,000.00 

  10 โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมป้ายคสล. ปรุด้วยหินแกรนิตสีด า 346,000.00 

  11 โครงการปรับปรุงป้ายด้านหน้าส านักงานเทศบาลต าบลท่าช้าง พร้อมปูแผ่นทางเท้าด้านหน้าและ

ด้านข้าง 

170,000.00 

  12 โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายกิ่งเพชร ซอย 3 จากศาลากลางบ้านถึง

แยกเข้าปั้มน้ ามัน 

920,000.00 

  13 โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายมะดันรัฐ ซอย 8 จากศาลากลางบ้านถึง

แยกถนนบ้านขาม 

1,240,000.00 

รวม 4,764,000.00 

 


