ส่วนที่ 1
ที่มาและความสาคัญของการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2559 การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา กาหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกาหนด
ไว้ดังนี้
ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
3 ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทา
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่งตาม
ระเบียบข้อ 28 นี้ ทางเทศบาลตาบลท่าช้าง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าช้าง
ประกอบด้วย
1. นายอุทิศ ศรีนาคา

สมาชิกสภาเทฅศบาลตาบลท่าช้าง

กรรมการ

2. นางธนพร สุกฤตตนันนทิพัฒน์ สมาชิกสภาเทฅศบาลตาบลท่าช้าง

กรรมการ

3. นางลาพึง ยอดรัก

สมาชิกสภาเทฅศบาลตาบลท่าช้าง

กรรมการ

4. นางสาเรียง คาเมืองใหม่

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น

กรรมการ

5. นางสิริมา นาประจักษ์

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น

กรรมการ

6. ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
7. หัวหน้าคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.เฉลิมพระเกียรติ
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ

8. นายกิตติภัค กาญจณพรประภา ปลัดเทศบาลตาบลท่าช้าง

กรรมการ

9. นายอาทิตย์ พีระรัตนจินดา

หัวหน้าปลัดเทศบาล

กรรมการ

10. นายอานาจ พรชัยเจริญพันธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

11. นางสุรีย์ ไชยพฤกษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ข้อ 29 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
(4) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะท างานเพื่ อ ช่ ว ยปฏิ บั ติ ง านตามที่ เ ห็ น สมควรตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ข้อ 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้ อ 14 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นอาจมอบให้หน่วยงานหรื อบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วม
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างข้อกาหนด ขอบข่ายและรายละเอียด
ของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกาหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผล
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดาเนินการ หรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการ
ดาเนิ นการ ซึ่ ง ได้ จากการติ ด ตามและประเมิน ผล ต่ อ คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ น ผล เพื่ อ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี
ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดาเนินงาน
แผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง
ที่ทาให้การดาเนินงานไม่ประสบผลสาเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่
อย่างไร
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดาเนินงานประจาปี พ.ศ.2561 เป็นหลัก
เนื่องจากได้กาหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
1 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
2 เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
3 เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
4 เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนาไปใช้ให้เหมาะสม
5 เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
6 เพื่อการพัฒนาแผนงาน
7 เพื่อตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
8 เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
9 เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทา
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีก
ได้

ขั้นตอนที่ 2
คณะกรรมการติ ด ตามแลประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น กาหนดแนวทาง วิ ธีการในการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ข้อ 29 (1)
ขั้นตอนที่ 3
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (2)
ขั้นตอนที่ 4
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิ บวันโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (3)
ขั้นตอนที่ ๕
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 14 (5)

ผังขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการ
ติดตามและ

กาหนดแนวทาง วิธกี ารในการติดตามและประเมินผล

ประเมินผล

แผนพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึง่ ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติต ดามและประมเนผลแผนพั ฒนาให้ ประชาชนในท้ องถิ่ นทราบในที่
เปิ ด เผยภายในสิ บห้ า วั นนั บ แต่ วัน ที่ ผู้บริ ห ารท้ อ งถิ่น เสนอผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อ ยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1. การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
แนวทางการพัฒนา : 1. ประสานและบริหารการจัดการน้า ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อ
ปี 2538 เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ
2. พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้า สงวนและเก็บกักน้าเพื่อการเกษตร เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง
3. พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนา :

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
3. สนั บ สนุ น ให้ มี การน าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ และประกอบ
การศึกษา

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ/การเกษตร
แนวทางการพัฒนา : 1. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีคุณภาพเพื่อเกษตรกรจะได้เพิ่มผลผลิต
โดยส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม
2. ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
3. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.)
4. ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ นาเครื่องจักร และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น
5. สนับสนุนการทาการเกษตรทางเลือก
6. ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อ การบริโภคและเพื่อ การ
อนุรักษ์ และเพิ่มรายได้
4. การพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา : 1. ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นา
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน เพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

3. ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดย
การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดาเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ เพื่อ
ดาเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป
ในอนาคต
5. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
6. ดาเนินการ สนับสนุน และประสานการปฎิบัติเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและ
แก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต การจาหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
7. ดาเนินการโครงการ เทศบาลสัญจรเพื่อให้บริการประชาชนและรับทราบปัญหาอุปสรรค
และความต้องการของประชาชนในพื้นที่
8. ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม
รวมทั้งจัดสร้างหอเกียรติยศ (Hall of Fame) เพื่อประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการ และ
สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดนครราชสีมา
5. การพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา :

1. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตาบล หมู่บ้านและ
ชุ ม ชนที่ มี คุ ณภาพและมาตรฐาน เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ รั บ บริ การที่ ดี ทั่ วถึ ง และทั น
เหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
3. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพการออกกาลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยา
อย่างถูกต้อง และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริก ารด้านสาธารณสุขตาม
ขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา :

1. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้าง คุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้
สอดคล้อง บความจาเป็นและความต้องการของประชาชนในการดารงชีวิตอย่างพอเพียง
2. ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถ ตอบสนองความต้องการ
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และพื้ น ที่ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด ารงชี วิ ต ของ
ประชาชน
3. ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อ
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฎิบัติงานที่มีความชานาญในการก่อสร้าง
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

4. ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค
5. ดาเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวั ด
นครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการ
ให้บริการแก่ประชาชน
7. การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
แนวทางการพัฒนา :

1. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
2. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จาก
การท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด นครราชสี ม าเพิ่ ม ขึ้ น โดยร่ ว มมื อ กับ องค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในจังหวัดหน่วยงานและส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
3. สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย
เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยาย
ตลาด สินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัดเพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจ
และมี แรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพ
ในระดับชาติและนานาชาติ

8. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา :

1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้
รองรับการปฎิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
2. นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้
สะดวก รวดเร็ว แม่นยา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นสาคัญ
3. สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้ได้รับการศึกษา อบรม
การทาวิจัยเพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทางานให้เกิดประสิทธิผลใน
การบริการประชาชน
4. บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนใน
จังหวัดนครราชสีมา
5. เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

9. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนา : 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ
2. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

3. ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สาคัญเพื่อ
สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4. สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกาลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจรในชุมชนหมู่บ้าน
10. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา :

1. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้า ลุ่มน้าลาคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และร่ ว มมื อ กับ ส่ ว นราชการ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
ภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสานึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหา
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ
3. ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการจัดทาระบบกาจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลอย่าง
เป็นระบบ

วิสัยทัศน์เทศบาลตาบลท่าช้าง
"ท่าช้างเป็นเมืองน่าอยู่ สถานที่น่าท่องเที่ยว ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการบริหารจัดการที่ดี”

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตาบลท่าช้าง
1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการที่ดี
3. พัฒนาและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณค่าทางสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน
7. ส่งเสริมและพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมสะดวกสบาย ทั่วถึง และรองรับการขยายตัว
ของชุมชนในอนาคต
2. ส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับให้เป็นการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. ส่งเสริม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดีถ้วนหน้า มีรายได้เพียงพอ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีส่วนร่วมรับผิดชอบท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นของตน
6. ประชาชนได้รับการดูแลให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่วนที่ 3
การประเมิน/ติดตามตนเอง
แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ทาการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตตาบลท่าช้าง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ประเด็นการประเมิน

มีการ
ดาเนินการ

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น



2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น



3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ



4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น



5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น



6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา



ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล



8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน



9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น



10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น



11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด



12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น



14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา



15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด



16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา



17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์



ไม่มีการ
ดาเนินการ

18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์



แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เทศบาลตาบลท่าช้าง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
2. รายงานผลการดาเนินงาน รอบที่ 2
 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)

 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)

 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

ปี 2561

ยุทธศาสตร์
1. การสานต่อแนวทางตาม
พระราชดาริ
2. การพัฒนาการศึกษา
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ/
การเกษตร
4. การพัฒนาสังคม
5. การพัฒนาสาธารณสุข
6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
7. การพัฒนาการท่องเที่ยว
ศาสนา-วัฒนธรรม และกีฬา
8. การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
9. การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
10. การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวม

จานวน
โครงการ
5

ปี 2562

ปี 2563

12,150,000.00

14
3

4,786,552.00
130,000.00

14
3

4,359,332.00
130,000.00

12
5

3,959,332.00
480,000.00

12
5

3,959,332.00
480,000.00

52
16

17,064,548.00
1,220,000.00

16
8
71
15

9,480,320.00
524,640.00
32,886,250.00
17,200,000.00

13
7
24
13

9,440,320.00
457,140.00
5,844,000.00
1,700,000.00

13
7
17
13

9,440,320.00
457,140.00
453,000.00
1,700,000.00

13
7
17
13

9,440,320.00
457,140.00
5,018,000.00
1,700,000.00

55
29
129
54

37,801,280.00
1,896,060.00
44,201,250.00
22,300,000.00

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

6

610,000.00

7

710,000.00

6

610,000.00

6

610,000.00

25

2,540,000.00

6

475,000.00

6

385,000.00

6

385,000.00

6

385,000.00

24

1,630,000.00

82,229,886.00

99

27,375,916.00

90

21,734,916.00

26,299,916.00

437

157,640,634.00

158

งบประมาณ
400,000.00

งบประมาณ
400,000.00

จานวน
โครงการ
2

รวม

จานวน
โครงการ
2

งบประมาณ

จานวน
โครงการ
2

ปี 2564

90

400,000.00

จานวน
โครงการ
11

13,350,000.00

งบประมาณ

งบประมาณ

4. จานวนโครงการและงบประมาณอนุมัติในปี 2561

โครงการ
ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

การสานต่อแนวทางตามพระราชดาริ
การพัฒนาการศึกษา
การพัฒนาเศรษฐกิจ/การเกษตร
การพัฒนาสังคม
การพัฒนาสาธารณสุข
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมและกีฬา
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวม

โครงการ
ที่อนุมัติ

งบประมาณ

5
14
3
16
8
71
15
14
6
6

1
14
15
7
41
13
13
6
6

20,000.00
4,424,159.00
9,346,000.00
135,000.00
8,893,736.00
410,000.00
3,089,123.00
90,000.00
70,000.00

158

118

26,478,018.00

5. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ในปี 2561

ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

จานวนโครงการ

การสานต่อแนวทางตามพระราชดาริ
การพัฒนาการศึกษา
การพัฒนาเศรษฐกิจ/การเกษตร
การพัฒนาสังคม
การพัฒนาสาธารณสุข
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมและกีฬา
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวม
สรุป
โครงการที่ได้ดาเนินการ
โครงการที่มีในแผนพัฒนา ปี 2561

26
158

คิดเป็นร้อยละ 26 x 100 = 16.46 %
158

โครงการ
โครงการ

งบประมาณ

7
3
2
10
2
1
1
3

937,822.70
1,975400.00
64,428.00
3,431,600.00
40,035.00
216,000.00
19,900.00
70,000.00

26

6,685,485.95

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี 2561

โครงการ
1. โครงการก่อสร้างเสริมเหล็กสาย
บ้านขาม ซอย 1 เชื่อมระหว่างชุมชนกับ
สภอ. เฉลิมพระเกียรติ
2. โครงการก่อสร้างเสริมเหล็กสาย
บ้ านโนนสะเดา ซอย 10 (ทางไปบ่ อ
ขยะ)
รวม

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินการ




-

-

งบประมาณ
ที่ได้รับ
914,400.00

งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช้ไป
610,000.00

งบประมาณ
คงเหลือ
304,400.00

2,822,400.00

1,694,000.00

1,128,400.00

3,736,800.00

2,304,000.00

1,432,800.00

-

-

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. จานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณ
จานวนมากในการดาเนินโครงการ
2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทาให้การดาเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
3. ได้รับงบประมาณล่าช้า
4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจานวนมากเกินไป ไม่สามารถดาเนินการได้ทุกโครงการ
ข้อเสนอแนะ
1. นาโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอกรับการสนับสนุน
งบประมาณต่อไป
2. ควรดาเนินการซักซ้อมและทาความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
3. ควรจัดทาแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจาเป็น
4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
5. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดาเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว

โครงการที่มีดาเนินการแยกตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ
ตั้งไว้

เบิกจ่าย

ที่มา

1

โครงการการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

200,000.00

80,135.00

เทศบัญญัติ

2

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน

996,424.00

141,187.06

เทศบัญญัติ

107,308.00

11,870.32

เทศบัญญัติ

2,080,000.00

499,000.00

เทศบัญญัติ

336,620.00

47,560.00

เทศบัญญัติ

30,000.00

11,870.00

เทศบัญญัติ

146,200.00

146,200.00

เทศบัญญัติ

3,896,552.00

937,822.32

ในเขตเทศบาล
3

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

4

โครงการสนั บ สนุ น งบอาหารกลางวั น ให้ กั บ
โรงเรียนในเขตเทศบาล

5

โครงการสนับสนุนงบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

6

โครงการจัดซื้อวัสดุประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

7

โครงการจั ด ซื้ อ สื่ อ และอุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษาศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็ก

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม

งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ
ตั้งไว้

1

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2
3
รวม

เบิกจ่าย

ที่มา

100,000.00

50,000.00

เทศบัญญัติ

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

6,076,800.00

974,400.00

เทศบัญญัติ

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ

1,703,520.00

661,000.00

เทศบัญญัติ

7,880,320.00

1,685,400.00

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ
ตั้งไว้

เบิกจ่าย

ที่มา

1

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

50,000.00

4,728.00

เทศบัญญัติ

2

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

150,000.00

59,700.00

เทศบัญญัติ

200,000.00

64,428.00

รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
งบประมาณ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม

หมายเหตุ
ตั้งไว้

เบิกจ่าย

ที่มา

453,000.00

453,000.00

เทศบัญญัติ

100,000.00

92,900.00

เทศบัญญัติ

492,500.00

460,000.00

เทศบัญญัติ

390,736.00

366,000.00

เทศบัญญัติ

447,000.00

418,000.00

เทศบัญญัติ

ซอย 7 (หน้าบ้านนายสนอง)
2

โครงการก่อ สร้างถนนดิ น ผิวจราจรลงลู กรั ง ถนน
บ้านหนองหอย ซอย 8 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม
เชื่อมทางหลวงชนบท)

3

โครงการก่ อ สร้ า งรางระบายน้ า บ้ า นหนองหอย
(ขวามือบ้านนางลุนถึงวัดหนองหอย ช่วงที่ 2)

4

โครงการวางท่อระบายน้าถนนบ้านโนนสะเดา หมู่ที่
7 (ช่วงหน้าบ้านนายจักรพงษ์)

5

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
รู ป ตั ว ยู พ ร้ อ มฝาปิ ด ถนนสายกลางบ้ า นช่ อ งโค
ขวามือ หมู่ที่ 9 (ช่วงหน้าบ้านยายฮัว) เชื่อมต่อกับราง
ระบายน้าเดิม

6

โครงการก่ อ สร้ า งวางท่ อ ระบายน้ า ถนนสาย

500,000.00

470,000.00

เทศบัญญัติ

497,500.00

491,500.00

เทศบัญญัติ

485,000.00

454,000.00

เทศบัญญัติ

140,000.00

132,800.00

เทศบัญญัติ

100,000.00

92,900.00

เทศบัญญัติ

3,605,736.00

3,431,600.00

กลางบ้านมะดัน หมู่ที่ 10 (ซ้ายมือจากวัดป่าถึงสาม
แยกมะดันช่วงหน้าบ้านเกริก)
7

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า บ้านขาม (แยก
ซ้ายมือบ้านนางนัชนัน)

8

โครงการก่ อ สร้ า งวางท่ อ ระบายน้ า ถนนสาย
กลางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 (ซอยศาลตาปู่ ซ้ายมือ
ทางโค้งถึงห้าแยก)

9

โครงการปรับปรุงซ่อมเซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จุ ด แตกหั ก และทรุ ด ตั ว ถนนสายขนานทางรถไฟ
บ้านโนนสะเดา - ถนนหน้าโรงพยาบาลฯ

10

โครงการก่อ สร้างถนนดิ น ผิวจราจรลงลู กรั ง ถนน
บ้านหนองหอย ซอย 8 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม
เชื่อมทางหลวงชนบท) ช่วงสุดท้าย

รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ
ตั้งไว้

เบิกจ่าย

ที่มา

1

โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ

200,000.00

1,000.00

เทศบัญญัติ

2

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

250,000.00

39,335.00

เทศบัญญัติ

450,000.00

40,335.00

รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
งบประมาณ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสารวจข้อ มูลแผนที่ ภาษีและจัด ทาแผนที่

หมายเหตุ
ตั้งไว้

เบิกจ่าย

216,000.00

216,000.00

216,000.00

216,000.00

ที่มา
เทศบัญญัติ

ภาษี
รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ
ตั้งไว้

1

โครงการรณรงค์ป ระชาสัม พัน ธ์การป้อ งกันแก้ไ ข

เบิกจ่าย

50,000.00

19,000.25

50,000.00

19,000.25

ปัญหาและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล
สาคัญ
รวม

ที่มา
เทศบัญญัติ

รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561
รายรับทั้งสิ้น จานวนเงิน 44,441,010.92 บาท แยกเป็น

ประเภท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีป้าย
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่
ดอกเบี้ย
ค่าจาหน่ายแบบพิมพ์และคาร้อง
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสรรพสามิต
ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
รวมทั้งหมด

รับจริง
921,680.50
14,971.05
197,202.00
2,619.00
4,313.00
344,110.00
9,200.00
2,400.00
1,660.00
1,060.00
20,400.00
17,273.00
42,200.00
2,000.00
1,030.00
325.00
48,770.00
424,400.00
221,831.94
1,425.00
40,790.00
522,363.71
15,681,430.28
2,338,721.42
112,896.58
3,974,055.40
57,555.88
31,152.16
660,937.00
18,742,238.00
44,441,010.92

โครงการทีก่ ันงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

1

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัวยู สายบ้านขาม ซอย 1 (ช่วงที่ 2)

290,000.00

2

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้าถนนสายกลางบ้านหนองหอย ซอย 5 (ข้างบ้านนายชัยชนะ)

163,000.00

3

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัวยู สายกลาง บ้านโนนสะเดา (ด้านหน้าศาลตาปู่)

265,000.00

4

โครงการวางท่อระบายน้าถนนสายบ้านช่องโค (หน้าโรงสี)

200,000.00

5

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. บ้านหนองบัว ซอย 8 (แยกขวามือตะกุดเขาควายบ้านนายถนัด)

150,000.00

6

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้าถนนสายบ้านหนองบัว ซอย 8

120,000.00

7

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัวยู ถนนด้านหน้าอาคารแสดงโครงกระดูกช้าง

110,000.00

8

โครงการก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้าน จานวน 7 หมู่บ้าน

490,000.00

9

โครงการก่อสร้างป้ายชื่อซอยในชุมชน

300,000.00

10

โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมป้ายคสล. ปรุด้วยหินแกรนิตสีดา

346,000.00

11

โครงการปรับปรุงป้ายด้านหน้ าสานักงานเทศบาลตาบลท่าช้ าง พร้ อมปูแผ่ นทางเท้าด้านหน้าและ

170,000.00

ด้านข้าง
12

โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายกิ่งเพชร ซอย 3 จากศาลากลางบ้านถึง

920,000.00

แยกเข้าปั้มน้ามัน
13

โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายมะดันรัฐ ซอย 8 จากศาลากลางบ้านถึง

1,240,000.00

แยกถนนบ้านขาม
รวม

4,764,000.00

