
 
 

 

 
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตาํบลลุ่มลําชี 

เรือง   การติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถินของเทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี   

ประจาํปีงบประมาณ 2562 

*************************** 

 อาศยัอาํนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจัดทาํแผนพฒันาขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน พ.ศ. 2548  หมวด 6  ขอ้  29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํ

แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน (ฉบบัที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ้ ๑๓ และ  ขอ้ ๑๔  โดยคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิน  มีอาํนาจหนา้ทีในการกาํหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ

ประเมนิผลแผนพฒันา ดาํเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึงไดจ้าก

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาตอ่ผูบ้ริหารทอ้งถิน เพือใหผู้บ้ริหารทอ้งถินเสนอต่อสภาทอ้งถิน 

คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน

ทราบโดยทวักนัอย่างนอ้ยปีละหนงึครงั  ภายในเดือนธนัวาคมของทกุปี  ทงันใีหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ย

กว่าสามสิบวนั 

บดันี คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน ของเทศบาลไดร้ายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถินเทศบาลตาํบลลุม่ลาํชี ประจาํปีงบประมาณ 2562  

ระหว่างวนัที 1 ตลุาคม 2561  ถึง  วนัที  30 กนัยายน 2562  ตอ่นายกเทศมนตรเีทศมนตรีตาํบลลุม่ลาํชี   

ดงันนั เทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี จงึขอประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถินของ

เทศบาลตาํบลลุม่ลาํชีใหป้ระชาชนทราบ   

  จึงประกาศมาเพือทราบโดยทวักนั 

    ประกาศ  ณ วนัที 24 ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 

        

   (นายอุดร   มาสิงห)์ 

 นายกเทศมนตรีตาํบลลุม่ลาํชี 

 



 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลรายงานผลการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาแผนพฒันาท้องถนิสปีีท้องถนิสปีี  ((พพ..ศศ. . 25256161––25256464) )   

ประจาํปีงบประมาณประจาํปีงบประมาณ    พพ..ศศ..    25256262  

  

ระหว่างวนัท ี ระหว่างวนัท ี 1  1  ตุลาคม  ตุลาคม  25256161    ถงึ  วนัท ี ถงึ  วนัท ี 3030    กันยายน กันยายน 25622562  

  

  

  

ของของ  

  

  

เทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี เทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี   

อาํเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิอาํเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
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แผนยุทธศาสตร ์วิสัยทศัน ์พนัธกจิ จัดมุ่งหมาย และแนวทางการพฒันา 

ของเทศบาลตาํบลลุ่มลาํช ี
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันานนั  จะตอ้งติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนว่า    มีความ

สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  แผนการบรหิารราชการแผ่นดิน  ยทุธศาสตรป์ระเทศ  ค่านิยมหลกัของ

คนไทย  นโยบายของรฐับาล  ยทุธศาสตรแ์ละนโยบายของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยทุธศาสตรก์ารพฒันากลุ่ม

จงัหวดั  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจังหวดั  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในเขตจงัหวดั  แผนพฒันาอาํเภอ  

แผนพฒันาตาํบล แผนชมุชน  แผนเศรษฐกิจพอเพยีงทอ้งถิน (ดา้นการเกษตรและแหล่งนาํ)  วิสยัทศัน ์ พนัธกิจ  จดุมุ่งหมาย

เพือการพฒันา  แนวทางการการพฒันา นโยบายผูบ้รหิาร  รวมทงัปัญหา ความตอ้งการของประชาคมและชุมชน  โดยแผน

ยทุธศาสตรด์งักล่าวมีรายละเอียดดงันี 

 

แผนยุทธศาสตร ์

 

๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ๑๒   

เนืองดว้ยในการจดัทาํแผนพฒันาจะตอ้งสอดคลอ้งกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทังนี  แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สินสุดลงและการจัดทาํแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  ฉบบัที ๑๒  อยู่ระหว่างการดาํเนินการและยงัไม่ประกาศใช ้แต่ไดก้าํหนดทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ ฉบบัท ี๑๒  เอาไวแ้ลว้  ซงึทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ๑๒ มีรายละเอียดดงันี  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยงัคง

ประสบสภาวะแวดลอ้มและบริบทของการเปลียนแปลงต่างๆ ทีอาจก่อใหเ้กิดความเสียงทังจากภายในและภายนอกประเทศ 

อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความทา้ทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ การเกิดภยัธรรมชาติทีรุนแรง 

ประกอบกบัสภาวการณด์า้นต่างๆ ทงัเศรษฐกิจ สงัคมทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มของประเทศในปัจจุบนัทียงัคงประสบ

ปัญหาในหลายดา้น เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขนั คุณภาพการศึกษา ความเหลือมลาํทางสงัคม 

เป็นตน้ ทาํใหก้ารพฒันาในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ๑๒ จงึจาํเป็นตอ้งยดึกรอบแนวคิดและหลกัการในการวางแผนทีสาํคญั ดงันี  

(๑)  การนอ้มนาํและประยกุตใ์ชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(๒)  คนเป็นศนูยก์ลางของการพฒันาอย่างมีส่วนรว่ม  

(๓)  การสนบัสนนุและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  

(๔)  การพฒันาสู่ความมนัคง มงัคงั ยงัยืน สงัคมอยู่รว่มกนัอยา่งมีความสขุ 

โดยมีแนวทางการพฒันา  ดงันี 

๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพ้นกับดักรายไดป้านกลางสู่รายได้สูง 

๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏรูิประบบเพือสรา้งสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

๓)  การลดความเหลือมลาํทางสังคม 
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๔)  การรองรับการเชือมโยงภมูภิาคและความเป็นเมอืง 

๕)  การสร้างความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมติรกับสิงแวดล้อม 

๖)  การบริหารราชการแผ่นดนิทมีีประสิทธิภาพ 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดนิ   

รฐับาลมีนโยบายทีจะพฒันาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน  

เพือเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทกัษสิ์ทธิของตนไดเ้พิมมากขนึ  รวมทงัจะมุ่งเพิมประสิทธิภาพ  สรา้ง

ความโปร่งใส  และขจดัการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการใหบ้ริการประชาชน  ทงันี  เพือสรา้งความเป็นธรรมใน

สงัคมและเอือต่อการพัฒนาประเทศทงัในปัจจุบนัและอนาคต  ซงึนโยบายการบรหิารราชการแผ่นดินทีเกียวขอ้งกบัการบริหาร

ราชการส่วนทอ้งถิน ดงันี 

 นโยบายท ี ๑  นโยบายเร่งด่วนทจีะเริมดาํเนินการในปีแรก     

 นโยบายท ี ๒  นโยบายความมันคงแห่งรัฐ     

 นโยบายท ี ๓  เศรษฐกิจ      

 นโยบายท ี ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      

 นโยบายท ี ๕  ทดีนิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม      

นโยบายท ี ๖  วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีการวิจัย และนวัตกรรม  

 นโยบายท ี ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกจิระหว่างประเทศ     

นโยบายท ี ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองทดี ี 

  

๓.  ยุทธศาสตรป์ระเทศ (Country Strategy)   

ยทุธศาสตรป์ระเทศ (Country Strategy) จดัทาํขนึจากการประชุมเชิงปฏิบตัิการหวัหนา้ระดับปลดักระทรวงหรือเทียบเท่า 

วาระพิเศษ  เมือวนัที ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตนั พัทยา จังหวัดเพือร่วมกันวางยุทธศาสตร ์วิสยัทศัน ์เป้าหมาย

และแนวทางในการทาํงานร่วมกนัในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดทาํงบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลียน

ความเห็นเกียวกับภาพรวมของการทาํงานทีผ่านมา ซงึเดิมประกอบดว้ย ๔ ยุทธศาสตร ์๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการ

ดาํเนินการ รวมทงัไดม้ีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตรก์ารเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิง

ปฏิบตัิการการเขา้สู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครงัที ๒ เมือวนัที ๒๔ ตลุาคม ๒๕๕๕ ณ หอ้งประชุม ๕๐๑ตึกบญัชาการ ทาํเนียบ 

เพือเตรียมความพรอ้มของหน่วยงานทีเกียวขอ้งในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ซงึเดิมประกอบดว้ย ๘ ยุทธศาสตร ์โดยหลงัจาก

การบูรณาการเป็นยุทธศาสตรป์ระเทศ (Country Strategy) ประกอบดว้ย ๔ ยุทธศาสตร ์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการ

ดาํเนินการ เพือเป็นกรอบการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดงันี    

วิสัยทศัน ์    

“ประเทศไทยมีขดีความสามารถในการแข่งขนั คนไทยอยู่ดกีินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยทุธศาสตร ์   

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดมิ  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดลุ  และการพัฒนาอย่างยังยนื”    

วัตถุประสงค ์ 

๑)  รกัษาฐานรายไดเ้ดิม และสรา้งรายไดใ้หม่     

๒)  เพิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตอ้งผลิตสินคา้ไดเ้รว็กวา่ปัจจบุนั)     

๓)  ลดตน้ทนุใหก้บัธุรกิจ (ดว้ยการลดตน้ทนุค่าขนส่งและโลจิสติกส)์     
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เป้าหมายเชงิยุทธศาสตร ์    

๑)  การเพิมรายไดจ้ากฐานเดิม    

๒)  การสรา้งรายไดจ้ากโอกาสใหม ่    

๓)  การลดรายจ่าย     

๔)  การเพิมประสิทธิภาพในการแข่งขนั    

ยุทธศาสตร ์ ประกอบดว้ย ๔  ยทุธศาสตร ์ดงันี 

ยุทธศาสตรท์ี  ๑  :  การเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพือหลุดพน้จากประเทศรายได้

ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดว้ย ๙ ประเด็นหลกั ๓๓ แนวทางการดาํเนินการ    

ยุทธศาสตรท์ี  ๒  :  การลดความเหลือมลาํ (Inclusive Growth) ประกอบดว้ย ๘ ประเด็นหลกั ๒๐ แนว

ทางการดาํเนินการ    

ยุทธศาสตรที์  ๓  :  การเติบโตทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม (Green Growth) ประกอบดว้ย  ๕ ประเด็นหลัก  ๑๑  

แนวทางการดาํเนินการ   

ยุทธศาสตรที์  ๔  :  การสรา้งความสมดลุและปรบัระบบบรหิารจดัการ (Internal process) ประกอบดว้ย  ๘ 

ประเด็นหลกั  ๑๕ แนวทางการดาํเนินการ 

๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   

ค่านิยมหลักของคนไทย เพอืสร้างสรรคป์ระเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทังหมด ๑๒ ประการ  ดังนี 

๑)  มีความรกัชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตรยิ ์ ซงึเป็นสถาบนัหลกัของชาติในปัจจุบนั 

๒)  ซือสตัย ์ เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณใ์นสิงทีดีงามเพือส่วนรวม 

๓)  กตญั  ู ตอ่พอ่แม่  ผูป้กครอง  ครูบาอาจารย ์

๔)  ใฝ่หาความรู ้ หมนัศกึษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางออ้ม 

๕)  รกัษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม 

๖)  มีศีลธรรม  รกัษาความสตัย ์ หวงัดีต่อผูอ้ืน  เผือแผ่และแบง่ปัน 

๗)  เขา้ใจ  เรียนรู ้ การเป็นประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุทีถูกตอ้ง 

๘)  มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผูน้อ้ยรูจ้กัการเคารพผูใ้หญ่ 

๙)  มีสติ  รูต้วั  รูค้ิด  รูท้าํ  รูป้ฏิบตัิ ตามพระราชดาํรสัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั 

๑๐) รูจ้กัดาํรงตนอยู่โดยใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดาํรสัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัรูจ้ักอด

ออมไวใ้ชเ้มือยามจาํเป็น  มีไวพ้อกินพอใช ้ ถา้เหลือก็แจกจ่าย จาํหน่าย  และขยายกิจการ เมือมีความพรอ้มโดยภมูิคุม้กนัทีดี 

๑๑) มีความเขม้แข็งทงัร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพต้่ออาํนาจฝ่ายตาํหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลวัต่อบาปตาม

หลกัของศาสนา 

๑๒) คาํนงึถงึผลประโยชนข์องส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชนข์องตนเอง 

๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยทุธศาสตรป์ระชารัฐ 

      พลเอกประยุทธจ์นัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีไดก้าํหนดนโยบายหรือยทุธศาสตรป์ระชารฐัขึนเพือเป็นแนวนโยบายใน

การสรา้งความสามคัคีรวมพลงัของผูค้นในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กนัใครออกไปจากสังคมอีกทังยังเป็นสานึก

และหนา้ทีทีคนไทยทกุคนจะตอ้งรว่มมือกนัในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยนัตรายทังปวงและร่วมกันพฒันาชุมชนทอ้งถินและ

ประเทศชาติใหเ้จรญิกา้วหนา้มนัคงและยงัยืน ประสานพลงัการสรา้งชาติทีตอ้งเติบโตแบบ 

 



 
 

5 

 

เศรษฐกิจฐานรากเพือใหเ้กิดความยงัยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร ์ประชารฐั จึงมีแนวคิดในเรืองของความร่วมมือร่วมใจของรฐั

และประชาสังคมเพือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขบัเคลือนการพัฒนาชาติทุกมิติทีเกิดขึนเพราะว่า ประชารฐั เปิดโอกาสให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนในการพฒันาประเทศทีมรูีปแบบเครอืข่าย โยงใยสมัพนัธก์นัเสริมสรา้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็น

แนวทางการบรหิารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบนัทีเกิดจากการหล่อหลอมรวมพลงัของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นไดจ้าก เพลง

ชาติไทยซงึมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนือชาติเชือไทยเป็นประชารฐัไผทของไทยทกุส่วนอยู่ดาํรงคงไวไ้ดท้งัมวลดว้ยไทย

ลว้นหมายรกัสามคัคี...” 

 

 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล 

       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี 

๑)  การปกป้องและเชิดชสูถาบนัพระมหากษตัรยิ  ์

๒)  การรกัษาความมนัคงของรฐับาลและการต่างประเทศ 

๓)  การลดความเหลือมลาํของสงัคม และการสรา้งโอกาสเขา้ถงึบรกิารของรฐั 

๔)  การศกึษาและเรียนรู ้การทะนบุาํรุงศาสนา  ศิลปวฒันธรรม 

๕)  การยกระดับคุณภาพบรกิารดา้นสาธารณสขุและสขุภาพของประชาชน 

๖)  การเพิมศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

๗)  การส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในประชาคมอาเซียน 

๘)  การพฒันาและส่งเสรมิการใชป้ระโยชนจ์ากวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี การวิจยัและพฒันาและนวตักรรม 

๙)  การรกัษาความมนัคงของฐานทรพัยากรและการสรา้งสมดลุระหวา่งการอนุรกัษก์บัการใช้ประโยชนอ์ย่าง

ยงัยืน 

๑๐)  การส่งเสรมิการบรหิารราชการแผ่นดินทีมีธรรมาภิบาล และการป้องกนัปราบปรามการทจุรติและ

ประพฤติมิชอบในภาครฐั 

๑๑)  การปรบัปรุงกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม 

๕.๓  ยทุธศาสตรแ์ละนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพตดิ  โดยยดึหลกันิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผ้ลิต ผูค้า้ผูมี้อิทธิพล และ

ผูป้ระพฤติมิชอบโดยบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเครง่ครดั ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินนาํแนวนโยบายของรฐับาล/คสช. ไปปรบัใช้

ตามอาํนาจหนา้ที ดงันี 

๑.๑)  สนบัสนุน ส่งเสริม หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยดาํเนิน การ

ปราบปรามและจบักุมผูผ้ลิตผูค้า้ ผูน้าํเขา้ และส่งออกรวมทงัผูส้มคบและสนบัสนนุช่วยเหลือใหไ้ดผ้ลอย่างจรงิจงั 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานทีดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่าดว้ย

สถานบรกิารทีพกัอาศยัเชิงพาณิชยส์ถานที  ทีจดัใหมี้การเล่นบลิเลียด สนุกเกอร ์รวมทงัโรงงานตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงานและ

สถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือคา้ยาเสพติดหากพบให้ดาํเนินการ

ลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนบัสนนุ ส่งเสรมิ หน่วยงานที รบัผิดชอบนาํผูเ้สพยาเสพติดเขา้รบัการบาํบดัรกัษาโดยทนัที 

และติดตามดแูลใหค้วามช่วยเหลือใหส้ามารถกลบัมามีชีวติอย่างปกติสขุ 
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๑.๔)  ดาํเนินการลงโทษเจา้หนา้ทีรฐัทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัยาเสพติด (ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั พนกังานเทศบาล พนกังานส่วนตาํบล พนกังานเมืองพทัยา ลกูจา้งประจาํและพนกังานจา้ง) ทงันี ใหอ้งคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถนิ ยดึหลกั ผูเ้สพคือผูป่้วยทีตอ้งไดร้บัการบาํบดัรกัษาใหก้ลบัมาเป็นคนดีของสงัคม พรอ้มทงัมีกลไก 

 

ติดตามชว่ยเหลือ อย่างเป็นระบบ ดาํเนินการ อย่างจรงิจงัในการป้องกนัปัญหาดว้ยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกบัองคก์ร

ภาครฐัต่างๆ ในการควบคมุและสกดักนัยาเสพติด สารเคม ีและสารตงัตน้ในการผลิตยาเสพติด ทีลกัลอบเขา้สู่ประเทศภายใต้

การบรหิารจดัการอย่างบรูณาการและมีประสิทธิภาพรวมทงัดาํเนินการป้องกนักลุ่มเสียงและประชาชนทวัไปไม่ใหเ้ขา้ไป

เกียวขอ้งกบัยาเสพติดดว้ยการรวมพลงัทกุภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสูก้บัยาเสพตดิ 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤตมิิชอบ 

โดยเสรมิสรา้ง จิตสานึกและค่านิยมใหก้บัเจา้หนา้ทีของรฐัยดึหลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบตัิหนา้ที

การปลกูจิตสานกึค่านิยมคณุธรรมจรยิธรรมและสรา้งวินยัแก่ทกุภาคส่วน รว่มรวมพลงัแผ่นดินป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

จงึใหถ้ือปฏิบติัตามคาสงัคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที  ๖๙/๒๕๕๗ เรอืง มาตรการป้องกนัและแกไ้ขการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ลงวนัที ๑๘ มิถนุายน ๒๕๕๗ และกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินดงันี 

๒.๑)  ทาํการสาํรวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ทาํผิดในอาํนาจหนา้ทีของแต่ละหน่วยงานทีเกิดหรือ

น่าจะเกิดสมาํเสมอกระบวนการขนัตอนใดทีน่าจะเกิดการทจุรติ ตาํแหน่งหรือตวัเจา้หนา้ทีทีรบัผิดชอบและวธีิการกระทาํผิด 

๒.๒)  กาํหนดแนวทางวิธีการแกไ้ขลดโอกาสและปอ้งกนัการทจุริตในทกุขนัตอนทีมีความเสียง 

๒.๓)  กาํหนดวธีิดาํเนินการทีสามารถปฏิบตัิใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจงักบัการกระทาผิดที

ปรากฏเห็นเป็นทีประจกัษอ์ยู่โดยทวัไปทีทาใหป้ระชาชนมีความรูส้กึว่าเจา้หนา้ทีไม่ดาํเนินการใดๆเพราะรบัผลประโยชน ์

๒.๔)  สาํรวจและจดัทาํขอ้มลูการกระทาํผิดทีเห็นเป็นทีประจกัษใ์นพืนทีของแต่ละหน่วยงานพรอ้ม

ทงัระบตุวัเจา้หนา้ทีผูร้บัผิดชอบ 

๒.๕)  จดัทาํขอ้มลูบคุคลนิติบคุคลทีไดร้บังานจดัซือจดัจา้งยอ้นหลงั  ๕  ปี 

๒.๖)  จดัทาํขอ้มูลเรืองทีหน่วยงานรอ้งทุกขต์่อพนกังานสอบสวน ดาํเนินคดีกับผูก้ระ ทาํผิดตาม

อาํนาจหน้าทีของหน่วยงานนนัและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดทาํยุทธศาสตรห์รือแนวทางการ

พฒันาหรือโครงการพฒันาบคุลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเพือเป็นมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทจุริตประพฤติ

มิชอบ 

แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูม(ิพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

แผนพฒันาทอ้งถินสีปีของเทศบาลมีความสมัพันธก์บัแผนพฒันาจงัหวดัชยัภูมิ เทศบาลไดจ้ดัทาํแผนสี

ปีโดยสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัชัยภูมิ ระยะ ๔ ปี แผนพัฒนาทอ้งถินสีปีมีความสมัพันธ์

กบัแผนพฒันาจงัหวดัดงักล่าว  โดยมุง่เนน้พัฒนาดา้นโครงสรา้งพืนฐาน  การศกึษา  คณุภาพชีวิต  การคา้การ

ลงทุน  การท่องเทียว  วัฒนธรรม  ทรพัยากรธรรมชาติ  ความรูร้กัสามัคคีและความมนัคงของชาติ ซึงแผน

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัชยัภูม ิระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีรายละเอยีดดงันี  
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ตาํแหน่งการพัฒนาจังหวัด 

 ๑.  การพฒันาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 

 ๒.  การคา้การลงทนุ 

 ๓.  การพฒันาการท่องเทียว 

วิสัยทัศน ์ จังหวัดชยัภูมิ  ระยะ  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค ์

“เพมิมูลค่าผลติภัณฑม์วลรวม  และรายได้ของประชาชน” 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที 2 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการคา้และการลงทุนและการท่องเทียว 

ยุทธศาสตรจ์ังหวดัที 3 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พือสรา้งศกัยภาพในการแข่งขนัยุทธศาสตร์

จงัหวดัที 4 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มแบบบูรณาการอย่างสมดลุและยงัยืน 

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที 5 ยทุธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองทีดีตามหลกัธรรมาภบิาลและความมนัคง 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถินในเขตจังหวัด 

  การจดัทาํแผนพัฒนาทอ้งถินสีปีของเทศบาลมีความสมัพันธก์ับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถินในเขตจงัหวดัชยัภมิู โดยมุ่งเนน้พฒันาดา้นเศรษฐกิจ เมืองน่าอยู่ รกัษาสิงแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ  ปกป้อง

สถาบัน  พัฒนาองคก์รให้มีประสิทธิภาพ  สานต่อแนวทางพระราชดาํริ  ดา้นการศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการ

พฒันาสาธารณสขุ  ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืนฐาน ดา้นการพัฒนาการท่องเทียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ดา้น

การบริหารจัดการบา้นเมืองทีดี  ดา้นการรกัษาความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ินดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ

สงิแวดลอ้ม  โดยปัจจบุนัมีรายละเอียดของยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในเขตจังหวดัชยัภมู ิดงันี 
 

ยุทธศาสตรที์  1  การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

กลยุทธท์ ี 1  พฒันากระบวนการผลิตคา้เกษตรใหป้ลอดภยัและไดม้าตรฐาน 

กลยุทธท์ ี 2  พฒันาเกษตรกรและองคก์รใหมี้ความเขม้แขง้ 

กลยุทธ์ที  3  พัฒนาเพิมมูลค่าสินค้าเพือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและเชือมโยง

เครือข่าย 

 

 

 

 

“มุงสูเมืองศูนยกลางการผลติ และจําหนายผาไหมของภาคอีสาน ชูธงการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ รักษาไวซึ่งภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริมการเกษตรกรรม

ครบวงจร เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” 
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กลยุทธท์ ี 4  พฒันาจดัหาและพฒันาแหล่งนาํเพือการเกษตร 

 ยุทธศาสตรที์  2  การพัฒนาการค้าการลงทนุและการท่องเทียว 

กลยุทธท์ ี 1  พฒันาส่งเสรมิและสืบสานวฒันธรรม  ประเพณี  ภมูปัิญญาทอ้งถิน  สู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค ์

กลยุทธท์ ี 2  พฒันาส่งเสรมิและสนบัสนุนดา้นการท่องเทียว 

กลยุทธท์ ี 3  พฒันาสรา้งความเขม้แขง้ของชุมชนและส่งเสรมิอาชีพ 

ยุทธศาสตรที์  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

กลยุทธท์ ี 1  พฒันาส่งเสรมิใหช้มุชนพงึพาตนองได ้

กลยุทธท์ ี 2  พฒันาจดัระบบการศกึษาใหท้วัถึง 

กลยุทธท์ ี 3  พฒันาส่งเสริมและสนบัสนนุการใหบ้รกิารสขุภาพอย่างทวัถงึ 

ยุทธศาสตรท์ ี 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุล

และยังยนื 

กลยุทธ์ที   1  ส่ งเสริมสนับสนุนสร้างจิตส ํานึกและตระหนัก  การจัดการอนุรักษ์และฟืนฟูแหล่ ง

ทรพัยากรธรรมชาติอย่างยงัยืน 

กลยุทธท์ ี 2  ส่งเสรมิสนบัสนุนการจดัการสิงแวดลอ้มทีดี 

กลยุทธท์ ี 3  การสาธิตและส่งเสรมิดา้นพลงังาน  และพลงังานทดแทน 

ยุทธศาสตรที์  5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทดีีตามหลักธรรมาภบิาลและความมันคง 

กลยุทธท์ ี 1  พฒันาและปรบัปรุงโครงสรา้งพืนฐาน 

กลยุทธท์ ี 2  พฒันาป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  รกัษาความสงบเรียบรอ้ย 

กลยุทธท์ ี 3  พฒันาองคก์รและบคุลากร 

กลยุทธท์ ี 4  พฒันาส่งเสรมิและสนบัสนุนการพฒันาการเมืองการปกครอง 

กลยุทธที์  5  กาํหนดหลกัสูตรการศึกษาเกียวกับระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข  

ในสถานศกึษาและประชาชนทวัไป 

กลยุทธท์ ี 6  เสรมิสรา้งความรูร้กัสามคัคี  และเสรมิสรา้งความมันคงของชาติ 

๑๐.  แผนพัฒนาตาํบลลุ่มลาํชี 

 ๑)  วิสัยทัศนต์าํบล (vision) 

“ชมุชนเขม้แขง้อย่างยงัยืน  ประชาชนสขุภาพดี  เศรษฐกิจเจรญิกา้วหนา้  การศกึษามีคณุภาพ” 

๒)  พันธกจิ (Mission) 

(๑)  พฒันาระบบโครงสรา้งพืนฐานใหไ้ดม้าตรฐานใหท้วัถึงและครอบคลุมทกุพืนที 

(๒)  บริหารจัดการนาํเพือป้องกนัภัยแลง้ส่งเสริมสนบัสนุนการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้ม ใหมี้ความสมบรูณอ์ย่างยงัยืน 

  (๓)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ สนบัสนนุการรวมกลุ่มของชุมชนใหเ้ขม้แข็ง เพือเพิมศกัยภาพ

ของคนในชมุชน และกลุม่อาชีพใหส้ามารถพงึพาตนเองได ้
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(๔)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมทอ้งถิน 

(๕)  พฒันาแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ 

  (๖)  สรา้งระบบการบรหิารจดัการบา้นเมืองทีดี  มกีารบูรณาการรว่มกนักบัสว่นราชการอืน  

  (๗)  พฒันาศกัยภาพบคุลากร สรา้งความพึงพอใจรวมถงึการมสีว่นรว่มของประชาชน 

  3.จุดมังหมายเพือการพัฒนา   

๑)  การไดร้บับรกิารดา้นโครงสรา้งพืนฐานใหมี้ความสะดวกและรวดเรว็ 

๒)  ประชาชนมคีวามรูแ้ละบาํรุงรกัษาศิลปวฒันธรรมอนัดีงาม 

๓)  ประชาชนมีศกัยภาพมีรายไดเ้พียงพอสามารถพึงตนเองได ้

๔)  มลภาวะและสิงแวดลอ้มไม่เป็นพษิทาํใหช้มุชนน่าอยู่อย่างสงบสขุ 

๕)  การบรหิารจดัการภาครฐัทีดีและมีส่วนรว่มจากทกุภาคส่วน 

 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
ยทุธศาสตรที์ 1  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการเกษตร  และอตุสาหกรรมการเกษตรตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   แนวทางที 1 แนวทางการพฒันาคณุภาพและรูปแบบผลิตภณัฑก์ารเกษตร 

                     แนวทางที 2 แนวทางการพฒันาจดัหาและพฒันาแหล่งนาํเพือการเกษตร   

ยทุธศาสตรที์  2 การพฒันาการคา้การลงทนุและการท่องเทียว  

   แนวทางที  1 แนวทางการพฒันาส่งเสรมิและสืบสานวฒันธรรมประเพณีและภมูปัิญญาทอ้งถิน 

แนวทางที  2 แนวทางการพฒันาการ ส่งเสรมิการลงทนุในดา้นอตุสาหกรรม  และการแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร  

 

ยทุธศาสตรที์ 3 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรมนษุยเ์พือสรา้งศกัยภาพในการแข่งขนั   

   แนวทางที  1 แนวทางการพฒันาการจดัการศกึษาและการสนบัสนุนส่งเสรมิการศึกษา 

   แนวทางที  2 แนวทางการพฒันาการกีฬาและนนัทนาการ 

   แนวทางที  3 แนวทางการพฒันาการสงเคราะห ์การส่งเสรมิสวสัดกิารคุณภาพชีวิตสตรี  

   แนวทางที  4 แนวทางการส่งเสริมสขุภาพและการป้องกนัควบคมุโรค 

 

ยทุธศาสตรที์  4  การพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม แบบบรูณาการอย่างสมดลุและยงัยืน 

แนวทางที  1  แนวทางการพฒันาการจดัการ    อนรุกัษ์และฟืนฟทูรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

แนวทางที  2 แนวทางการพฒันาการบาํรุงรกัษาสถานทีท่องเทียว สวนสาธารณะ  ฯ 

ยทุธศาสตรที์  5  การพฒันาการบรหิารกิจการบา้นเมืองทีดี ตามหลกัธรรมาภบิาลและความมนัคง 

  แนวทางที  1  แนวทางการพฒันาปรบัปรุงโครงสรา้งพืนฐาน  ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการ 

แนวทางที  2 แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัรกัษาความปลอดภยัในชีวิตและการรกัษา

ความเรียบรอ้ย 

แนวทางที  3 แนวทางการพฒันาการแกไ้ขปัญหายาเสพติด การทุจรติ คอรปัชัน 

  แนวทางที  4 แนวทางการพฒันาส่งเสรมิประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสงัคม 

  แนวทางที  5 แนวทางการพฒันาองคก์รและบคุลากร 
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๑๑.  แผนชมุชน  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจัดทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หนงัสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสดุ ที มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวนัที ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรือง  แนวทางและหลักเกณฑก์ารจัดทาํ

และประสานแผนพฒันาทอ้งถินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลง

วนัที  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรอืง  การสนบัสนนุการขบัเคลือนแผนชุมชนสู่การพฒันาทอ้งถินและจังหวดัแบบบูรณาการ  ไดใ้ห้

องคก์รปกครองส่วนท้องถินส่งเสริม  สนบัสนุน  ใหทุ้กหมู่บา้น  ชุมชน  มีการจดัทาํแผนชุมชนและพฒันาคุณภาพแผนชุมชน  

สาํหรบัเป็นรากฐานและแนวทางการพฒันา  ภายใตก้ระบวนการวางแผนพฒันาทอ้งถินและแผนพฒันาจงัหวดั  เป็นการกาํหนด

อนาคตและกิจการพฒันาของชุมชนทีเกิดขึนจากคนในชุมชนในแต่ละดา้น ดา้นโครงสรา้งพืนฐาน  ดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นสงัคม  

ดา้นสขุภาพอนามยั  ดา้นอนรุกัษว์ฒันธรรมและดา้นอืนๆ  ซงึจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดงันี  

 ๑)  แผนทาํเอง  2)  แผนขอความรว่มมอื  ๓)  แผนขอรบัเงินสนบัสนนุ 

โดยนาํปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนทีเกินศักยภาพของชุมชนทีจะดาํเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน

แผนพฒันา  แต่หากเกินศกัยภาพของเทศบาล  ใหเ้สนอปัญหา  ความตอ้งการไปยงัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและใหอ้งคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัพิจารณาบรรจุในแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตามอาํนาจหนา้ที  แผนชมุชน 

จะตอ้งมีอย่างนอ้ย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทงัหมดและจะตอ้งมีการปรบัปรุงแผนชุมชนอย่างนอ้ยปีละ  ๑  ครงั  

โครงการกิจกรรม  ปัญหาทีชมุชนทีเกินศกัยภาพมีหลายดา้นดงันี    

๑)  ดา้นโครงสรา้งพืนฐาน  เช่น  รางระบายนาํ  ไฟฟ้าส่องสว่าง 

๒)  ดา้นสานต่อแนวทางพระราชดาํริ  เช่นการขุดลอกคู่คลอง  จดัหารเหล่องนาํเพือการเกษตร 

๓)  ดา้นการเกษตร  เช่น  การอบรมใหค้วามรูด้า้นการเกษตร  อาชีพต่างๆ   

๔)  ดา้นเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเทียวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมใหมี้การท่องเทียว  การ

จดัทาํการแข่งขันกีฬา 

๕)  ดา้นสงัคม/คณุภาพชีวิต  เช่น  ในชมุชนมีแหล่งมวัสมุ  ปัญหายาเสพติด 

๖)  ดา้นการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองคก์ร ยังไม่แข็งแรงพอ 

๗)  ดา้นการจดัระเบียบชมุชนและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย  

๘)  ดา้นการศกึษา เช่น  ประชาชนสว่นใหญ่มีการศกึษาตาํไมม่ีความรูเ้พยีงพอ 

 ๙)  ดา้นสขุภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอบุตัิใหม ่

 ๑๐) ดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  เช่น  ปัญหาฝุ่ นละออง  กลินเหม็น  

๑๑) ดา้นศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณีและภมูปัิญญาทอ้งถิน 

๑๒)  ยทุธศาสตรด์า้นการรกัษาความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ิน  เช่น  ติดตงักลอ้งวงจรปิด  การติดตงัสญัญาณไฟ

กระพรบิ  ติดตงัไฟฟา้สาธารณะ  การจดัฝึกอบรม อปพร. 

๑๒.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถนิ (ด้านการเกษตรและแหล่งนาํ)  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หนงัสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสดุ ที มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวนัที ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรือง  แนวทางและหลกัเกณฑก์ารจดัทาํ

และประสานแผนพฒันาทอ้งถินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน โดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินใหค้วามสาํคญักบัการจดัเก็บ

ขอ้มูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถินโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งนาํ โดยให้ ความสาํคัญกับขอ้มูลดา้นการเกษตร  เช่น 

ประเภทพืชทีปลูก  ตน้ทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นตน้  ข้อมูลดา้นแหล่งนาํ เช่น ปริมาณนาํฝน  แหล่งนาํ

ธรรมชาติ  
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 แหล่งนาํทีมนุษยส์รา้งขึน  เป็นต้น  โดยจัดทาํยุทธศาสตรห์รือแนวทางการพัฒนาเพือประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพของประชาชนในทอ้งถิน  โดยไดเ้นน้              ใหท้อ้งถินแกไ้ขปัญหาใหก้ับชุมชนเกียวกับดา้นการเกษตรและ

แหล่งนาํ  โดยใหจ้ดัทาํเป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงขึน  เทศบาลจึงตอ้งประชาคมทอ้งถินในการจดัทาํแผนพฒันาเศรษฐกิจ

พอเพียงขึน  เพือใหชุ้มชนไดเ้สนอโครงการดา้นเกษตรและแหล่งนาํเพือเทศบาลจะไดน้าํบรรจุในแผนพัฒนาทอ้งถินสีปีต่อไป 

โดยกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน  ไดร่้วมกบัสมาคมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสนันิบาตเทศบาล

แห่งประเทศไทย  สมาคมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแห่งประเทศไทย  ดาํเนินการจดัทาํแบบสาํรวจขอ้มูลเพือจดัทาํแผนพฒันา

เศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถิน (ดา้นการเกษตรและแหล่งนาํ) โดยมีวตัถุประสงคเ์พือให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมีขอ้มูลปัญหา

ความตอ้งการพืนฐานของประชาชน รวมทงัขอ้มูลในการแกไ้ขปัญหาภัยแลง้  ทงันีใหท้อ้งถินอาํเภอร่วมกับองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถนิสาํรวจขอ้มลูใหค้รบในแผนพฒันาทอ้งถินเพอืแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซงึขอ้มลูทีตอ้งสาํรวจมีดงันี  

 ส่วนที ๑ :  ขอ้มลูพืนฐานของหมู่บา้นชมุชน 

 ส่วนที ๒ :  ขอ้มลูดา้นการเกษตร 

 ส่วนที ๓ :  ขอ้มลูดา้นแหล่งนาํทางการเกษตร 

 ส่วนที ๔ : ขอ้มลูดา้นแหล่งนาํกิน นาํใช ้(หรือนาํเพือการอปุโภค บรโิภค) 

 ส่วนที ๕ : ความตอ้งการในการทาํเกษตรของหมู่บา้น/ชมุชน และโครงการทีหมู่บา้น/ชมุชนเสนอ 

(๑) ดา้นเกษตร 

(๒) ดา้นแหล่งนาํอปุโภค บรโิภค 

(๓) ดา้นแหล่งนาํทางการเกษตร   

๕.  นโยบายของผู้บริหารเทศบาลตาํบลลุ่มลาํช ี

การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารทอ้งถิน 

นโยบายของนายอุดร มาสิงห ์ นายกเทศมนตรตีาํบลลุ่มลาํชี 

นโยบายเร่งด่วนทจีะเร่งดาํเนินการ 

๑การปรับปรุงด้านโครงสร้างพนืฐาน 

๑.๑ด้านการคมนาคม 

-  ก่อสรา้งถนนคอนกรีต  ภายในหมู่บา้นทุกหมู่บา้น 

-  ก่อสรา้งและซอ่มแซมถนนลกูรงัสู่ไรน่า   เพือขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรไดส้ะดวกและรวดเรว็ยิงขนึ 

-  สรา้งลาํบาํรุงรกัษาถนนภายในหมู่บา้น  ระหว่างหมู่บา้นและตาํบลใหส้ะดวกในการสญัจรไปมา 

-  ปรบัปรุงท่อระบายนาํถนนภายในหมู่บา้นใหส้ามารถระบายนาํไดอ้ย่างรวดเร็วปอ้งกนันาํท่วมในกรณีฝนตกหนกั 

๑.๒ด้านแหลง่นาํ 

-  จดัหาภาชนะใส่นาํเพือใหท้กุครวัเรอืนมีนาํสะอาดสาํหรบัอุปโภคและบรโิภค 

-  สรา้งและขยายเขตประปาหมู่บา้นใหไ้ดท้กุหมู่บา้น 

-  ส่งเสรมิ  บาํรุงรกัษา  จดัหาแหล่งนาํอปุโภคบริโภคและแหล่งนาํเพือการเกษตร 

-  สรา้งทาํนบ  ฝายนาํลน้  ขดุลอกหว้ยหนอง  เพือการประมง  และเพือการเกษตร 

๑.๓ด้านไฟฟ้า 

-  ขยายไฟฟา้ในหมู่บา้นใหท้วัถงึทุกครวัเรอืน 

-  ขยายและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ทวัถึง  เพือสรา้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน  ตลอดทงัผู้ใช้

เสน้ทางสญัจรไปมา 
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-  จดัใหมี้ไฟฟา้เขา้สู่ถนนเพือการเกษตร  เพือมุ่งพฒันาการเกษตรแบบยงัยืน 

๒.การพัฒนาเศรษฐกิจ 

-  ส่งเสรมิสนบัสนนุอตุสาหกรรมในครอบครวัการประกอบอาชีพและฝึกอาชีพใหม้นัคง 

-  ส่งเสรมิใหมี้ตลาดซือขายผลผลิตและจดัหาแหล่งรบัซือผลผลิตของประชาชนในตาํบล 

-  ส่งเสรมิกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม  และกลุ่มอาชีพอืน ใหค้วามรูเ้ทคโนโลยีทีทนัสมยัเพือพฒันาอาชีพ 

 

-  ส่งเสรมิโครงการทศันะศกึษาดงุานของบคุลากรและกลุ่มอาชีพต่างๆ 

๓.การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 ๓.๑  ด้านสาธารณสุข 

-ส่งเสริมและสนบัสนุนการปอ้งกนัและเฝา้ระวงัโรคติดต่อ 

-  ส่งเสรมิและสนบัสนุนกิจกรรม  อสม. ผูส้งูอาย ุ ส่งเสริมสขุภาพและอืนๆ 

-  ส่งเสรมิการปอ้งกนัโรค   ใหก้ารรกัษาพยาบาลและบรกิารความรูด้า้นสาธรณสุขมูลฐานแก่ประชาชนเพือใหป้ระชาชนมีสขุภาพ

อนามยัทีสมบรูณแ์ข็งแรง  

๓.๒  ด้านการศึกษา  

-  สนบัสนุนอปุกรณส์ือการเรียนการสอนแก่สถานศึกษาในเขตรบัผิดชอบ 

-  สนบัสุนนทุนการศกึษาแก่เด็กรกัเรียนทีเรียนดีแต่ยากจน 

-  ส่งเสรมิและสนบัสนนุโครงการอาหารกลางวนัและอาหารเสริมนม  แก่นกัเรียนใหท้วัถงึ 

-  สนบัสนุนส่งเสรมิกิจกรรมต่างๆในสถานศึกษาเพือใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

-  ส่งเสรมิสนบัสนนุการจดัการศกึษา  ศาสนาและปรบัปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจดัหาแหล่งเรยีนรูป้ระจาํหมู่บา้น 

๓.๓  ด้านสังคม 

-  ใหก้ารสงเคราะห ์ และพฒันาคณุภาพผูส้งูอายุ  ผูพิ้การ  และผูป้ระสบภยัธรรมชาติ 

-  ส่งเสรมิพฒันาคณุภาพชีวิต  เด็ก  เยาวชน  สตรี  และส่งเสรมิใหมี้สนามกีฬาอปุกรณกี์ฬาประจาํหมู่บา้น 

-  สนบัสนุนและส่งเสรมิกีฬาทกุประเภท  ทกุระดบั  ทงัเด็ก  นกัเรียน  เยาวชน  และประชาชน 

-  ส่งเสรมิสวสัดิการใหก้ลุ่มสตรี  อสม.  อปพร.และองคก์รอืนทีทาํคุณประโยชนใ์หก้บัสังคมโดยรวม 

-  ส่งเสรมิ  อนรุกัษ ์ จารีตประเพณี  ภมูปัิญญาทอ้งถิน  และวฒันธรรมอนัดีงามของชมุชน 

-  ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆของรฐับาลในการทีใชง้บประมาณสงู 

๔.การพฒันาสิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

-  มุ่งส่งเสรมิและรกัษาสภาพแวดลอ้มใหส้ะอาด  สวยงาม  น่าอยู่อาศยั  มีความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

-  จดัตงัถงัขยะและขนถ่ายขยะทกุหมู่บา้นอย่างเป็นระบบและมรประสิทธิภาพ 

-  ปรบัปรุงภมิูทศันแ์หล่งท่องเทียวของตาํบล 

-  ปรบัปรุงภมิูทศัน ์ อาคารบริเวณสาํนกังาน  ใหน้่าด ู น่าอยู่  น่าทาํงานและเป็นทีศรทัธาแก่ประชาชนทวัไป 

๕.การเมือง  การบริหาร งานด้านบุคลากร 

-  จะเชิดชูสถาบนัชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัรยิ ์

-  ส่งเสรมิและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย  การปอ้งกนัความปลอดภยัในชีวติและทรพัยส์ินของประชาชน 

-  ส่งเสรมิและสนบัสนุนการปอ้งกนั  และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

-  ปรบัปรุงและพฒันารายไดข้องเทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี  โดยการจดัเก็บภาษีอากรใหค้รบถว้นถกูตอ้งและเป็นธรรมต่อประชาชน 
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-  ปรบัปรุงและพฒันางานของเทศบาลตาํบลลุ่มลาํชีใหส้ามารถบรกิารประชาชนใหไ้ดร้บัความสะดวกรวดเรว็และเป็นธรรม 

-  ส่งเสรมิสนบัสนนุใหป้ระชาชนมีส่วนรว่มในการพฒันา  สนบัสนนุการเลือกตงัในระบอบประชาธิปไตย 

-  เสริมสรา้งความเขา้ใจอนัดีระหว่างประชาชนกบัเทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี 

-  ส่งเสรมิสนบัสนนุใหห้น่วยงานอืนเขา้มามีส่วนรวมในการทาํงานอย่างบรูณาการ 

-  ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรของเทศบาลตาํบลลุ่มลาํชีใหมี้ความก้าวหนา้ในการรบัราชการและใหมี้ความรูค้วามสามารถใน

การปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ปรบัปรุงและพฒันาเครืองมือเครอืงใชโ้ดยนาํเทคโนโลยีทีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ   

-  ปรบัปรุงการบรหิารงานบคุคลโดยเนน้บุคลากรใหมี้ความเหมาะสมกบัอาํนาจหนา้ทีของเทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี 

-  ปรบัลดจาํนวนพนกังานจา้งและปรบัเปลียนตาํแหน่งใหส้อดคลอ้งกบัความรูค้วามสามารถของบุคลากร  เพือใหเ้กิดประโยชน์

สงูสุดต่อทางราชการละชมุชนไดร้บัประโยชน ์ ประหยดั  โปร่งใส  เป็นธรรม 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิน) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี  ได้กําหนดเครืองมือ  อุปกรณ์  สิงทีใช้เป็นสือสาํหรับการติดตามและ

ประเมินผล  เพือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาทีไดก้าํหนดขึน  ซึงมีผลต่อการพัฒนาท้องถิน  ข้อมูล

ดงักลา่วเป็นไดท้งัขอ้มลูเชิงปรมิาณ  และขอ้มลูเชิงคณุภาพ  มีความจาํเป็นและสาํคัญในการนาํมาหาค่าและผล

ของประโยชนที์ไดร้ับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล

โครงการสาํหรบัแผนพฒันา             เพือความสอดคลอ้งของยุทธศาสตรแ์ละโครงการ  แบบตวับ่งชีของการ

ปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอ้มลู  แบบรายงาน  เพือนาํไปวิเคราะหท์างสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิโดยรูปแบบ

ต่างๆ ทีสอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถิน  โดยเครอืงมือทีใชใ้นการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาล

ตาํบลลุม่ลาํชี  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง ธันวาคม ๒๕๖1)  คือ

การประเมินผลในเชงิปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอืนๆ : ตาม

คู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิน)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมี

รายละเอียดในการตดิตามและประเมินผล  ดงันี 
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แบบท ี ๑  การกาํกับการจัดทาํแผนยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

คาํชีแจง  :  แบบที  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาํแผนยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  โดยจะทาํการ

ประเมินและรายงานทกุๆ ครงั หลงัจากทีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินไดป้ระกาศใชแ้ผนยุทธศาสตรแ์ลว้ 

 

ชอืองคก์รปกครองสว่นท้องถิน ......เทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี................................................................. 

ประเดน็การประเมนิ 
มีการ

ดาํเนินการ 

ไม่มีการ

ดาํเนินการ 

๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

๑.๑  มกีารจดัตงัคณะกรรมการพฒันาเทศบาลเพือจดัทาํแผนพฒันาเทศบาล   

๑.๒  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาเทศบาลเพือจดัทาํแผนพฒันาเทศบาล   

๑.๓  มีการจดัประชุมอย่างต่อเนืองสมาํเสมอ   

๑.๔  มีการจดัตงัคณะกรรมการสนบัสนนุการจดัทาํแผนพฒันาเทศบาล   

๑.๕  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจดัทาํแผนพฒันาเทศบาล   

๑.๖  มคีณะกรรมการพฒันาเทศบาลรว่มกบัประชาคมทอ้งถิน และรว่มจดัทาํรา่ง

แผนพฒันาทอ้งถิน 

  

๒  การจัดทาํแผนพัฒนาเทศบาล 

๒.๑  มีการรวมรวมขอ้มลูและปัญหาสาํคญัของเทศบาลมาจดัทาํฐานขอ้มลู   

๒.๒  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนรว่มในการจดัทาํแผน   

๒.๓  มีการวเิคราะหศ์กัยภาพของเทศบาล (SWOT) เพอืประเมินสถานภาพการพฒันา

เทศบาล 

  

๒.๔  มีการกาํหนดวิสยัทศันแ์ละภารกิจหลกัการพฒันาเทศบาลทีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ

ของทอ้งถนิ 

  

๒.๕  มีการกาํหนดวิสยัทศันแ์ละภารกิจหลกัการพฒันาเทศบาลทีสอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตรจ์ังหวดั 

  

๒.๖  มีการกาํหนดจดุมุ่งหมายเพือการพฒันาทียงัยืน   

๒.๗  มีการกาํหนดเปา้หมายการพฒันาเทศบาล   

๒.๘  มีการกาํหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาและแนวทางการพฒันา   

๒.๙  มีการกาํหนดยุทธศาสตรที์สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารพฒันา   

๒.๑๐ มีการอนุมตัิและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา   

๒.๑๒ มีการจดัทาํบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   

๒.๑๓ มีการกาํหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   
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แบบท ี ๓/๑  แบบประเมินผลการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินตามยุทธศาสตร ์

               การพัฒนา 

คาํชแีจง  :  แบบท ี ๓/๑  แบบประเมนิตนเอง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พือใชป้ระเมินผลการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถินตามยุทธศาสตรที์กาํหนดไวภ้ายใต้แผนยุทธศาสตร ์๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  โดยมีกาํหนดระยะเวลาในการ

ติดตามและรายงานผลการดาํเนินงานภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี 

 

ส่วนท ี ๑    ข้อมูลทัวไป 

๑.๑  ชอืองคก์รปกครองสว่นท้องถนิ  เทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี 

๑.๒  รายงานผลการดาํเนินงานระยะ  1 ปี ภายในเดอืนธันวาคม 

 

ส่วนท ี ๒  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  

ยุทธศาสตรแ์ละจาํนวนโครงการทีปรากฏอยู่ในแผนและจาํนวนโครงการทไีดป้ฏิบัติ 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

จาํนวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาสีปี 

(2561) 

บรรจุในเทศ

บัญญัติ 

(นาํไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการที

ปรากฏในแผนฯ  

๑.   ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคนและสงัคมทีมีคณุภาพ 41 4 9.75 

๒.   ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชีวติและความเป็นอยู่

ของประชาชนใหเ้ขม้แข็งและยงัยืน    
75 22 29.33 

๓.    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถ

ดา้นการเกษตร 
45 0 0 

๔.    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศกัยภาพการท่องเทียว 7 0 0 

๕. ยทุธศาสตรก์ารส่งเสรมิการอนรุกัษแ์ละใชพ้ลงังานอย่างมี

คณุค่า 
7 0 0 

6.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืนฐานเพือรองรบัการเป็น

ศนูยก์ลางทางการตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศใน

ประชาคมอาเซียน 

71 22 30.98 

7.ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มแบบมีส่วนรว่มและยงัยืน 
12 2 16.66 

8. ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบา้นเมืองทีดี มีประสิทธิภาพ 24 7 29.16 

รวม 282 57 20.21 
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การวางแผน 

     

          เทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี ไดจ้ดัทาํแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาและแผนพฒันา ๔ ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

ตามกระบวนการทีบญัญัติไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน พ.ศ. 2548 โดยผา่นการมสีว่นรว่มของประชาชน เช่น การจดัเวทีประชาคม การประชมุ

กรรมการชุมชน เพือรบัฟังปัญหาและความตอ้งการทีแทจ้ริงของประชาชนในพืนที กอ่นนาํมาจดัทาํ

โครงการเพือพฒันาพืนที ทีบรรจไุวใ้นแผนพฒันา 4 ปี ต่อไป  

    เทศบาลตาํบลลุม่ลาํช ีไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมอืวนัท ี 21 พฤศจิกายน 

2559 โดยไดก้าํหนดโครงการทีจะดาํเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จาํนวนโครงการ จาํนวนโครงการ จาํนวนโครงการ จาํนวนโครงการ 

1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนและสังคม

ทมีีคุณภาพ 
41 52 52 

 

52 

2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพชีวติ

และความเป็นอยูข่องประชาชนให้

เข้มแข็งและยังยนื 

75 72 71 

 

73 

3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาศักยภาพและ

ขีดความสามารถดา้นการเกษตร 
45 45 54 

 

49 

4.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาศักยภาพการ

ทอ่งเทยีว 
7 7 7 

 

7 

5.ยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิการอนุรักษ์

และใช้พลังงานอย่างมคีุณค่า 
7 8 8 

 

8 

6.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้าง

พนืฐานเพอืรองรับการเป็นศูนยก์ลาง

ทางการตลาดและการเชือมโยงสู่

ประเทศประชาคมอาเซียน 

71 62 68 

 

 

66 

 

7.ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม

แบบมีส่วนร่วมและยังยนื 
12 14 13 

 

 

13 

8.ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการ

บ้านเมืองทดีี มีประสิทธิภาพ 24 25 25 

 

25 

 

รวม 282 285 
 

298 
 

293 
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การจดัทาํงบประมาณ 

ผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญัติงบประมาณ เมือวนัท ี28 กนัยายน 2560 โดยมีโครงการ

ทีบรรจอุยู่ในขอ้บญัญตัิงบประมาณ จาํนวน 76 โครงการ งบประมาณ   36,444,596 บาท             สามารถ

จาํแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้ังนี  

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอ้บัญญัต ิ

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนและสังคมทมีีคุณภาพ 11 3,659,998 

2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวิีตและความเป็นอยูข่องประชาชนให้

เข้มแขง็และยังยนื 
29 21,834,600 

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาศักยภาพและขดีความสามารถด้านการเกษตร 0 0 

4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาศักยภาพการทอ่งเทยีว 0 0 

5.ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมการอนุรักษแ์ละใช้พลงังานอยา่งมีคุณค่า 0 0 

6.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพนืฐานเพอืรองรับการเป็นศูนยก์ลางทาง

การตลาดและการเชอืมโยงสู่ประเทศประชาคมอาเซียน 
24 10,584,998 

7.ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมแบบมี

ส่วนร่วมและยงัยนื 2 40,000 

8.ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการบ้านเมืองทดีี มีประสิทธิภาพ 10 325,000 

รวม 76 36,444,596 
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 การดาํเนินการ 

ผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญัติงบประมาณ เมือวนัท ี28 กนัยายน 2559 โดยมีโครงการ

ทีบรรจอุยู่ในขอ้บญัญตัิงบประมาณ จาํนวน 76 โครงการ งบประมาณ 36,444,596 บาท และไดด้าํเนินการ

จดัทาํโครงการ รอบเดือน ธนัวาคม 2561 (ระหว่างเดือน ตลุาคม 2560 ถึง ธนัวาคม 2561โครงการทีมีการ

ดาํเนินการมดีงันี 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณตาม

เทศบัญญัต ิ

งบประมาณที

เบิกจ่าย 

1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนและสังคมทมีีคุณภาพ 4 2,006,998 1,982,576.92 

2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชนใหเ้ข้มแข็งและ

ยงัยืน 
22 21,511,600 20,085,721 

3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาศักยภาพและขีดความสามารถดา้นการเกษตร 0 0 0 

4.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาศักยภาพการทอ่งเทียว 0 0 0 

5.ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมการอนุรักษแ์ละใช้พลงังานอย่างมีคุณค่า 0 0 0 

6.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพนืฐานเพอืรองรบัการเป็นศูนยก์ลางทาง

การตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศประชาคมอาเซียน 
22 6,820,000 5,724,600 

7.ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

และยังยนื 2 20,000 75,380 

8.ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการบ้านเมืองทดี ีมีประสิทธภิาพ 7 1,195,000 1,268,408 

รวม 57 31,553,598 29,136,685.92 
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ยุทธศาสตรที์  1  การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ 
 

ที 

 

โครงการ 

 

ผลการดาํเนินงาน งบประมาณ 

ดาํเนินการ 

เสร็จแลว้ 

อยู่ใน

ระหว่าง

ดาํเนินการ 

ยังไมไ่ด้

ดาํเนินการ 

งบประมาณ 

ทตีงัไว้ 

งบประมาณที

เบิกจ่ายไป 

1 

 

การจดัหาอาหารเสรมิ(นม) สาํหรบันกัเรียนระดบั

ก่อนวยัเรียน และระดบัประถมศึกษาแก่ โรงเรียน

สงักดั สพฐ. 

 
 

 

 

 
 

 

1,901,998   

 

1,888,576.92 

2 
การจดัการแข่งขันทกัษะทางวชิาการของเด็ก

ปฐมวัย 

 

 
 

  20,000 17,500 

3 

การจดัขบวนแห่รว่มงานประเพณีเจา้พ่อพระยา

แลงานบญุลอมขา้วใหญ่ไหมมดัหมีของดีบา้นเข

วา้ 

 

 
 

  65,000 59,000 

4 จดัการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ 
 

  20,000 17,500 
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ยุทธศาสตรที์ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนใหเ้ข้มแข็งและยังยนื 

 

ที 

 

โครงการ 

 

ผลการดาํเนินงาน งบประมาณ 

ดาํเนนิการ 

เสร็จแล้ว 

อยูใ่น

ระหวา่ง

ดาํเนนิกา

ร 

ยังไมไ่ด้

ดาํเนนิกา

ร 

งบประมาณ 

ทตีงัไว้ 

โอน 

เพมิ/ลด งบประมาณที

เบิกจ่ายไป 

1 ตงัจดุใหบ้ริการประชาชนช่วงเทศกาล  

 

 

 
 50,000  47,880 

2 
 การป้องกนัและบรรเทาสาธารภยั อทุกภยั วาตภยั 

อคัคีภยั ฯลฯ   
 

 
100,000 

 
99,700 

3 ซอ้มแผนงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั    30,000  30,000 

4 

 

ส่งเสรมิสวสัดิการเบียยงัชีพผูสู้งอายใุนตาํบล    
13,256,40

0 

 
12,782,400 

5 ส่งเสรมิเบียยงัชีพ ผูพิ้การในตาํบล  
 

 

 

 

7,267,200 

 

 6,356,800 

 

6 ส่งเสรมิเบียยงัชีพ ผูป่้วยเอดสใ์นตาํบล    150,000 
 

130,000 

7 
การอบรมส่งเสรมิอาชีพใหแ้ก่ผูส้งูอายุ คนพกิารและ

ผูด้อ้ยโอกาส 

 

 
  40,000 

 
40,000 

8 ส่งเสรมิกิจกรรมผูส้งูอาย ุ    50,000 
 

50,000 

9 
การจดัการแข่งขนักีฬาเด็กปฐมวยั ศนูยพ์ฒันาเด็ก

เล็ก 

 

 
  20,000 

 
19,934 

10 
จดังานสปัดาหวิ์ชาการศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กของ 

เทศบาล 
 

 
  10,000 

 
6,900 

11 อดุหนนุโรงเรียนบา้นโนนโพธิ (กีฬายวุชนฯ)    120,000  120,000 

12 
การแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติด “เทศบาลลุม่ลาํชี

เกมส ์
   150,000 

 
6,500 

13 การรณรงคง์ดเหลา้เขา้พรรษา    8,000  3,760 

14 
ควบคมุ ปอ้งกนัการระบาดของโรคไขเ้ลือดออกใน

พืนทีตาํบลลุ่มลาํชี     +28,000 27,907 

15 
โครงการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสนุขับา้ ทาํหมนั 

คุมกาํเนิดสุนขัและแมว    30,000 40,500 67,650 
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16 
โครงการรว่มสรา้งชมุชนใหน้่าอยูโ่ดยการจดัการขยะ

ชมุชน 
 

 

 

 
 20,000 

 
15,620 

17 
โครงการระบบการแพทยฉ์ุกเฉินเทศบาลตาํบลลุ่มลาํ

ชี    50,000 
 

49,270 

18 
โครงการติดตงัป้ายบอกเสน้ทางในเขตตาํบลและ

ป้ายประชาสมัพนัธ ์    80,000 
 

80,000 

19 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชมุชน    20,000  6,800 

20 
โครงการส่งเสรมิ สนบัสนนุการจดัทาํแผนชมุชน 

แผนพฒันาทอ้งถนิแบบบรูณาการ    30,000 
+3,000 

-20,000 
9,600 

21 
โครงการส่งเสรมิสนบัสนนุการดาํเนินกิจกรรมตาม

หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง    30,000 
 

 
30,000 

22 
โครงการขยายระบบส่งนาํประปาภายในหมู่บา้น หมู ่

16 
    +105,000 105,000 

 

ยุทธศาสตรที์  3  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดา้นการเกษตร       

- ไม่มีโครงการทดีาํเนินการ 

ยุทธศาสตรที์  4  การพัฒนาศักยภาพการท่องเทยีว 

- ไม่มีโครงการทดีาํเนินการ 

ยุทธศาสตรที์  5 การส่งเสริมการอนุรักษแ์ละใช้พลังงานอยา่งมคีุณค่า 

 

-  ไม่มีโครงการในเทศบัญญัตงิบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตรที์ 6 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพอืรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศ

ในประชาคมอาเซียน 

 

ที 

 

โครงการ 

 

ผลการดาํเนินงาน งบประมาณ 
ดาํเนนิ

การ 

เสร็จ

แล้ว 

อยู่ใน

ระหว่าง

ดาํเนินการ 
ยัง ไม่ได้

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ทตีังไว ้

โอน 

เพิม/ลด งบประมาณที

เบิกจ่ายไป 

1 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ 18     300,000  299,500 

2 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ 21      

 

   300,000 
 

299,500 

3 ปรบัปรุงถนนลูกรงัภายในเขตเทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี    200,000  199,500 

4 ปรบัปรุงถนนลูกรงัภายในหมู่บา้น ม.14    82,000  81,500 

5 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ 4    300,000  291,500 

6 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ 10    200,000 +25,000 218,800 

7 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ 14    218,000  213,000 

8 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ 15    300,000  297,000 

9 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ 16    300,000 -105,000 190,000 

10 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ 17    300,000  297,800 

11 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ 2    300,000  296,500 

12 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ 20    300,000  299,500 

13 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ 12    300,000  277,000 

14 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ 5    

 
  250,000 

 
243,000 

15 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ 6    

 
  196,000 

-8,000 
183,000 

16 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ 8    244,000 +6,000 242,000 
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17 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ 9    300,000  295,500 

18 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ 1     +300,000 300,000 

19 ก่อสรา้งถนนลาดยางภายในหมู่บา้น หมู่ 11    300,000  300,000 

20 ก่อสรา้งประตปิูด – เปิด ลาํหว้ยหวาย บรเิวณจุดทาํฝาย

ชะลอนาํ หมู ่13 

 
   

-300,000 
 

21 ก่อสรา้งบล็อกคอนเวิรส์พรอ้มประตู ปิด-เปิดหนองขวาง

พรอ้มช่องระบาย หมู่ 7 

 
  300,000 

 
300,000 

22 ก่อสรา้งท่อลอดเหลียมคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ 13     +300,000 300,000 

23 วางท่อส่งนาํพรอ้มขายถนน สายบา้นป่ายาง-ร.ร.ลุ่มลาํชี

นิรมิตวิทยา หมู่ 3 

 
  300,000 

 
300,000 

 

 

ยุทธศาสตรที์  7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อมแบบมส่ีวนร่วมและยังยนื 

ที 

 

โครงการ 

 

ผลการดาํเนินงาน งบประมาณ 

ดาํเนินกา

ร 

เสรจ็แลว้ 

อยูใ่น

ระหวา่ง

ดาํเนนิกา

ร 

ยัง ไม่ได้

ดาํเนนิกา

ร 

งบประมา

ณ 

ทตีังไว ้

โอน 

เพิม/ลด 
งบประมาณ

ทเีบิกจ่าย

ไป 

1 ฝึกอบรมอาสาสมคัรทอ้งถินรกัษโ์ลก (อถล.)ตาํบลลุ่มลาํชี      +20,000 10,400 

2 โครงการ “รกันาํ รักป่า รักแผ่นดิน”เพือเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจา้อยู่หวั 

 
  20,000 45,000 64,980 
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ยุทธศาสตรที์  8  การบริหารจัดการบ้านเมืองทดีี มีประสิทธิภาพ 

 

ที 

 

โครงการ 

 

ผลการดาํเนินงาน งบประมาณ 

ดาํเนนิกา

ร 

เสร็จแลว้ 

อยูใ่น

ระหวา่ง

ดาํเนนิกา

ร 

ยังไมไ่ด้

ดาํเนนิกา

ร 

งบประมาณ 

ทตีงัไว้ 

โอน 

เพิม/ลด งบประมาณ

ทเีบิกจ่ายไป 

1 

 โครงการดาํเนินเกียวกบัทรพัยสิ์นลกูจา้งศนูย์

ขอ้มลูข่าวสารตามระเบยีบพสัดหุน่วยงาน

ทอ้งถนิ พ.ศ.2535 

 

 
 

   40,000 

 

39,855 

2 โครงการจดัเก็บภาษีเคลือนที 
 

 
 

  
  
 

5,000 
 

1,800 

3 โครงการจดัทาํแผนทีภาษี    50,000  14,400 

4 

โครงการบริการประชาชน “บาํบัดทุกข์บาํรุง

สุข”สร้างรอยยิมให้กับประชาชน(จังหวัด

เคลือนที) 

 

   100,000 

 

+69,900 169,353 

5 

โครงการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองคค์วามรู้

เกียวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตาํบลลุ่ม

ลาํช ี

 

   50,000 

 

+45,000 95,000 

6 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

เด็กและเยาวชน 

 

   20,000 
 

18,000 

7 โครงการต่อเติมอาคารกองช่างเทศบาล    930,000  930,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


