ประกาศเทศบาลตําบลลุ่มลําชี
เรือง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถินของเทศบาลตําบลลุ่มลําชี
ประจําปี งบประมาณ 2562
***************************
อาศัยอํานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน มีอาํ นาจหน้าทีในการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึงได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริหารท้องถิน เพือให้ผบู้ ริหารท้องถินเสนอต่อสภาท้องถิน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิน
ทราบโดยทัวกันอย่างน้อยปี ละหนึงครัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทังนีให้ปิดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่นอ้ ย
กว่าสามสิบวัน
บัดนี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน ของเทศบาลได้รายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถินเทศบาลตําบลลุม่ ลําชี ประจําปี งบประมาณ 2562
ระหว่างวันที 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที 30 กันยายน 2562 ต่อนายกเทศมนตรีเทศมนตรีตาํ บลลุม่ ลําชี
ดังนัน เทศบาลตําบลลุ่มลําชี จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถินของ
เทศบาลตําบลลุม่ ลําชีให้ประชาชนทราบ
จึงประกาศมาเพือทราบโดยทัวกัน
ประกาศ ณ วันที 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(นายอุดร มาสิงห์)
นายกเทศมนตรีตาํ บลลุม่ ลําชี

รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561–2564)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที 30 กันยายน 2562

ของ

เทศบาลตําบลลุ่มลําชี
อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จัดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา
ของเทศบาลตําบลลุ่มลําชี
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ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานัน จะต้องติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนว่า มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของ
คนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ
แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน (ด้านการเกษตรและแหล่งนํา) วิสยั ทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย
เพือการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบ้ ริหาร รวมทังปั ญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผน
ยุทธศาสตร์ดงั กล่าวมีรายละเอียดดังนี

แผนยุทธศาสตร์
๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ๑๒
เนืองด้วยในการจัดทําแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ทังนี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สินสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ๑๒ อยู่ระหว่างการดําเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้กาํ หนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ๑๒ เอาไว้แล้ว ซึงทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ๑๒ มีรายละเอียดดังนี
 กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลียนแปลงต่างๆ ทีอาจก่อให้เกิดความเสียงทังจากภายในและภายนอกประเทศ
อาทิ กระแสการเปิ ดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผูส้ ูงอายุ การเกิดภัย ธรรมชาติทีรุ นแรง
ประกอบกับสภาวการณ์ดา้ นต่างๆ ทังเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมของประเทศในปัจจุบนั ทียังคงประสบ
ปั ญหาในหลายด้าน เช่น ปั ญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลือมลําทางสังคม
เป็ นต้น ทําให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ๑๒ จึงจําเป็ นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนทีสําคัญ ดังนี
(๑) การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสู่ความมันคง มังคัง ยังยืน สังคมอยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี
๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
๓) การลดความเหลือมลําทางสังคม
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๔) การรองรับการเชือมโยงภูมภิ าคและความเป็ นเมือง
๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็ นมิตรกับสิงแวดล้อม
๖) การบริหารราชการแผ่นดินทีมีประสิทธิภาพ
๒. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
รัฐบาลมีนโยบายทีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
เพือเปิ ดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทกั ษ์สิทธิของตนได้เพิมมากขึน รวมทังจะมุ่งเพิมประสิทธิภาพ สร้าง
ความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน ทังนี เพือสร้างความเป็ นธรรมใน
สังคมและเอือต่อการพัฒนาประเทศทังในปั จจุบนั และอนาคต ซึงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินทีเกียวข้องกับการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน ดังนี
นโยบายที ๑ นโยบายเร่งด่วนทีจะเริมดําเนินการในปี แรก
นโยบายที ๒ นโยบายความมันคงแห่งรัฐ
นโยบายที ๓ เศรษฐกิจ
นโยบายที ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายที ๕ ทีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
นโยบายที ๖ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายที ๗ การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นโยบายที ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี
๓. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทําขึนจากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า
วาระพิเศษ เมือวันที ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย
และแนวทางในการทํางานร่วมกันในปี งบ ๒๕๕๖ และเป็ นกรอบ ในการจัดทํางบประมาณปี ๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลียน
ความเห็นเกียวกับภาพรวมของการทํางานทีผ่านมา ซึงเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการ
ดําเนินการ รวมทังได้มีการบูรณาการ ร่วมกับ ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซีย น (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครังที ๒ เมือวันที ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ทําเนียบ
เพือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานทีเกียวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึงเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจาก
การบูรณาการเป็ นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการ
ดําเนินการ เพือเป็ นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีขด
ี ความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดกี ินดี มีสุขและเป็ นธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร์
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการพัฒนาอย่างยังยืน”
วัตถุประสงค์
๑) รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่
๒) เพิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบนั )
๓) ลดต้นทุนให้กบั ธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)
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เป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๑) การเพิมรายได้จากฐานเดิม
๒) การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่
๓) การลดรายจ่าย
๔) การเพิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี
ยุทธศาสตร์ที ๑ : การเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพือหลุดพ้นจากประเทศรายได้
ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดําเนินการ
ยุทธศาสตร์ที ๒ : การลดความเหลือมลํา (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนว
ทางการดําเนินการ
ยุทธศาสตร์ที ๓ : การเติบโตทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย ๕ ประเด็นหลัก ๑๑
แนวทางการดําเนินการ
ยุทธศาสตร์ที ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) ประกอบด้วย ๘
ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดําเนินการ
๔. ค่านิยมหลักของคนไทย
ค่านิยมหลักของคนไทย เพือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีทังหมด ๑๒ ประการ ดังนี
๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ ซึงเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบนั
๒) ซือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิงทีดีงามเพือส่วนรวม
๓) กตัญ ู ต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
๔) ใฝ่ หาความรู ้ หมันศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผูอ้ ืน เผือแผ่และแบ่งปัน
๗) เข้าใจ เรียนรู ้ การเป็ นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุขทีถูกต้อง
๘) มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผูน้ อ้ ยรูจ้ กั การเคารพผูใ้ หญ่
๙) มีสติ รูต้ วั รู ค้ ิด รู ท้ าํ รูป้ ฏิบตั ิ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
๑๐) รู จ้ กั ดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รู จ้ ักอด
ออมไว้ใช้เมือยามจําเป็ น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จําหน่าย และขยายกิจการ เมือมีความพร้อมโดยภูมิคมุ้ กันทีดี
๑๑) มีความเข้มแข็งทังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ ายตําหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาปตาม
หลักของศาสนา
๑๒) คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
๕. นโยบายของรัฐบาล
๕.๑ นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ
พลเอกประยุทธ์จนั ทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาํ หนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึนเพือเป็ นแนวนโยบายใน
การสร้างความสามัคคีรวมพลังของผูค้ นในสังคมไทยโดยไม่แยกฝั กแยกฝ่ ายและไม่กนั ใครออกไปจากสังคมอีกทังยังเป็ นสานึก
และหน้าทีทีคนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทังปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถินและ
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามันคงและยังยืน ประสานพลังการสร้างชาติทีต้องเติบโตแบบ
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เศรษฐกิจฐานรากเพือให้เกิดความยังยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรืองของความร่วมมือร่วมใจของรัฐ
และประชาสังคมเพื อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลือนการพัฒนาชาติทุกมิติทีเกิดขึนเพราะว่า ประชารัฐ เปิ ดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศทีมีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กนั เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็ น
แนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปั จจุบนั ทีเกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลง
ชาติไทยซึงมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนือชาติเชือไทยเป็ นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดาํ รงคงไว้ได้ทงมวลด้
ั
วยไทย
ล้วนหมายรักสามัคคี...”

ยังยืน

๕.๒ นโยบายของรัฐบาล
ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑ ด้าน ดังนี
๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
๒) การรักษาความมันคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ
๓) การลดความเหลือมลําของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
๔) การศึกษาและเรียนรู ้ การทะนุบาํ รุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
๖) การเพิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และพัฒนาและนวัตกรรม
๙) การรักษาความมันคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์กบั การใช้ประโยชน์อย่าง

๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีมีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๕.๓ ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
๑) การแก้ไข ปั ญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผ้ ลิต ผูค้ า้ ผูม้ ีอิทธิพล และ
ผูป้ ระพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินนําแนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้
ตามอํานาจหน้าที ดังนี
๑.๑) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานทีเกียวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยดําเนิน การ
ปราบปรามและจับกุมผูผ้ ลิตผูค้ า้ ผูน้ าํ เข้า และส่งออกรวมทังผูส้ มคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง
๑.๒) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานทีดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วย
สถานบริการทีพักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที ทีจัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทังโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและ
สถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีก ารซุก ซ่อนหรือค้า ยาเสพติ ดหากพบให้ดาํ เนิ นการ
ลงโทษตามกฎหมาย
๑.๓) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที รับผิดชอบนําผูเ้ สพยาเสพติดเข้ารับการบําบัดรักษาโดยทันที
และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวติ อย่างปกติสขุ
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๑.๔) ดําเนินการลงโทษเจ้าหน้าทีรัฐทีมีส่วนเกียวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตําบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง) ทังนี ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ยึดหลัก ผูเ้ สพคือผูป้ ่ วยทีต้องได้รบั การบําบัดรักษาให้กลับมาเป็ นคนดีของสังคม พร้อมทังมีกลไก
ติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็ นระบบ ดําเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปั ญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กร
ภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกันยาเสพติด สารเคมี และสารตังต้นในการผลิตยาเสพติด ทีลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้
การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทังดําเนินการป้องกันกลุ่มเสียงและประชาชนทัวไปไม่ให้เข้าไป
เกียวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็ นพลังแผ่นดินในการต่อสูก้ บั ยาเสพติด
๒) มาตรการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กบั เจ้าหน้าทีของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบตั ิหน้าที
การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินยั แก่ทกุ ภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จึงให้ถือปฏิบตั ิตามคาสังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ๖๙/๒๕๕๗ เรือง มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ
ลงวันที ๑๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๗ และกําหนดแนวทางการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินดังนี
๒.๑) ทําการสํารวจ ศึกษารูปแบบการกระ ทําผิดในอํานาจหน้าทีของแต่ละหน่วยงานทีเกิดหรือ
น่าจะเกิดสมําเสมอกระบวนการขันตอนใดทีน่าจะเกิดการทุจริต ตําแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าทีทีรับผิดชอบและวิธีการกระทําผิด
๒.๒) กําหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขันตอนทีมีความเสียง
๒.๓) กําหนดวิธีดาํ เนินการทีสามารถปฏิบตั ิให้เกิดผลเป็ นรู ปธรรมอย่างจริงจังกับการกระทาผิดที
ปรากฏเห็นเป็ นทีประจักษ์อยู่โดยทัวไปทีทาให้ประชาชนมีความรู ส้ กึ ว่าเจ้าหน้าทีไม่ดาํ เนินการใดๆเพราะรับผลประโยชน์
๒.๔) สํารวจและจัดทําข้อมูลการกระทําผิดทีเห็นเป็ นทีประจักษ์ในพืนทีของแต่ละหน่วยงานพร้อม
ทังระบุตวั เจ้าหน้าทีผูร้ บั ผิดชอบ
๒.๕) จัดทําข้อมูลบุคคลนิติบคุ คลทีได้รบั งานจัดซือจัดจ้างย้อนหลัง ๕ ปี
๒.๖) จัดทําข้อมูลเรืองทีหน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ดําเนินคดีกับผูก้ ระ ทําผิดตาม
อํานาจหน้าทีของหน่วยงานนันและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดัง กล่ าวมาจัดทํายุทธศาสตร์หรือแนวทางการ
พัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเพือเป็ นมาตรการป้องกันและแก้ไขปั ญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบ
แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูม(ิ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

แผนพัฒนาท้องถินสีปี ของเทศบาลมีความสัมพันธ์กบั แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ เทศบาลได้จดั ทําแผนสี
ปี โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ระยะ ๔ ปี แผนพัฒนาท้องถินสีปี มีความสัมพันธ์
กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว โดยมุง่ เน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน การศึกษา คุณภาพชีวิต การค้าการ
ลงทุน การท่องเทียว วัฒนธรรม ทรัพ ยากรธรรมชาติ ความรู ร้ กั สามัคคีและความมันคงของชาติ ซึงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีรายละเอียดดังนี
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ตําแหน่งการพัฒนาจังหวัด
๑. การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
๒. การค้าการลงทุน
๓. การพัฒนาการท่องเทียว
วิสัยทัศน์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

“มุงสูเมืองศูนยกลางการผลิต และจําหนายผาไหมของภาคอีสาน ชูธงการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ รักษาไวซึ่งภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมการเกษตรกรรม
ครบวงจร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”
เป้ าประสงค์
“เพิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม และรายได้ของประชาชน”
ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที 1 ยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นาการเกษตรและอุต สาหกรรมการเกษตรตามหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าและการลงทุนและการท่องเทียว
ยุทธศาสตร์จังหวัดที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือสร้างศักยภาพในการแข่งขันยุทธศาสตร์
จังหวัดที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยังยืน
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมันคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตจังหวัด
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี ของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินในเขตจังหวัดชัยภูมิ โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เมืองน่าอยู่ รักษาสิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปกป้อง
สถาบัน พัฒนาองค์กรให้มีป ระสิท ธิภาพ สานต่อแนวทางพระราชดําริ ด้านการศึกษา การเกษตร พัฒนาสังคม ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการพัฒนาการท่องเทียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา ด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม โดยปัจจุบนั มีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตจังหวัดชัยภูมิ ดังนี

เครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที 1 การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที 1 พัฒนากระบวนการผลิตค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที 2 พัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข้ง
กลยุท ธ์ที 3 พัฒ นาเพิมมูล ค่ า สิ น ค้า เพื อสร้า งความเข้ม แข็ ง ด้านการตลาดสิ น ค้าเกษตรและเชื อมโยง

8
กลยุทธ์ที 4 พัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งนําเพือการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเทียว
กลยุทธ์ที 1 พัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ั ญญาท้องถิน สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที 2 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเทียว
กลยุทธ์ที 3 พัฒนาสร้างความเข้มแข้งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที 1 พัฒนาส่งเสริมให้ชมุ ชนพึงพาตนองได้
กลยุทธ์ที 2 พัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทวถึ
ั ง
กลยุทธ์ที 3 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทัวถึง
ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุล
และยังยืน
กลยุ ท ธ์ที 1 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น สร้ า งจิ ต สํา นึ ก และตระหนั ก การจั ด การอนุ รัก ษ์ แ ละฟื นฟู แ หล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยืน
กลยุทธ์ที 2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิงแวดล้อมทีดี
กลยุทธ์ที 3 การสาธิตและส่งเสริมด้านพลังงาน และพลังงานทดแทน
ยุทธศาสตร์ที 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมันคง
กลยุทธ์ที 1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพืนฐาน
กลยุทธ์ที 2 พัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย
กลยุทธ์ที 3 พัฒนาองค์กรและบุคลากร
กลยุทธ์ที 4 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง
กลยุทธ์ที 5 กําหนดหลักสูตรการศึกษาเกียวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
ในสถานศึกษาและประชาชนทัวไป
กลยุทธ์ที 6 เสริมสร้างความรู ร้ กั สามัคคี และเสริมสร้างความมันคงของชาติ
๑๐. แผนพัฒนาตําบลลุ่มลําชี
๑) วิสัยทัศน์ตาํ บล (vision)
“ชุมชนเข้มแข้งอย่างยังยืน ประชาชนสุขภาพดี เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า การศึกษามีคณ
ุ ภาพ”
๒) พันธกิจ (Mission)

(๑) พัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐานให้ได้มาตรฐานให้ทวถึ
ั งและครอบคลุมทุกพืนที
(๒) บริหารจัดการนําเพือป้องกันภัยแล้งส่งเสริมสนับสนุนการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างยังยืน
(๓) ส่งเสริมการประกอบอาชีพ สนับสนุนการรวมกลุ่มของชุมชนให้เข้มแข็ง เพือเพิมศักยภาพ
ของคนในชุมชน และกลุม่ อาชีพให้สามารถพึงพาตนเองได้

(๔) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน
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(๕) พัฒนาแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ
(๖) สร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี มีการบูรณาการร่วมกันกับส่วนราชการอืน
(๗) พัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้างความพึงพอใจรวมถึงการมีสว่ นร่วมของประชาชน

3.จุดมังหมายเพือการพัฒนา
๑) การได้รบั บริการด้านโครงสร้างพืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
๒) ประชาชนมีความรู แ้ ละบํารุ งรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๓) ประชาชนมีศกั ยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึงตนเองได้
๔) มลภาวะและสิงแวดล้อมไม่เป็ นพิษทําให้ชมุ ชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
๕) การบริหารจัดการภาครัฐทีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที 1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์การเกษตร
แนวทางที 2 แนวทางการพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งนําเพือการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเทียว
แนวทางที 1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิ ั ญญาท้องถิน
แนวทางที 2 แนวทางการพัฒนาการ ส่งเสริมการลงทุนในด้านอุตสาหกรรม และการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร
ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
แนวทางที 1 แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาและการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
แนวทางที 2 แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
แนวทางที 3 แนวทางการพัฒนาการสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการคุณภาพชีวิตสตรี
แนวทางที 4 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค
ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม แบบบูรณาการอย่างสมดุลและยังยืน
แนวทางที 1 แนวทางการพัฒนาการจัดการ อนุรกั ษ์และฟื นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
แนวทางที 2 แนวทางการพัฒนาการบํารุงรักษาสถานทีท่องเทียว สวนสาธารณะ ฯ
ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมันคง
แนวทางที 1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
แนวทางที 2 แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาความปลอดภัยในชีวิตและการรักษา
ความเรียบร้อย
แนวทางที 3 แนวทางการพัฒนาการแก้ไขปั ญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชัน
แนวทางที 4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
แนวทางที 5 แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากร
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๑๑. แผนชุมชน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที ๒๙ มราคม ๒๕๕๙ เรือง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทํา
และประสานแผนพัฒนาท้องถินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖ ลง
วันที ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เรือง การสนับสนุนการขับเคลื อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถินและจังหวัดแบบบูรณาการ ได้ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถินส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุก หมู่บา้ น ชุมชน มีการจัดทําแผนชุมชนและพัฒนาคุณ ภาพแผนชุมชน
สําหรับเป็ นรากฐานและแนวทางการพัฒนา ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถินและแผนพัฒนาจังหวัด เป็ นการกําหนด
อนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนทีเกิดขึนจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านสุขภาพอนามัย ด้านอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและด้านอืนๆ ซึงจะมีอยู่ ๓ แบบ ดังนี
๑) แผนทําเอง 2) แผนขอความร่วมมือ ๓) แผนขอรับเงินสนับสนุน
โดยนําปั ญ หาความต้อ งการจากแผนชุม ชนที เกิน ศักยภาพของชุม ชนที จะดําเนิน การเองได้พิจ ารณาบรรจุ ไ ว้ใ น
แผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล ให้เสนอปั ญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอํานาจหน้าที แผนชุมชน
จะต้องมีอย่างน้อย ๕๐% ของโครงการหรือแผนทังหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปี ละ ๑ ครัง
โครงการกิจกรรม ปั ญหาทีชุมชนทีเกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี
๑) ด้านโครงสร้างพืนฐาน เช่น รางระบายนํา ไฟฟ้าส่องสว่าง
๒) ด้านสานต่อแนวทางพระราชดําริ เช่นการขุดลอกคู่คลอง จัดหารเหล่องนําเพือการเกษตร
๓) ด้านการเกษตร เช่น การอบรมให้ความรู ด้ า้ นการเกษตร อาชีพต่างๆ
๔) ด้านเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทียวและกีฬา เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการท่องเทียว การ
จัดทําการแข่งขันกีฬา
๕) ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต เช่น ในชุมชนมีแหล่งมัวสุม ปั ญหายาเสพติด
๖) ด้านการเมือง เช่น คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ
๗) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๘) ด้านการศึกษา เช่น ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาตําไม่มีความรูเ้ พียงพอ
๙) ด้านสุขภาพชุมชน เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็ นโรคเบาหวาน โรคระบาด โรคอุบตั ิใหม่
๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เช่น ปัญหาฝุ่ นละออง กลินเหม็น
๑๑) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ั ญญาท้องถิน
๑๒) ยุทธศาสตร์ดา้ นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ติดตังกล้องวงจรปิ ด การติดตังสัญญาณไฟ
กระพริบ ติดตังไฟฟ้าสาธารณะ การจัดฝึ กอบรม อปพร.
๑๒. แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน (ด้านการเกษตรและแหล่งนํา)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที ๒๙ มราคม ๒๕๕๙ เรือง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทํา
และประสานแผนพัฒนาท้องถินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินให้ความสําคัญกับการจัดเก็บ
ข้อมูลเศรษฐกิจพอเพีย งท้องถินโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งนํา โดยให้ ความสําคัญ กับข้อมูล ด้า นการเกษตร เช่น
ประเภทพืชทีปลูก ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็ นต้น ข้อมูลด้านแหล่งนํา เช่น ปริมาณนําฝน แหล่งนํา
ธรรมชาติ
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แหล่ งนําที มนุษย์ส ร้างขึน เป็ นต้น โดยจัด ทํายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒ นาเพื อประกอบการสนับสนุน ส่ งเสริม การ
ประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิน โดยได้เน้น
ให้ทอ้ งถินแก้ไขปั ญหาให้กับชุมชนเกียวกับด้านการเกษตรและ
แหล่งนํา โดยให้จดั ทําเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึน เทศบาลจึงต้องประชาคมท้องถินในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงขึน เพือให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่งนําเพือเทศบาลจะได้นาํ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ต่อไป
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทย ดําเนินการจัดทําแบบสํารวจข้อมูลเพื อจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน (ด้านการเกษตรและแหล่งนํา) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินมี ขอ้ มูลปั ญหา
ความต้องการพืนฐานของประชาชน รวมทังข้อมูลในการแก้ไขปั ญหาภัยแล้ง ทังนีให้ทอ้ งถินอําเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินสํารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถินเพือแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นรูปธรรม ซึงข้อมูลทีต้องสํารวจมีดงั นี
ส่วนที ๑ : ข้อมูลพืนฐานของหมู่บา้ นชุมชน
ส่วนที ๒ : ข้อมูลด้านการเกษตร
ส่วนที ๓ : ข้อมูลด้านแหล่งนําทางการเกษตร
ส่วนที ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งนํากิน นําใช้ (หรือนําเพือการอุปโภค บริโภค)
ส่วนที ๕ : ความต้องการในการทําเกษตรของหมู่บา้ น/ชุมชน และโครงการทีหมู่บา้ น/ชุมชนเสนอ
(๑) ด้านเกษตร
(๒) ด้านแหล่งนําอุปโภค บริโภค
(๓) ด้านแหล่งนําทางการเกษตร
๕. นโยบายของผู้บริหารเทศบาลตําบลลุ่มลําชี
การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิน
นโยบายของนายอุดร มาสิงห์ นายกเทศมนตรีตาํ บลลุ่มลําชี
นโยบายเร่งด่วนทีจะเร่งดําเนินการ
๑การปรับปรุ งด้านโครงสร้างพืนฐาน
๑.๑ด้านการคมนาคม
- ก่อสร้างถนนคอนกรีต ภายในหมู่บา้ นทุกหมู่บา้ น
- ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ไร่นา เพือขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วยิงขึน
- สร้างลําบํารุงรักษาถนนภายในหมู่บา้ น ระหว่างหมู่บา้ นและตําบลให้สะดวกในการสัญจรไปมา
- ปรับปรุงท่อระบายนําถนนภายในหมู่บา้ นให้สามารถระบายนําได้อย่างรวดเร็วป้องกันนําท่วมในกรณีฝนตกหนัก
๑.๒ด้านแหล่งนํา
- จัดหาภาชนะใส่นาเพื
ํ อให้ทกุ ครัวเรือนมีนาสะอาดสํ
ํ
าหรับอุปโภคและบริโภค
- สร้างและขยายเขตประปาหมู่บา้ นให้ได้ทกุ หมู่บา้ น
- ส่งเสริม บํารุงรักษา จัดหาแหล่งนําอุปโภคบริโภคและแหล่งนําเพือการเกษตร
- สร้างทํานบ ฝายนําล้น ขุดลอกห้วยหนอง เพือการประมง และเพือการเกษตร
๑.๓ด้านไฟฟ้ า
- ขยายไฟฟ้าในหมู่บา้ นให้ทวถึ
ั งทุกครัวเรือน
- ขยายและซ่อ มแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ทวถึ
ั ง เพื อสร้างความปลอดภัย ในชี วิตและทรัพย์สิ นของประชาชน ตลอดทังผู้ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา

- จัดให้มีไฟฟ้าเข้าสู่ถนนเพือการเกษตร เพือมุ่งพัฒนาการเกษตรแบบยังยืน
๒.การพัฒนาเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัวการประกอบอาชีพและฝึ กอาชีพให้มนคง
ั
- ส่งเสริมให้มีตลาดซือขายผลผลิตและจัดหาแหล่งรับซือผลผลิตของประชาชนในตําบล
- ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม และกลุ่มอาชีพอืน ให้ความรูเ้ ทคโนโลยีทีทันสมัยเพือพัฒนาอาชีพ
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- ส่งเสริมโครงการทัศนะศึกษาดุงานของบุคลากรและกลุ่มอาชีพต่างๆ
๓.การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓.๑ ด้านสาธารณสุข
-ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อสม. ผูส้ งู อายุ ส่งเสริมสุขภาพและอืนๆ
- ส่งเสริมการป้องกันโรค ให้การรักษาพยาบาลและบริการความรู ด้ า้ นสาธรณสุขมูลฐานแก่ประชาชนเพื อให้ประชาชนมีสขุ ภาพ
อนามัยทีสมบูรณ์แข็งแรง
๓.๒ ด้านการศึกษา
- สนับสนุนอุปกรณ์สือการเรียนการสอนแก่สถานศึกษาในเขตรับผิดชอบ
- สนับสุนนทุนการศึกษาแก่เด็กรักเรียนทีเรียนดีแต่ยากจน
- ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม แก่นกั เรียนให้ทวถึ
ั ง
- สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆในสถานศึกษาเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนาและปรับปรุ งศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กจัดหาแหล่งเรียนรูป้ ระจําหมู่บา้ น
๓.๓ ด้านสังคม
- ให้การสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพผูส้ งู อายุ ผูพ้ ิการ และผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ
- ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี และส่งเสริมให้มีสนามกีฬาอุปกรณ์กีฬาประจําหมู่บา้ น
- สนับสนุนและส่งเสริมกีฬาทุกประเภท ทุกระดับ ทังเด็ก นักเรียน เยาวชน และประชาชน
- ส่งเสริมสวัสดิการให้กลุ่มสตรี อสม. อปพร.และองค์กรอืนทีทําคุณประโยชน์ให้กบั สังคมโดยรวม
- ส่งเสริม อนุรกั ษ์ จารีตประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลในการทีใช้งบประมาณสูง
๔.การพัฒนาสิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
- มุ่งส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่อาศัย มีความเป็ นระเบียบเรียบร้อย
- จัดตังถังขยะและขนถ่ายขยะทุกหมู่บา้ นอย่างเป็ นระบบและมรประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงภูมิทศั น์แหล่งท่องเทียวของตําบล
- ปรับปรุงภูมิทศั น์ อาคารบริเวณสํานักงาน ให้น่าดู น่าอยู่ น่าทํางานและเป็ นทีศรัทธาแก่ประชาชนทัวไป
๕.การเมือง การบริหาร งานด้านบุคลากร
- จะเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
- ส่งเสริมและรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
- ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาลตําบลลุ่มลําชี โดยการจัดเก็บภาษี อากรให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็ นธรรมต่อประชาชน
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- ปรับปรุงและพัฒนางานของเทศบาลตําบลลุ่มลําชีให้สามารถบริการประชาชนให้ได้รบั ความสะดวกรวดเร็วและเป็ นธรรม
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา สนับสนุนการเลือกตังในระบอบประชาธิปไตย
- เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับเทศบาลตําบลลุ่มลําชี
- ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานอืนเข้ามามีส่วนรวมในการทํางานอย่างบูรณาการ
- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลลุ่มลําชีให้มีความก้าวหน้าในการรับราชการและให้มีความรู ค้ วามสามารถใน
การปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้โดยนําเทคโนโลยีทีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงการบริหารงานบุคคลโดยเน้นบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบลลุ่มลําชี
- ปรับลดจํานวนพนักงานจ้างและปรับเปลียนตําแหน่งให้สอดคล้องกับความรู ค้ วามสามารถของบุคลากร เพือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการละชุมชนได้รบั ประโยชน์ ประหยัด โปร่งใส เป็ นธรรม

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑
(แบบอืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิน)

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา
ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นาของเทศบาล คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพั ฒ นาเทศบาลตํา บลลุ่ม ลํา ชี ได้ก ํา หนดเครื องมือ อุป กรณ์ สิ งที ใช้เ ป็ น สื อสํา หรับ การติ ด ตามและ
ประเมิน ผล เพื อใช้ใ นการรวบรวมข้อมูล แผนพัฒ นาที ได้ก าํ หนดขึ น ซึงมีผลต่อ การพัฒ นาท้องถิ น ข้อมูล
ดังกล่าวเป็ นได้ทงข้
ั อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเป็ นและสําคัญในการนํามาหาค่าและผล
ของประโยชน์ทีได้รับจากแผนพัฒนา เป็ นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล
โครงการสําหรับแผนพัฒนา
เพื อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชีของการ
ปฏิ บัติ งาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื อนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ โดยรู ปแบบ
ต่างๆ ทีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิน โดยเครืองมือทีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ตําบลลุม่ ลําชี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง ธันวาคม ๒๕๖1) คือ
การประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอืนๆ : ตาม
คู่มื อ กรมการปกครองส่ วนท้องถิน)
และการติดตามและประเมิ นคุณ ภาพแผนพั ฒนาโดยมี
รายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี

14
แบบที ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
คําชีแจง : แบบที ๑ เป็ นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครัง หลังจากทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ......เทศบาลตําบลลุ่มลําชี.................................................................
ประเด็นการประเมิน
๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
๑.๑ มีการจัดตังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื องสมําเสมอ
๑.๔ มีการจัดตังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิน และร่วมจัดทําร่าง
แผนพัฒนาท้องถิน
๒ การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของเทศบาลมาจัดทําฐานข้อมูล
๒.๒ มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของเทศบาล (SWOT) เพือประเมินสถานภาพการพัฒนา
เทศบาล
๒.๔ มีการกําหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลทีสอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิน
๒.๕ มีการกําหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลทีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
๒.๖ มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพือการพัฒนาทียังยืน
๒.๗ มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล
๒.๘ มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๒.๙ มีการกําหนดยุทธศาสตร์ทีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๑๐ มีการอนุมตั ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๑๒ มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
๒.๑๓ มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มีการ
ดําเนินการ




















ไม่มีการ
ดําเนินการ

15
แบบที ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คําชีแจง : แบบที ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ นตามยุท ธศาสตร์ที กําหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) โดยมีก าํ หนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ส่วนที ๑ ข้อมูลทัวไป
๑.๑ ชือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน เทศบาลตําบลลุ่มลําชี
๑.๒ รายงานผลการดําเนินงานระยะ 1 ปี ภายในเดือนธันวาคม
ส่วนที ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการทีปรากฏอยู่ในแผนและจํานวนโครงการทีได้ปฏิบัติ
จํานวนโครงการ
ปรากฏอยู่ใน
บรรจุในเทศ
คิดเป็ นร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสีปี
บัญญัติ
ของโครงการที
(2561)
(นําไปปฏิบัติ) ปรากฏในแผนฯ
41
9.75
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีมีคณ
ุ ภาพ
4
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และความเป็นอยู่
29.33
75
22
ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
45
0
0
ด้านการเกษตร
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเทียว
7
0
0
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรกั ษ์และใช้พลังงานอย่างมี
7
0
0
คุณค่า
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือรองรับการเป็ น
71
22
30.98
ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน
7.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
16.66
12
2
สิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยังยืน
24
7
8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี มีประสิทธิภาพ
29.16
57
20.21
รวม
282

16
การวางแผน
2561

2562

2563

2564

จํานวนโครงการ

จํานวนโครงการ

จํานวนโครงการ

จํานวนโครงการ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
ทีมีคุณภาพ

41

52

52

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ
และความเป็ นอยูข่ องประชาชนให้
เข้มแข็งและยังยืน

75

72

71

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถด้านการเกษตร

45

45

54

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเทียว

7

7

7

5.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์
และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

7

8

8

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานเพือรองรับการเป็ นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและการเชือมโยงสู่
ประเทศประชาคมอาเซียน

71

62

68

12

14

13

24

25

25

25

282

285

298

293

ยุทธศาสตร์

7.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมและยังยืน
8.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีดี มีประสิทธิภาพ
รวม

52
73

49
7
8

66

13

เทศบาลตําบลลุ่มลําชี ได้จดั ทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ตามกระบวนการทีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีสว่ นร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพือรับฟั งปั ญหาและความต้องการทีแท้จริงของประชาชนในพืนที ก่อนนํามาจัดทํา
โครงการเพือพัฒนาพืนที ทีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป
เทศบาลตําบลลุม่ ลําชี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมือวันที 21 พฤศจิกายน
2559 โดยได้กาํ หนดโครงการทีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

17
การจัดทํางบประมาณ
ผูบ้ ริหารเทศบาลตําบลลุ่มลําชี ได้ประกาศใช้ขอ้ บัญญัติงบประมาณ เมือวันที 28 กันยายน 2560 โดยมีโครงการ
ทีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 76 โครงการ งบประมาณ 36,444,596 บาท
สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี
โครงการ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ

11

3,659,998

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็ นอยูข่ องประชาชนให้
เข้มแข็งและยังยืน

29

21,834,600

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

0

0

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเทียว

0

0

5.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

0

0

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือรองรับการเป็ นศูนย์กลางทาง
การตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศประชาคมอาเซียน

24

10,584,998

7.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วมและยังยืน

2

40,000

8.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี มีประสิทธิภาพ

10

325,000

76

36,444,596

ยุทธศาสตร์

รวม

18
การดําเนินการ
ผูบ้ ริหารเทศบาลตําบลลุ่มลําชี ได้ประกาศใช้ขอ้ บัญญัติงบประมาณ เมือวันที 28 กันยายน 2559 โดยมีโครงการ
ทีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 76 โครงการ งบประมาณ 36,444,596 บาท และได้ดาํ เนินการ
จัดทําโครงการ รอบเดือน ธันวาคม 2561 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 ถึง ธันวาคม 2561โครงการทีมีการ
ดําเนินการมีดงั นี
ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบประมาณตาม งบประมาณที
เทศบัญญัติ
เบิกจ่าย

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ

4

2,006,998

1,982,576.92

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และความเป็ นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและ
ยังยืน

22

21,511,600

20,085,721

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

0

0

0

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเทียว

0

0

0

5.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

0

0

0

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือรองรับการเป็ นศูนย์กลางทาง
การตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศประชาคมอาเซียน

22

6,820,000

5,724,600

7.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
และยังยืน

2

20,000

75,380

8.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมือ งทีดี มีประสิทธิภาพ

7

1,195,000

1,268,408

57

31,553,598

รวม

29,136,685.92

19
ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ

ที
1

โครงการ
การจัดหาอาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียนระดับ
ก่อนวัยเรียน และระดับประถมศึกษาแก่ โรงเรียน
สังกัด สพฐ.

ผลการดําเนินงาน
อยู่ใน
ดําเนินการ
ยังไม่ได้
ระหว่าง
เสร็จแล้ว
ดําเนินการ
ดําเนินการ



งบประมาณ
งบประมาณ
ทีตังไว้

งบประมาณที
เบิกจ่ายไป

1,901,998

1,888,576.92

การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของเด็ก
ปฐมวัย



20,000

17,500

การจัดขบวนแห่รว่ มงานประเพณีเจ้าพ่อพระยา
3 แลงานบุญลอมข้าวใหญ่ไหมมัดหมีของดีบา้ นเข
ว้า



65,000

59,000

20,000

17,500

2

4 จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ



20
ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็ นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยังยืน
ผลการดําเนินงาน
ที
1

โครงการ
ตังจุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาล

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว

100,000

99,700



30,000

30,000

13,256,40
0

12,782,400

7,267,200

6,356,800

150,000

130,000

40,000

40,000

50,000

50,000

20,000

19,934



10,000

6,900



120,000

120,000

150,000

6,500

8,000

3,760



5

ส่งเสริมเบียยังชีพ ผูพ้ ิการในตําบล



6

ส่งเสริมเบียยังชีพ ผูป้ ่ วยเอดส์ในตําบล



7

การอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผสู้ งู อายุ คนพิการและ
ผูด้ อ้ ยโอกาส



8

ส่งเสริมกิจกรรมผูส้ งู อายุ



11
12
13
14
15

งบประมาณที
เบิกจ่ายไป



ส่งเสริมสวัสดิการเบียยังชีพผูส้ ูงอายุในตําบล

10

โอน
เพิม/ลด

47,880

4

การจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก
จัดงานสัปดาห์วิชาการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ
เทศบาล
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนโพธิ (กีฬายุวชนฯ)
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “เทศบาลลุม่ ลําชี
เกมส์
การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
ควบคุม ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกใน
พืนทีตําบลลุ่มลําชี
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า ทําหมัน
คุมกําเนิดสุนขั และแมว

งบประมาณ
ทีตังไว้

50,000

3

9

ยังไม่ได้
ดําเนินกา
ร



การป้องกันและบรรเทาสาธารภัย อุทกภัย วาตภัย
อัคคีภยั ฯลฯ
ซ้อมแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2

อยูใ่ น
ระหว่าง
ดําเนินกา
ร

งบประมาณ








30,000

+28,000

27,907

40,500

67,650

21
16
17

18
19
20
21
22

โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยูโ่ ดยการจัดการขยะ
ชุมชน
โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตําบลลุ่มลํา
ชี
โครงการติดตังป้ายบอกเส้นทางในเขตตําบลและ
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในชุมชน
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
แผนพัฒนาท้องถินแบบบูรณาการ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการขยายระบบส่งนําประปาภายในหมู่บา้ น หมู่
16

20,000

15,620



50,000

49,270



80,000

80,000



20,000

6,800



30,000



30,000





ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
ไม่มีโครงการทีดําเนินการ
ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเทียว
-

ไม่มีโครงการทีดําเนินการ
ยุทธศาสตร์ที 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
-

-

ไม่มีโครงการในเทศบัญญัตงิ บประมาณ พ.ศ. 2561

+3,000
-20,000

9,600
30,000

+105,000

105,000

22
ยุทธศาสตร์ที 6 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือรองรับการเป็ นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือมโยงสู่ประเทศ
ในประชาคมอาเซียน
ผลการดําเนินงาน
ที

โครงการ

1
2

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้ น หมู่ 18
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้ น หมู่ 21

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตําบลลุ่มลําชี
ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บา้ น ม.14
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้ น หมู่ 4
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้ น หมู่ 10
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้ น หมู่ 14
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้ น หมู่ 15
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้ น หมู่ 16
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้ น หมู่ 17
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้ น หมู่ 2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้ น หมู่ 20
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้ น หมู่ 12
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้ น หมู่ 5

15

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้ น หมู่ 6

16

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้ น หมู่ 8

ดําเนิน
การ
เสร็จ
แล้ว


















อยู่ใน
ระหว่าง
ดําเนินการ

ยัง ไม่ได้
ดําเนินการ

งบประมาณ
งบประมาณ
ทีตังไว้

โอน
เพิม/ลด

300,000

งบประมาณที
เบิกจ่ายไป

299,500

300,000

299,500

200,000
82,000
300,000
200,000
218,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000

199,500
81,500
291,500
218,800
213,000
297,000
190,000
297,800
296,500
299,500
277,000

+25,000

-105,000

250,000
196,000
244,000

243,000
-8,000
+6,000

183,000
242,000

23
17
18
19
20
21
22
23

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้ น หมู่ 9
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้ น หมู่ 1
ก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บา้ น หมู่ 11
ก่อสร้างประตูปิด – เปิ ด ลําห้วยหวาย บริเวณจุดทําฝาย
ชะลอนํา หมู่ 13
ก่อสร้างบล็อกคอนเวิรส์ พร้อมประตู ปิ ด-เปิ ดหนองขวาง
พร้อมช่องระบาย หมู่ 7
ก่อสร้างท่อลอดเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13
วางท่อส่งนําพร้อมขายถนน สายบ้านป่ ายาง-ร.ร.ลุ่มลําชี
นิรมิตวิทยา หมู่ 3

300,000





+300,000
300,000

295,500
300,000
300,000

-300,000



300,000
+300,000




300,000

300,000

300,000
300,000

ยุทธศาสตร์ที 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยังยืน
ผลการดําเนินงาน
งบประมาณ
ที

โครงการ

1
2

ฝึ กอบรมอาสาสมัครท้องถินรักษ์โลก (อถล.)ตําบลลุ่มลําชี
โครงการ “รัก นํา รัก ป่ า รัก แผ่น ดิน”เพือเฉลิม พระเกีย รติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

ดําเนินกา อยูใ่ น
ยัง ไม่ได้ งบประมา
ระหว่าง
ดําเนินกา
ร
ณ
ดําเนินกา
ร
เสร็จแล้ว
ทีตังไว้
ร




20,000

โอน
เพิม/ลด

งบประมาณ
ทีเบิกจ่าย
ไป

+20,000

10,400

45,000

64,980

24
ยุทธศาสตร์ที 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี มีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินกา
ร
เสร็จแล้ว

อยูใ่ น
ระหว่าง
ดําเนินกา
ร

ยังไม่ได้
ดําเนินกา
ร

งบประมาณ
โอน
เพิม/ลด

ที

โครงการ

1

โครงการดําเนินเกียวกับทรัพย์สินลูกจ้างศูนย์
ข้อมูลข่าวสารตามระเบียบพัสดุหน่วยงาน
ท้องถิน พ.ศ.2535



40,000

39,855

2

โครงการจัดเก็บภาษีเคลือนที



5,000

1,800

3

โครงการจัดทําแผนทีภาษี
โครงการบริก ารประชาชน “บําบัด ทุก ข์บ าํ รุ ง
สุ ข ”สร้า งรอยยิ มให้ กั บ ประชาชน(จั ง หวั ด
เคลือนที)
โครงการฝึ ก อบรมเพือการพัฒนาองค์ค วามรู ้
เกียวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลลุ่ม
ลําชี
โครงการฝึ กอบรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชน
โครงการต่อเติมอาคารกองช่างเทศบาล

50,000

14,400

4

5
6
7



งบประมาณ
ทีตังไว้

งบประมาณ
ทีเบิกจ่ายไป



100,000

+69,900

169,353



50,000

+45,000

95,000



20,000

18,000

930,000

930,000



