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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ  29  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ    
ทุกปี     

 
ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เมืองเมืองพล ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน
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เทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนที่  1 
บทน า 

 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติก าหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ  เพ่ิมมากข้ึน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน   พาณิชยกรรม  และ
การท่องเที่ยว   ด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดล้อม  และด้านศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน  แต่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์   เพื่อให้การ
ด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น
ของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
ประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   จึงจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วย
เหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ 5 ประการคือ  

1)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   
2)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร   
3)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
4)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน  
5)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ   ความพยายามที่เป็นระบบ  (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา  จากท่ีกล่าวมาข้างต้น  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม  แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้   ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน  รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า  ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่  “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา  เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ  (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว  ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมี
ระบบติดตามท่ีดีแล้ว  จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน  (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ   เป็นการให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ   การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทาง
แก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย   การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
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ด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ
มักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง  จึง
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ  นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง  และก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ  อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ้อน
แต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน  ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว  โดยมีหน้าที่จัดท า
รายงานการติดตามประจ าไตรมาส  หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา  (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มี
ความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดใน
ส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม  เพราะผลที่ได้จาก
การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข การขยายขอบเขต  หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม ่อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  (งบประมาณ ) 
เพียงใด  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ  (feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและท่ีได้จัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามปี  

จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลเมืองเมืองพล จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลเมืองเมืองพล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.
2559 ถึง  มีนาคม พ.ศ. 2560) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   ข้อ 13 และ  ข้อ 14  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ  ( 1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
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ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2559   ถึง  มีนาคม พ.ศ. 2560 ) ขึ้น   เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกเทศมนตรีทราบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผน 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  

นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้
ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผล
การท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด   เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  
นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้
ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่
ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย ( environments or contexts)  การประเมินปัจจัย
น าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลผลิตนโยบาย ( policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย ( policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะ
กระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ประชาชนในพื้นท่ี  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และท่ีส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 

 2.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  และ

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงิน
สะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้อง
มีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการ
จัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 



รายงานผลติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2560 4 
 

 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองเมืองพล  
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 4  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

1)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

2)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน 

3)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

4)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 25 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส ( opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่
จะด าเนินการและตั้งม่ันอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้อง
หยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     

3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
1)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
2)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
3)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
4)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
5)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
6)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
7)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
8)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
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9)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 
4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 1   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559  ข้อ 28  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ 2    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)   

ขั้นตอนที่ 3    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
ข้อ 29 (2)   

ขั้นตอนที่ 4    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
ข้อ 13 (3)    

ขั้นตอนที่ 5    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558   ข้อ 14 (5)   
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ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติ ดตามและประ เมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองพล โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2556  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558  – 2560 ) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810 .2/ว 0703   ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558   เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810 .2/ว 0600  ลงวันที่ 29  มกราคม 2559  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810 .3/ว 5797   ลงวันที่ 10  ตุลาคม  2559   เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 

5.1  กรอบเวลา ( time & timeframe)  ความสอดคล้อง ( relevance) ความพอเพียง ( adequacy)  
ความก้าวหน้า  ( progress)  ประสิทธิภาพ ( efficiency)  ประสิทธิผล ( effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ ( process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

(1)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  และ
เป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    

(2)  ความสอดคล้อง (relevance) 
   มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการพัฒนา นโยบาย
ผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

 
(3)  ความพอเพียง (adequacy)   

   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(4)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
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1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน
มีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มี
แหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    เด็กได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดี
ขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

3) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  
ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            

4) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
    มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

5)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ

ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเสียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
6)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการ
ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป   ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมที่ดี
งาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมา
และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
สืบไป 

(5)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่าของทรัพย์สิน เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(6)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(7)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ   

(8)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
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เกิดข้ึนอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่ 

5.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นเป็น
ที่ตั้งของที่ว่าการอ าเภอพลและเขตติดต่อ อปท. ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้
สังคมท่ีเป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น     การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อท้องถิ่น  
เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัย

ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  
เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

 
5.3  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองพล 

  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564)  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 –2562 ) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม   
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม   
5.4  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
5.5  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
5.6  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
5.7  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
5.8  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  2  ประการ  
ดังนี้ 
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6.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์ประกอบ  4  ประการ  ดังนี้ 
  (1)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย ( stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (2)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 3 ข้างต้น) 
  ( 3)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาส
และรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

รายไตรมาส 
  ( 1)  ไตรมาสที่  1  (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(2)  ไตรมาสที่  2   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  ( 3)  ไตรมาสที่  3   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(4)  ไตรมาสที่  4   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  6  เดือน 

  ( 1)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม          
  ( 2)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
           (4)  เครื่องมือ  อันได้แก่   

เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(5)  กรรมวีธี  อันได้แก่  
  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็น

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริง
หรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อ
ตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
(data analysis)  

6.2  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
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ด าเนินการออกแบบการติดตามและประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูล
จากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(2)  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  แผนการ

ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

7. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
     สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

7.1  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(1)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 

0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (2)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  1  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(3)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
7.2  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลใน 
               ภาพรวม 
แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองพล  

ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 แบบท่ี  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาลเมือง 

เมืองพล (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
7.3  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินผลได้
ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น  

8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
1)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 

http://www.dla.go.th/
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2)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

4)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

5)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

6)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง ( stregths) และจุดอ่อน ( weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  2 ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

8)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

9)  การประเมินผลจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย   
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ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา  
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า      

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

แผนยุทธศาสตร์ 
1.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12   

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที ่12 มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ  อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน  
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึด
กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(1)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
(4)  การพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
1)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
2)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
3)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

3.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
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รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากข้ึน  รวมทั้งจะมุ่ง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ทั้งนี้  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  1  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  2  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  3  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  5  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  6  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  7  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  8  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 

3.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวง

หรือเทียบเท่า วาระพิเศษ   เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2555  ณ โรงแรมเชอราตัน  พัทยา จังหวัดเพ่ือร่วมกันวาง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบประมาณ   2556 และเป็นกรอบ  ในการ
จัดท างบประมาณปี  2557   ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิม
ประกอบด้วย  4 ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็นหลัก  56 แนวทางการด าเนินการ  รวมทั้งได้มีการบูรณาการ  ร่วมกับ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ปี 
2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ  ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซ่ึงเดิมประกอบด้วย  1 ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการ
เป็นยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country Strategy) ประกอบด้วย  4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก  79 แนวทางการ
ด าเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”    

วัตถุประสงค์  
1)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
2)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
3)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
1)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
2)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
3)  การลดรายจ่าย     
4)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    
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ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 4  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1   :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  2   :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20 

แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  3 :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (Green Growth) ประกอบด้วย  5 

ประเด็นหลัก  11  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  4   :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด้วย  8 ประเด็นหลัก  15 แนวทางการด าเนินการ 
 

4.  ค่านิยมหลักของคนไทย   
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด 12 ประการ  ดังนี้ 
1)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
2)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
4)  ใฝุหาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
5)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม 
6)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
8)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม
โดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

12) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
5.  นโยบายของรัฐบาล   

5.1  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวทางนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่กันใครออกไป
จากสังคมอีกท้ังยังเป็นจิตส านึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้ง
ปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  ประสานพลังการสร้างชาติที่
ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  นโยบายหรือยุทธศาสตร์  ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของ
ความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข่าย  โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า  “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 
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5.2  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  11  ด้าน  ดังนี้ 

1)  การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
3)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ  
4)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
5)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
6)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยพัฒนาและ

นวัตกรรม 
9)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
10)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
 

5.3  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
1)  การแก้ไข  ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต  ผู้ค้าผู้มี

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1.1)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน  
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

1.2)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล  ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่   ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด  สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

1.3)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา
โดยทันท ีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

1.4)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานเมืองพัทยา  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ) ทั้งนี้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม  พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการอย่างจริงจังในการปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือ
เชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ  ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด  สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด  ที่
ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการปูองกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยา
เสพติด 

2)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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โดยเสริมสร้าง  จิตส านึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตส านึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วนร่วมรวมพลังแผ่นดินปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและ
แก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ  ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดังนี ้

2.1)  ท าการส ารวจศึกษารูปแบบการกระท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิด
หรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบและวิธีการ
กระท าผิด 

2.2)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง 

2.3 )  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระท าผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์ 

2.4 )  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

2.5)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  5  ปี 
2.6)  จัดท าข้อมูลเรื่องท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน  ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด

ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้น าแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด)  (พ.ศ. 2557 - 2560)   กลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการผลิตการค้า การแปรรูปพืชเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการค้า การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพ่ิมศักยภาพ การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการ
ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :   การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคเกษตร ภาคบริการ  
และการท่องเที่ยว 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของ OTOP และ SMEs 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมสีเขียว 
ยุทธศาสตร์ที่  2  :   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐานและขยายโอกาส    
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ สร้างสรรค์ สืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  3  :   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 



รายงานผลติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2560 20 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองเมืองพล  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูรักษาทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุาอย่างมีส่วนร่วมและมีการใช้ 
 ประโยชน์จากปุาอย่างยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรดินแบบมีส่วนร่วม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และรักษาทรัพยากรน้ าโดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างสังคม และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  : การเสริมสร้างความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างความปรองดอง สมานฉันท์และส่งเสริมประชาธิปไตย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ปูองกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการจากภัยธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ 5 : การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  เพ่ิมศักยภาพโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ          
    อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  :   การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ประกอบด้วย  4  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

9.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600   ลงวันที่ 29 มกราคม  2559   เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0891 .4/ว 856   ลงวันที่  12  มีนาคม  2553   เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการ
จัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต้กระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดข้ึนจากคนใน
ชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม
และด้านอ่ืนๆ  ซึ่งจะมีอยู่  3  แบบ  ดังนี้  
 1)  แผนท าเอง   
 2)  แผนขอความร่วมมือ   

3)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
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โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่  แผนชุมชน
จะต้องมีอย่างน้อย  50%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  
โครงการกิจกรรม  ปัญหาชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้   

  
1)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ า  ไฟฟูาส่องสว่าง 
2)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  เช่น การจัดท าบัญชีครัวเรือน การออม การท าอาชีพเสริม 
3)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   
4)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการ

ท่องเที่ยว การจัดท าการแข่งขันกีฬา 
5)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด 
6)  ด้านการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ  
7)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
8)  ด้านการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีความรู้เพียงพอ  

 9)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ 
 10) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  ปัญหาฝุุนละออง  กลิ่นเหม็น  

11) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
12)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  การติดตั้ง

สัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 

10.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600   ลงวันที่ 29 มกราคม  2559   เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือจังหวัดขอนแก่น  
ด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.3/ว 3357 ลงวันที่   4 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง  การส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการจัดเก็บ
ข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลด้านการเกษตร  
เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น ปริมาณ
น้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน  เป็นต้น  โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือ
ประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับ
ชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เทศบาลจึงต้อง
ประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ือให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่ง
น้ าเพื่อเทศบาลจะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วน
ต าบลแห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพื้นฐานของ
ประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจ
ข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้  
 ส่วนที่ 1 :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
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 ส่วนที่ 2 :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ 3 :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ 5 : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(1) ด้านเกษตร 
(2) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(3) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

 
 
 

1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล “เมืองพลเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่ความสุขของประชาชน” 
 
2.  พันธกิจ การพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. การเสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็ง 
3. จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับบทบาทครอบครัว ในการสร้างสังคมสุขภาวะ 
5. สนับสนุนและปูองกันภัยให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกและความตระหนักในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม 
7. ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี  อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
8. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
 

3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา   
1.  ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ 
2.  ประชาชนได้รับสวัสดิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.  มีการคมนาคมที่สะดวกและได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอย่างทั่วถึงและเพียงพอ  
4. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
5. ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีปราศจากมลพิษ  และมีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มี

ประสิทธิภาพ 
6. มีการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

4.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา 
(2) ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(3) การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 
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(4) ปูองกันและเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง 
(5) ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
(6) การปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(7) การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
(8) การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
(9) ส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารและการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน 
(10) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
(1) การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางเท้าและท่อระบายน้ า 
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(3) พัฒนาและเสริมสร้างระบบการจราจรให้มีประสิทธิภาพ 
(4) พัฒนาระบบการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เหมาะสม 
(5) การจัดท าผังเมืองและพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
(6) พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือและสถานที่ปฏิบัติงาน 
(7) การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการให้บริการ 
(8) ปรับปรุงเทศบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ  เพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
(2) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(3) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   
(4) ส่งเสริมการจ้างแรงงานในท้องถิ่น 
(5) การปรับปรุงและพัฒนารายได้   

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
(1) รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น 
(2) สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อม 
(3) ปรับปรุงสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
(4) ลดมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อมพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อม 
5.  นโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองพล 

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  โดยมีสาระส าคัญที่จะยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
เป็นส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  จะด าเนินการสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น   ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง
สาธารณูปโภคท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน   ได้แก่  

1.1 ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางเท้าที่ช ารุด ก่อสร้างถนนและทางเท้าเพ่ือลดความแออัด 
สะดวกปลอดภัย ในการสัญจร 

1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงท่อระบายน้ า  แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง อย่างเป็นระบบ  
      1.3 ขยายเขตไฟฟูา ให้มีแสงสว่างบริเวณตรอก ซอย ภายในเขตเทศบาลให้ทั่วถึง 
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1.4 สนับสนุนการจัดการจราจรในเขตเทศบาลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดระเบียบการจอดรถ และการ    
ปรับปรุงสัญญาณจราจร และการสร้างวินัยจราจร   

1.5 จัดวางการผังเมือง ให้เหมาะสมกับการพัฒนา และปรับปรุงสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ
เทศบาล  ให้ท้องถิ่นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย   

 2. การพัฒนาเศรษฐกิจ  จะพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน ส่งเสริมการ
กระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชนอย่างทั่วถึง  สนับสนุนการหารายได้ของประชาชน  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว   ส่งเสริมการจัดจ้างแรงงานในท้องถิ่น  ได้แก่ 
   2.1 สนับสนุน จัดการฝึกอบรม พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงาน  
   2.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่มีพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น  หาแหล่งเงินทุน  สนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์   
ส่งเสริมและการพัฒนาทักษะอาชีพ การหารายได้เสริมให้แก่คนในชุมชนอย่างท่ัวถึง   
   2.3 ด าเนินการก่อสร้างอุทยานประวัติศาสตร์บึงละเลิงหวายให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  สร้างสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และประเพณีของอ าเภอพล 
   2.4 ขอความร่วมมือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจ้างงาน โดยการจัดจ้างแรงงานในท้องถิ่น   
ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรให้มีการสร้างแหล่งจ้างงานในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียง 
   2.5 จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการค้าขายของประชาชน 
   2.6 จัดระเบียบตลาดและสถานที่ขายของ ให้ถูกต้อง ได้มาตรฐาน    

 3. การพัฒนาสังคม    เร่งการปรับปรุงส่งเสริมระบบการศึกษา สนับสนุนการด าเนินงานของชุมชนต่างๆ  ให้
เป็นสังคมคุณภาพ  เสริมสร้างวินัย ค่านิยมอันดี ตั้งแต่ในครอบครัว ชุมชนและสังคม   เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย
ให้แก่ประชาชน    ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น   สร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได ้

   3.1   พัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนเทศบาล ทั้ง 3 โรงให้ได้มาตรฐาน 
   3.2   สนับสนุนการให้การศึกษานอกระบบโรงเรียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์การ  
เรียนรู้ชุมชน  
   3.3  จัดกิจกรรมเพ่ือรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคัดเลือก
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นของท้องถิ่นให้รับรู้ในวงกว้าง รวมทั้งให้การสนับสนุนภาคเอกชนในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ตามความเชื่อ ค่านิยม ประเพณีอันดีงาม 
   3.4  สนับสนุนให้การรักษาส่งเสริมปูองกันรักษาโรคในชุมชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุข  
   3.5  สนับสนุนการรักษาพยาบาล และบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนของศูนย์บริการสาธารณสุข  ทั้ง
ด้าน บุคลากร เวชภัณฑ์ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
   3.6  จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน โดยร่วมกันสร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว 
สร้างวินัย มีความสามัคคี ปรองดอง ค่านิยมที่ดี  ให้เกิดขึ้นในทุกระดับ  
   3.7  จัดสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส   เช่น เบี้ยยังชีพ การ
รักษาพยาบาล การศึกษา การนันทนาการ ให้แก่ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง  และเตรียม
ความพร้อมส าหรับสังคมผู้สูงอายุ 
   3.8  ปูองกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน 

     3.9 ให้การสนับสนุน  ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ แก่ ชมรม สมาคม หรือองค์กรต่างๆ รวมทั้ง
หน่วยงานของเทศบาล และชุมชน 

   3.10 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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4. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   จะต้องมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสม ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ สถานที่ต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลให้อยู่ในสภาพดี 
ปรับปรุงการก าจัดมลภาวะ ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน   
ได้แก่ 
     4.1  ก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะสระแก  
     4.2  ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย  
     4.3  ปรับปรุงระบบการรักษาความสะอาด  การก าจัดขยะ   

    4.4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

    4.5  รณรงค์การลดมลภาวะในครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง การท าปุ๋ยชีวภาพ การคัดแยกขยะ   ลดการใช้
พลังงาน 
     4.6  เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกต้นไม้ในสวนสาธารณะ พื้นที่ว่างเปล่า ที่สาธารณะ  
     4.7  ก่อสร้าง ปรับปรุง ภูมิทัศน์ พัฒนาบึงละเลิงหวาย  
     4.8  ปรับปรุงพื้นท่ีสองข้างทางรถไฟ  ก าจัดต้นธูปฤาษี ปรับภูมิทัศน์  
     4.9  ปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณสระหนองแวง  

5. การพัฒนาการเมืองการบริหาร    จะส่งเสริมการพัฒนาการเมืองการบริหาร เพ่ือให้เป็นสถาบันที่มีความ
มั่นคง และปรับปรุงการจัดระบบการบริหารให้สามารถอ านวยความสะดวกด้านการบริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความโปร่งใส  ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา  และรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย ได้แก่  
     5.1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  มีประสิทธิภาพ  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของ  ประชาชนมีความ
โปร่งใส  พร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบของประชาชนและสังคมโดยรวม 

           5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง ในการพัฒนา   และรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีการวางแผนพัฒนาเทศบาลที่เป็นระบบ 
     5.3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการให้บริการ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการ และจัดระบบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
     5.4 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลอย่างต่อเนื่อง  
     5.5 พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน  
     5.6 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการด าเนินงาน 

 
 

**************************** 
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ส่วนที่ 3 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบตัวชี้บ่งการปฏิบัติงาน  

(Performance indicators) 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองเมืองพล  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองพล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559  ถึง มีนาคม 2560)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ   โดยใช้แบบการติดตาม
และประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   

1. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 เป็็นเครื่องมือที่ใช้้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้
การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า ( Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  
และผลกระทบ ( impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( key 
stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นใน
การด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ
และแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(eariy warning system)  เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้
หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    

2.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
2.1  ท าให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ด าเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด ส าเร็จหรือไม่  ส าเร็จเพราะ

เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่  
2.2  สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น   ต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะหา

วิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได้
จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุ     
ประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

2.3  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
2.4  เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรร

เงินรางวัล ( Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้         
ข้าราชการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม  
3.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
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3.1  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
3.2  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
3.3  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     

4.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
4.1  ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
4.2  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
4.3  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
4.4  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

4.1  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  30  คะแนน  ดังนี้ 
 ( 1)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560–2564) และท่ีเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  ดังนี้  
               ตวับ่งชี้ท่ี  1  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (5  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  2  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (5  คะแนน)     
 (2)  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)   

ตัวบ่งชี้ที่  3  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (5  คะแนน) และ 

       :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ตัวบ่งชี้ที่  4  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี (5  คะแนน) และ 

       :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
(3)  การน าแผนไปปฏิบัติ 

ตัวบ่งชี้ที่  5  :  การด าเนินโครงการ (5  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  6  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (5  คะแนน) 

4.2  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  คะแนนเต็ม  30  คะแนน  ดังนี้ 
คะแนน  30  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  25   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า   20  คะแนน  =   ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งช้ีที่  1   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน (10 ขั้นตอน)   ได้  5  คะแนน 
  มีการด าเนินการ  8 - 9  ขั้นตอน     ได้  4  คะแนน 
  มีการด าเนินการ  6 - 7  ขั้นตอน   ได้  3  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง 6  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน  

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   5    
คะแนนที่ได้   5   . 

ล าดับ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
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ที่ (ใส่เครื่องหมาย ) 
1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความ
ต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทาง
วิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพื่อน ามาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามา
จากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

2 คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    
3 คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน

แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

4 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
5 มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น  
6 มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  
7 มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
8 มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  
9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  
10 ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๕๘   
 

มีการด าเนินการครบ  10  ขั้นตอน   

ตัวบ่งช้ีที่  2   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร ์
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  100  คะแนน    ได้  5  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  90 – 99  คะแนน ได้  4  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  80 – 89  คะแนน ได้  3  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  80  คะแนน ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่  2   :  คุณภาพยุทธศาตร์ 
คะแนนเต็ม   5    
คะแนนที่ได้   5  . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. 2560 – 2564 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

100  คะแนน 5 

 
 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ของเทศบาลเมืองเมืองพล   
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ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 10 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 25 
3.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 25 65 
     3.1 วิสัยทัศน์ (5) (5) 
     3.2 พันธกิจ (5) (5) 
     3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (10) (10) 
     3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร ์ (5) (5) 
     3.5 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) (15) 
     3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (10) (10) 
     3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) (15) 

รวม 100 100 

 
 

ตัวบ่งช้ีที่  3   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน (10 ขั้นตอน)   ได้  5  คะแนน 
  มีการด าเนินการ 8 – 9  ขั้นตอน     ได้  4  คะแนน 
  มีการด าเนินการ 6 – 7 ขั้นตอน   ได้  3  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง 6  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่  3 : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
คะแนนเต็ม   5    
คะแนนที่ได้   5   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

1 ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 
2559  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

2 มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ 60 ของสัดส่วน  
3 มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมาย 

 

4 มีการทบทวนแผนพัฒนา  
5 มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น  
6 มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
7 มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
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8 มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  
9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  
10 ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559  

มีการด าเนินการครบ  10  ขั้นตอน   

 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่  3   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน (10 ขั้นตอน)   ได้  5  คะแนน 
  มีการด าเนินการ 8 – 9  ขั้นตอน     ได้  4  คะแนน 
  มีการด าเนินการ 6 – 7 ขั้นตอน   ได้  3  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง 6  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่  3 : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
คะแนนเต็ม   5    
คะแนนที่ได้   5  . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

1 ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 
2559  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

2 มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ 60 ของสัดส่วน  
3 มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมาย 

 

4 มีการทบทวนแผนพัฒนา  
5 มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น  
6 มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
7 มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
8 มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  
9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  
10 ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559  

มีการด าเนินการครบ  10  ขั้นตอน   
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ตัวบ่งช้ีที่  4   :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  100  คะแนน    ได้  5  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  90 – 99 คะแนน ได้  4  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  80 – 89  คะแนน ได้  3  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  80  คะแนน ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งช้ีที่  4   :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี 

คะแนนเต็ม   5    
. 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560 – 2562) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

95.03  คะแนน 4 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2560 – 2564) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
เทศบาลเมืองเมืองพล 

85.65 คะแนน 3 

 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 
 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9.29 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9.45 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9.28 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 9.39 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  60 57.62 
   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ  (5) (4.84) 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (5) (4.84) 
   5.3 จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ (3) (2.78) 
   5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) (4.73) 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (3 ปี) (3) (2.96) 
   5.6 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  (4) (3.84) 
   5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.89) 
   5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง (3) (2.96) 
   5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ  (5) (4.84) 
   5.10 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ (5) (4.62) 
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   5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ (4) (3.75) 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.84) 
   5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4.84) 
   5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04 (3) (2.89) 

รวม 100 95.03 
 
 

การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลเมืองเมืองพล 
 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8.50 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8.38 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8.88 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 8.49 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  60 51.40 
   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ  (5) (4.38) 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (5) (4.44) 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) (4.19) 
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) (4.31) 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

(5) (4.13) 

   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) (3.88) 
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) (4.31) 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.00) 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  (5) (4.25) 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) (4.13) 
   5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ  (5) (4.69) 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (5) (4.69) 

รวม 100 85.65 

ตัวบ่งช้ีที่  5  :  การด าเนินโครงการ  

เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 50    ได้  5  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 40  ได้  4  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ 30 ขึ้นไป  ได้  3  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ 30  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งช้ีที่  5  :  การด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   5    
คะแนนที่ได้   5   . 

การด าเนินการ จ านวน ร้อยละ คะแนน 
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โครงการ  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) 232 - - 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 164 70.69 - 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

164 70.69 - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  (ระหว่างตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม 2560) 

149 64.22 5 

หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาสามปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
ตัวบ่งช้ีที่  6  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

  ไม่มีผลกระทบ      ได้  5  คะแนน 
  มีผลกระทบ  1  โครงการ   ได้  4  คะแนน 
  มีผลกระทบ 2 – 3  โครงการ   ได้  3  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกว่า 3  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

  
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่  6  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   5    
คะแนนที่ได้   5   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการที่ด าเนินการ 
(ตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม 2560)   

149 ไม่มีผลกระทบ 5 

4.4  สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ี 

ล าดับที่ ตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 5 
2 คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 5 5 
3 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 5 5 
4 คุณภาพแผนพัฒนาสามปี 5 4 
5 การด าเนินโครงการ 5 5 
6 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 5 5 

รวมคะแนน 30 29 

 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  29  คะแนน   
 

ข้อเสนอแนะ   
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1.ควรมีการท าสัญญาณชะลอความเร็วก่อนถึงแยกต่างๆภายในเขตเทศบาล 
2.ควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย ในการเก็บ

ค่าธรรมเนียม ค่าขนขยะมูลฝอย 
3.เมืองพลเป็นเมืองทางผ่านคือถนนมิตรภาพ ซึ่งเป็นสายหลักเชื่อมไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน และเป็นทาง

เชื่อมไปยังอ าเภอต่างๆ ควรสร้างฐานเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้กับประชาชน เพราะเมืองพลไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่
เป็นอัตลักษณ์โดดเด่น ควรสร้างแหล่งท่องเที่ยวหรือจุดท่องเที่ยวให้น่าสนใจ 
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ส่วนที่  4 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ 1 – 3/1 

(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

เมืองเมืองพล  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล
แผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  
มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพ
แผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้
ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองพล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559  ถึง มีนาคม 2560)  
คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ   โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  1 – 3/1 (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น)   และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล   
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบท่ี  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......เทศบาลเมืองเมืองพล  ................................................................. 
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ประเด็นการประเมิน 
มีการด าเนินการ ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

2  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
2.1  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของเทศบาลมาจัดท าฐานข้อมูล   
2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
เทศบาล 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
2.7  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาเทศบาล   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
 
 
แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  2  แบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  5  ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  3  เดือน (รายไตรมาส)   และ ทุกๆ 6  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  
ตุลาคม  2559 – กันยายน  2560 
 
ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป 

1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลเมืองเมืองพล 
1.2  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  12  เดือน (เดือนตุลาคม  2559 – มีนาคม  2560) 
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ส่วนที่  2  ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   
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ผล การติดตามผล

ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์

การพัฒนา  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564)   

สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 
(ระหว่างเดือนเมษายน –  กันยายน 2560) 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 17.69 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 12.81 
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 65 57.45 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (8.69) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (8.69) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (8.81) 
3.4 วิสัยทัศน ์ (5) (4.88) 
3.5 กลยุทธ์ (5) (4.50) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (4.38) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) (4.38) 
3.8 แผนงาน (5) (4.50) 
3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (4.31) 
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) (4.31) 
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รวม 100 87.95 



รายงานผลติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2560     43 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองเมืองพล  

แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
               การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  3/1  แบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5  ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ 6  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่
สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2559 – กันยายน  2560 
 
ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป 

1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลเมืองเมืองพล 
1.2  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  6  เดือน  (เดือนเมษายน –  กันยายน 2560) 

 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
     

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาสาม
ปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัต)ิ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 137 103 72.26 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่ 45 18 40 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 24 23 95.83 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
                    และพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม 

26 20 76.92 

รวม 232 164 70.69 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 

ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  

หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13  และข้อ 14  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810 .2/ว 0703   ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2558   เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
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แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600  
ลงวันที่  29  มกราคม  2559   เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.  2560 – 2564)  และ
การติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560  – 2562 )  เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ    
 

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองพล  เป็นไปด้วยความถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองเมืองพล  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564)  และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

   
1.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564)     

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810 .2/ว 0703   ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2558   เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  
แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ 7  การวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  
2556  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

(1) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4   

(2)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของ
แผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือ
รวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล  ได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564)  ภายใน 15 วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว  โดยได้
ด าเนินการวัดคุณภาพแผนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7  กรกฎาคม  2559 เวลา 09.00 น. ณ ส านักงานเทศบาลเมืองเมืองพล  
ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังนี้  

 
การประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ของเทศบาลเมืองเมืองพล 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 10 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 25 
3.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 65 
3.1  วิสัยทัศน์ (5) (5) 
3.2  พันธกิจ (5) (5) 
3.3  ประเด็นยุทธศาสตร ์ (10) (10) 
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3.4  เปูาประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร ์ (5) (5) 
3.5  ตัวช้ีวัดและค่าเปูาหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) (5) 
3.6  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (10) (10) 
3.7  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (15) (15) 

รวม 100 100 
 

2.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560  – 2562 )  เพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600  ลงวันที่  29  มกราคม  2559  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  
หน้า 20  ข้อ 4.3  วรรค 3  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45  วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (แนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ       
หน้า 21) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   ภายใน 
45  วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  โดยได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลเมื่อวันพุธที่  13  กรกฎาคม  
2559  (เวลา  09.30 น.)  ณ  ส านักงานเทศบาลเมืองเมืองพล  ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   โดยสรุปผลติดตามและ
ประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560 – 2562) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9 
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  60 60 
   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ  5 5 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 5 
   5.3 จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  3 3 
   5.4 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5 5 
   5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาป ี(3 ปี)  3 3 
   5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  4 4 
   5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 
   5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  3 3 
   5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ  5 5 
   5.10 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  5 5 
   5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  4 4 
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   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  5 5 
   5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   5 5 
   5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04 3 3 

รวม 100 98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
ประจ าปีงบประมาณ  2560 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
            -      ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 25 โครงการ  เป็นเงิน 7,185,100 บาท  

 ด าเนินการแล้ว  จ านวน 19   โครงการ  งบประมาณจัดสรร 2 ,695 ,600 บาท  ใช้งบประมาณ  
2,341,792 บาท   งบประมาณคงเหลือ 353 ,808  บาท คิดเป็นร้อยละ 76 ของโครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

 1.โครงการค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ในส านักปลัดเทศบาล และท าความสะอาดอาคาร
 ส านักงานเทศบาล  ใช้งบประมาณ 324,000  บาท 
 2. งานวันเทศบาล ใช้งบประมาณ 23,910  บาท 
 3. โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ใช้ งบประมาณ 
74,425  บาท 
 4.โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาลและทัศนศึกษาดูงาน ใช้งบประมาณ 67,660  บาท 
 5.โครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
 ทรงเป็นประมุข ใช้งบประมาณ 19,935  บาท 
 6.โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจ าปี 2560  

ใช้งบประมาณ 19,615  บาท 
 7.โครงการเงินอุดหนุนกิจการอ าเภอพลและกาชาดจังหวัดขอนแก่นประจ าปี งบประมาณ  2560  

ใช้งบประมาณ 100,000   บาท 
 8.โครงการเงินอุดหนุนจัดงานรัฐพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ใช้งบประมาณ 120,000  บาท 
 9.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติการในกองวิชาการและแผนงาน ใช้งบประมาณ 558,000บาท 
 10. โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ใช้งบประมาณ 146,974 บาท 
 11. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ใช้งบประมาณ 27,320 บาท 
 12. โครงการอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ ใช้งบประมาณ 25,330 บาท 
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 13. โครงการอบรมระเบียบกฎหมายและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ใช้งบประมาณ 24,400 บาท 
 14. โครงการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ใช้งบประมาณ 104,560 บาท 
 15. โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตอ าเภอพล ใช้งบประมาณ 83,100 บาท 
 16. โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์กองวิชาการ (กล้อง , เลนส์ , ตู้เอกสาร)  ใช้งบประมาณ 100,800 บาท 
 17. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกองคลัง ใช้งบประมาณ 108,000 บาท 
 18. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ใช้งบประมาณ 397,763 บาท 
 19.โครงการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ

พล 16,000 บาท 
 โครงการระหว่างด าเนินการ จ านวน  4  โครงการ งบประมาณจัดสรร 4 ,379,500 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 16 ของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
 1. โครงการ ดัดแปลง ต่อเติมอาคารส านักงาน   จ านวน 3,970,000 บาท 
2. โครงการปรับปรุง ระบบ อินเตอร์เน็ต ในส านักงาน  จ านวน 200,000 บาท 
3.โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ส านักปลัดเทศบาล (คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ พร้อมโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับคอมพิวเตอร์ 
โต๊ะหมู่บูชา) จ านวน 88,500 บาท 
4.โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์กองคลัง (คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ พร้อมโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับคอมพิวเตอร์ ตู้เอกสาร  
เครื่องปรับอากาศ) จ านวน 121,000  บาท  

 ไม่ได้ด าเนินการ   จ านวน 2 โครงการ งบประมาณจัดสรร 110 ,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของ
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
1. โครงการค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกประเมินคุณภาพการให้บริการประชาชน จ านวน 10,000 บาท 
2. โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม จ านวน 100,000 
บาท 

 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

      -  ได้รับจัดสรรงบประมาณ 12 โครงการ จ านวน  1,256,000 บาท  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 12  โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1 ,256,000 บาท  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  
 1,017,366.58  บาท   งบประมาณคงเหลือ  238,633.42  บาท คิดเป็นร้อยละ 100  ของโครงการที่ได้รับ
จัดสรร 
1.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นยามรักษาความปลอดภัยของเทศบาล ใช้งบประมาณ 345,139 บาท 
2.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ภายในงานปูองกัน ใช้งบประมาณ 99,000 บาท 
3.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกท าความสะอาดภายในงานปูองกัน ใช้งบประมาณ 108,000 บาท 
4.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  ใช้งบประมาณ 186,969.64 บาท 
5.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.  ใช้งบประมาณ 19,720 บาท 
6.โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและจุดตรวจความปลอดภัยด้านการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ใช้
งบประมาณ 69,170 บาท 
7.โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและจุดตรวจความปลอดภัยด้านการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ใช้
งบประมาณ 68,280 บาท 
8. โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใช้งบประมาณ 37,612.34 บาท 
9.โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยฯ ใช้งบประมาณ 17,796 บาท 
10.โครงการฝึกอบรมเยาวชนรู้ทันภัย ใช้งบประมาณ 39,157.60 บาท 
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11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ใช้
งบประมาณ 26,522 บาท 
12.โครงการทบทวนปรับปรุงและพัฒนาเทศบัญญัติด้านสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  ด าเนินการแต่
ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

3.แผนการศึกษา 
 - ได้รับจัดสรรงบประมาณ 32 โครงการ จ านวน 35,866,610 บาท  

 ด าเนินการแล้วเสร็จ 20 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 31 ,387,410 บาท ใช้งบประมาณท้ังสิ้น  
28,841,713.98  บาท งบประมาณคงเหลือ  2 ,545,696.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.5  ของโครงการที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ 
1.โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ภายในกองการศึกษา ใช้งบประมาณ 432,000 บาท 
2.โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย และรักษาความสะอาดประจ าโรงเรียนในสังกัด  
ใช้งบประมาณ 1,458,000 บาท 
3.โครงการมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้งบประมาณ 81,336 บาท 
4.โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงาน ใช้งบประมาณ 482,500 บาท 
5.โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ใช้งบประมาณ 26,250 บาท 
6.โครงการจ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ ใช้งบประมาณ 660,000 บาท 
7.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ใช้งบประมาณ 20,939,085 บาท 
8.โครงการพัฒนาจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใช้งบประมาณ 100,000 บาท 
9. โครงการอาหารเสริม(นม) ให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ใช้งบประมาณ 
3,389,883.98 บาท 
10.โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนในสังกัด ใช้งบประมาณ 563,300 บาท 
11.โครงการเงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   รร.
พลประชาฯ ใช้งบประมาณ 96,000 บาท 
12.โครงการเงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  รร.ศรี
เมืองฯ ใช้งบประมาณ 96,000 บาท 
13.โครงการเงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  รร.
หนองแวงฯ ใช้งบประมาณ 96,000 บาท 
14.โครงการจัดวันเด็กแห่งชาติ ใช้งบประมาณ 243,789 บาท 
15.โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน ใช้งบประมาณ 55,200 บาท 
16.โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ใช้งบประมาณ 70,200 บาท 
17.โครงการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ ใช้งบประมาณ 23,750 บาท 
18.โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ด าเนินการแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
19.โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรดีเด่นในสถานศึกษา ใช้งบประมาณ 18,820 บาท 
20.โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน ใช้งบประมาณ 9,600 บาท 

 โครงการระหว่างด าเนินการ จ านวน  10  โครงการ งบประมาณจัดสรร 4,174,200 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 31.25 ของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
 1. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 21,000 บาท 
2. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ีโรงอาหารส าหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จ านวน 250,000 บาท 
3.โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ส าหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จ านวน 328,000 บาท 
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4.โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ีครู ส าหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จ านวน 211,600  บาท  
5.โครงการจัดท าสนามเปตอง ร.ร.เทศบาลหนองแวงฯ  จ านวน 30,000 บาท 
6.โครงการจัดท าลานเอนกประสงค์ ร.ร.เทศบาลหนองแวงฯ  จ านวน 400,000  บาท  
7.โครงการปรับปรุงห้องซ้อมดนตรี รร.เทศบาลศรีเมืองพล  จ านวน 448,000 บาท 
8.โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์กองการศึกษา(ตู้เหล็ก) จ านวน 15,800  บาท  
9.โครงการก่อสร้างต่อเติมห้องสมุดใต้ถุนอาคาร 4 ชั้น ร.ร.พลประชานุกูล จ านวน 1,277,000 บาท 
10.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ผนังโล่ง มุงหลังคาเหล็กรีดรอน พ้ืนปูหญ้าเทียมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 1,192,800  บาท  

 ไม่ได้ด าเนินการ   จ านวน 2 โครงการ งบประมาณจัดสรร 305,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.25 ของ
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
1.โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ระดับประเทศ)  จ านวน 200,000 บาท 
2.โครงการอุดหนุนสถานศึกษาในสังกัดอ่ืน ใช้งบประมาณ 105 ,000 บาท (โอนลด) 

4.แผนงานสาธารณสุข 
          - ได้รับจัดสรรงบประมาณ 21 โครงการ จ านวน  1,626,000 บาท  

   ด าเนินการแล้วเสร็จ 19  โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,556,000 บาท ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 
1,341,757.50 บาท งบประม าณคงเหลือ  214,242.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.48 ของโครงการที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ 

1.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขฯ ใช้งบประมาณ 756,000 บาท 
2.โครงการพัฒนางานสถานที่ท างานให้น่าอยู่ด้วยกิจกรรม 5 ส ด าเนินการแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
3.โครงการเฝูาระวังความปลอดภัยของน้ าอุปโภคบริโภคในชุมชน ใช้งบประมาณ 26,910.50 บาท 
4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารรสชาติอร่อย ใช้งบประมาณ 28,236 บาท 
5.โครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ใช้งบประมาณ 13,656 บาท 
6.โครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) ใช้งบประมาณ 9,858 บาท 
7.โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ใช้งบประมาณ 7,500 บาท 
8.โครงการรณรงค์ปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV และโรคเอดส ์ใช้งบประมาณ 19,567.50  บาท 
9.โครงการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ใช้งบประมาณ 69,865.50 บาท 
10.โครงการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคระบบทางเดินอาหาร ใช้งบประมาณ 30,000 บาท 
11.โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันวัยรุ่นและเยาวชนเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ ใช้งบประมาณ 36,078 บาท 
12.โครงการเฝูาระวังและจัดการปัญหาสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพ ใช้งบประมาณ 6,000 บาท 
13.โครงการเทศบาลเมืองเมืองพลปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ใช้งบประมาณ 35,088 บาท 
14.โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสุขภาพที่ดีในผู้สูงอายุ ใช้งบประมาณ 100,000 บาท 
15.โครงการรณรงค์ปูองกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน ใช้งบประมาณ 24,998 บาท 
16.โครงการดูแลผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ใช้งบประมาณ 50,000 บาท 
17.โครงการรณรงค์การเฝูาระวัง ปูองกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ าดี  ใช้งบประมาณ 
28,000 บาท 
18.โครงการดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ใช้งบประมาณ 50,000 บาท 
19. โครงการอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพ่ือช่วยเหลือผู้ปุวยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V ใช้งบประมาณ 
50,000 บาท 
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 ไม่ได้ด าเนินการ 2 โครงการ  งบประมาณจัดสรร 70 ,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.52 ของโครงการที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

1.โครงการพัฒนาร้านจ าหน่ายหม่ ามาตรฐานอาหารปลอดภัย จ านวน 20,000 บาท 
2.โครงการพัฒนาและติดตามประเมินผลการด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน 50,000 บาท 

5.แผนงานสังคมสงเคราะห์  
 - ได้รับจัดสรรงบประมาณ 9 โครงการ จ านวน  820,000 บาท  

 ด าเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 654 ,000 บาท  ใช้งบประมาณท้ังสิ้น  
621,523 บาท   งบประม าณคงเหลือ  32,477 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.56  ของโครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

1.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม ใช้งบประมาณ 324,000 บาท 
2.โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี ใช้งบประมาณ 68,000 บาท 
3.โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเมืองพล ใช้งบประมาณ 99,533  บาท 
4.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ใช้งบประมาณ 100,000 บาท 
5.โครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลคนพิการ ใช้งบประมาณ 29,990 บาท 

 โครงการระหว่างด าเนินการ จ านวน  1  โครงการ งบประมาณจัดสรร 46 ,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
11.11 ของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
 1. โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์กองสวัสดิการ(คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ พร้อมโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับคอมพิวเตอร์ ตู้
เอกสาร) จ านวน 46,000 บาท 

 ไม่ได้ด าเนินการ 3 โครงการ  งบประมาณจัดสรร 120,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของโครงการ
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

 1.โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในเขตเมือง   จ านวน 20,000 บาท 
 2.โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด อ าเภอพล จ านวน 50,000 บาท 
 3.โครงการเงินอุดหนุนศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น จ านวน 50,000 บาท 

6.แผนงานเคหะและชุมชน 
 - ได้รับจัดสรรงบประมาณ 21 โครงการ จ านวน  14,487,000 บาท  

 ด าเนินการแล้วเสร็จ 18  โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 13,292,000 บาท ใช้งบประมาณท้ังสิ้น  
12,878,677.35 บาท  งบประมาณคงเหลือ  413,322.65  บาท คิดเป็นร้อยละ 85.71  ของโครงการที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ 

1.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในกองช่าง ใช้งบประมาณ 216,000 บาท 
2.โครงการจ้างเหมาบุคคลภาย นอกปฏิบัติงานดูแล ซ่อมแซมปรับปรุง ถนน ซอย ทางเท้า ภายในเขตเทศบาล  
ใช้งบประมาณ 864,000 บาท 
3.โครงการจ้างเหมาบุคคลภาย นอกปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ซ่อมแซมปรับปรุง ไฟฟูาสาธารณะตามถนนซอย
ต่างๆภายในเขตเทศบาล ใช้งบประมาณ 108,000 บาท 
4.โครงการอุดหนุนส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอพล ใช้งบประมาณ 135,213.35 บาท 
5.โครงการจ้างเหมาดูแลปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ การบ ารุงรักษาต้นไม้ตาม
ถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาล และค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆฯลฯ ใช้งบประมาณ 1,961,400 บาท 
6.โครงการจ้างเหมาเก็บกวาดรักษาความสะอาดถนน ซอย และสถานที่หรือทางสาธารณะ  ใช้งบประมาณ 
4,354,500 บาท 
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7.โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล ใช้งบประมาณ 2,150,000 บาท 
8. โครงการจ้างเหมาเก็บกวาดรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล ใช้งบประมาณ 720,000 บาท 
9.โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยประจ าสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ใช้งบประมาณ 
360,000 บาท 
10.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขฯ ใช้งบประมาณ 648,000 บาท 
11.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาล ใช้งบประมาณ 216,000 บาท 
12.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกคัดแยกขยะประจ าสถานที่ก าจัดขยะ ใช้งบประมาณ 216,000 บาท 
13.โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและท้ิงขยะอย่างถูกวิธี ใช้งบประมาณ 74,095 บาท 
14.โครงการท าปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพจากมูลฝอย ใช้งบประมาณ 40,660 บาท 
15. เงินค่าทดแทนกรณีสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมเนื่องจากระบบก าจัดมูลฝอยของเทศบาล  ใช้งบประมาณ 
100,000 บาท 
16.โครงการจัดหาดินส ารองเพ่ือใช้ในการฝังกลบขยะมูลฝอย ใช้งบประมาณ 360,000 บาท 
17.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ าและก าจัดต้นธูปฤษี ใช้งบประมาณ 327,500 บาท 
18.โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ าผิวดิน ใช้งบประมาณ 27,309 บาท 

 โครงการระหว่างด าเนินการ จ านวน  2  โครงการ งบประมาณจัดสรร 1 ,145,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ  9.52  ของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
 1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าซอยเสริมสวาสดิ์ 3  จ านวน 145,000 บาท 
2. โครงการก่อสร้างคันดินส าหรับฝังกลบขยะมูลฝอยในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาล จ านวน 1,000,000 
บาท 
 
 

 ไม่ได้ด าเนินการ 1 โครงการ  งบประมาณจัดสรร 50 ,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.76 ของโครงการที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

 1. โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จ านวน 50,000 บาท 

7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 -ได้รับจัดสรรงบประมาณ 19 โครงการ จ านวน  3,690,000 บาท  

 ด าเนินการแล้วเสร็จ 15  โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3 ,150,000 บาท ใช้งบประมาณท้ังสิ้น  
2,458,569 บาท   งบประมาณคงเหลือ  691,431 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.95  ของโครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

1.โครงการจัดงาน “วันสตรี-สากล” เทศบาลเมืองเมืองพล ใช้งบประมาณ 19,990 บาท 
2. โครงการจัดกิจกรรมวันครอบครัว ใช้งบประมาณ 19,600 บาท 
3.โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.เขตเมือง)  ใช้งบประมาณ 12,000 บาท 
4.โครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ใช้งบประมาณ 4,937 บาท 
5.โครงการปรับปรุงคุณภาพแผนชุมชน ใช้งบประมาณ 40,000 บาท 
6.โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่สมาชิกในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองพลและทัศนศึกษาดูงาน  ใช้งบประมาณ 
59,995 บาท 
7.โครงการจัดแสดงและประกวดผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองพล ใช้งบประมาณ 10,000 บาท 
8.โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล  ใช้งบประมาณ 98 ,000  
บาท 
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9.โครงการงานดีที่น้องท าได้ ใช้งบประมาณ 58,800 บาท 
10.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน สตรี อาสาพัฒนาชุมชน 
และทัศนศึกษาดูงาน ใช้งบประมาณ 1,208,192 บาท 
11.โครงการเทศบาลเมืองเมืองพลรักชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้งบประมาณ 23,500 บาท 
12.โครงการลดภาวะโลกร้อน ใช้งบประมาณ 5,775 บาท 
13.โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน(สสม.)  ใช้งบประมาณ 92,780 บาท 
14.โครงการ เงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล ใช้งบประมาณ 700,000 บาท 
15.โครงการ อุดหนุน อสม.ในเขตเทศบาล ใช้งบประมาณ 105,000 บาท 

 โครงการระหว่างด าเนินการ จ านวน  1  โครงการ งบประมาณจัดสรร 460,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
5.26  ของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

1. โครงการปรับปรุงตลาดกลางเครือข่ายชุมชนเมืองเมืองพล จ านวน 460,000 บาท  
 ไม่ได้ด าเนินการ 3 โครงการ  งบประมาณจัดสรร 80,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.79  ของโครงการ

ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
 1.โครงการจังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเก่ียวยาเสพติด จ านวน  60,000 บาท 
 2.โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 10,000 บาท 
 3.โครงการส่งเสริมการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน จ านวน  10,000 บาท 

8.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 - ได้รับจัดสรรงบประมาณ 12 โครงการ จ านวน  3,531,340 บาท  

 ด าเนินการแล้วเสร็จ 11  โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3,516,340 บาท ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 
3,276,744 บาท   งบประมาณคงเหลือ  239,596 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของโครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

1.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ใช้งบประมาณ 553,339 บาท 
2.โครงการจัดแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาล  ใช้งบประมาณ 44,101 บาท 
3.โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ใช้งบประมาณ 90,640 บาท 
4.โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ใช้งบประมาณ 149,941 บาท 
5.โครงการลานกีฬา ชุมชนเมืองพล ใช้งบประมาณ 2,013,000 บาท 
6.โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ใช้งบประมาณ 14,273 บาท 
7.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ใช้งบประมาณ 169,160 บาท 
8.โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ใช้งบประมาณ 108,125 บาท 
9.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ใช้งบประมาณ 80,950 บาท 
10.โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ใช้งบประมาณ 3,540 บาท 
11.โครงการประกวดร้องสรภัญญะท านองพ้ืนบ้านอีสาน ใช้งบประมาณ 49,675 บาท 

 ไม่ได้ด าเนินการ 1 โครงการ  งบประมาณจัดสรร 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.33  ของโครงการที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

 1. โครงการจัดกิจกรรมออกก าลังกายและการแข่งขันการเต้นแอโรบิกด๊านซ์และกิจกรรมเข้าจังหวะ  
 จ านวน  15,000 บาท 

9. แผนงานการพาณิชย์ 
 -ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1 โครงการ จ านวน  250,000 บาท ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 220,603.70  บาท   
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งบประมาณคงเหลือ  29,396.30 บาท 
 โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการที่ได้รับ

จัดสรรงบประมาณ 
1.โครงการตลาดสดน่าซื้ออย่างยั่งยืน 220,603.70 บาท 

10.แผนงานงบกลาง 
 - ได้รับจัดสรรงบประมาณ 6 โครงการ จ านวน  16,436,800 บาท  

 ด าเนินการแล้วเสร็จ 5  โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 16,386,800 บาท ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 
15,892,238 บาท  งบประมาณคงเหลือ  494,562 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของโครงการที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ 

1.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล ใช้งบประมาณ 12,023,200 บาท 
2.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล ใช้งบประมาณ 2,563,200 บาท 
3.โครงการจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ H.I.V ผู้ปุวยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง ใช้งบประมาณ 87,500 บาท 
4.โครงการเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ใช้งบประมาณ 1,000,000 บาท 
5.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจราจรในเขตเทศบาล ใช้งบประมาณ 218,338 บาท 

 ไม่ได้ด าเนินการ 1 โครงการ  งบประมาณจัดสรร 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.67  ของโครงการ
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

 1. โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการเครือข่ายเทศบาลเมืองเมืองพล  จ านวน  50,000 บาท 

11. งานสถานธนานุบาล   ไม่มีโครงการด าเนินการในด้านการพัฒนาและการลงทุน 

12. กิจการสถานขนส่งผู้โดยสาร 
 - ได้รับจัดสรรงบประมาณ 6 โครงการ จ านวน  684,000 บาท  

 ด าเนินการแล้ว จ านวน 3 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 364,000 บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
364,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ 50 ของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  

1.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ท าความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสาร  ใช้งบประมาณ 
324,000 บาท 
2.โครงการตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะช่วงเทศกาลปีใหม่  ใช้งบประมาณ 20,000 
บาท 
3.โครงการตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะช่วงเทศกาลสงกรานต์  ใช้งบประมาณ 
20,000 บาท 

 โครงการระหว่างด าเนินการ จ านวน  3  โครงการ งบประมาณจัดสรร 320,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
50  ของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
 1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพ่ิมเติม ภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
     จ านวน  200,000 บาท 
2.โครงการซ่อมแซมหลังคาฝูาเพดาน อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ านวน  100,000 บาท 
3.โครงการก่อสร้างทางลาดผู้พิการภายในบริเวณอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร  จ านวน  20,000 บาท 
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ส่วนที่ 5 
การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

******************************************* 
     ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลเมืองเมืองพล จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน 
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และก ากับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองเมืองพล ดังน้ี  
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลเมืองเมืองพล  
    "เมืองพล เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ความสุขของประชาชน" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลเมืองเมืองพล  
    1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
    2. การเสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็ง  
    3. ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับบทบาทครอบครัวสร้างจิตส านึกให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด  
    4. สนับสนุนและปูองกันภัยให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
    5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกและความตระหนักในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม  
    6. ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลเมืองเมืองพลได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    (1) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
        1.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา 
        2.  ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        3.  การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ 
        4.  ปูองกันและเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง 
        5.  ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
        6.  การปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        7.  การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
        8.  การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
        9.  ส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารและการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน 
        10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

     (2) การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่ 
        1.  การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางเท้าและท่อระบายน้ า 
        2.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
        3.  พัฒนาและเสริมสร้างระบบการจราจรให้มีประสิทธิภาพ 
        4.  พัฒนาระบบการใช้ประโยชน์จากท่ีดินให้เหมาะสม 
        5.  การจัดท าผังเมืองและพัฒนาเมืองน่าอยู ่
        6.  พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือและสถานท่ีปฏิบัติงาน 
        7.  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการให้บริการ 
        8.  ปรับปรุงเทศบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม 
    (3) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน  
        1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
        2.  ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ ์
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        3.  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
        4.  ส่งเสริมการจ้างแรงงานในท้องถิ่น 
        5.  การปรับปรุงและพัฒนารายได ้ 
    (4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1.  รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น 
        2.  สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อม 
        3.  ปรับปรุงสวนสาธารณะ สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
        4.  ลดมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อม 
        5.  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
ง. การวางแผน 
    เทศบาลเมืองเมืองพล ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
 
    เทศบาลเมืองเมืองพล ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562)  
 

ยุทธศาสตร์ 
2560 2561 2562 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
(1) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 126 86,063,300.00 122 106,548,270.00 115 74,908,900.00 

(2) การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่ 
 

41 
 

36,684,000.00 
 

52 
 

70,530,000.00 
 

27 42,069,000.00 

(3) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
แข่งขัน 

24 14,740,000.00 22 9,140,000.00 22 9,140,000.00 

  
(4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

25 32,875,000.00 23 25,725,000.00 22 171,275,000.000 

รวม 216 170,362,300.00 219 211,943,270.00 186 297,392,900.00 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองพล ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที ่25 สิงหาคม 2559 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จ านวน 139 โครงการ งบประมาณ 85,522,210 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
(1) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 86 62,639,210.00 

(2) การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่ 13 4,262,000. 00 

(3) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 21 7,642,000.00 

(4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19 10,979,000.00 

รวม 139 85,522,210.00 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการประกวดร้องสรภัญญะ
ท านองพื้น บ้านอีสาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
- เพื่อเป็นการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการร้อง
สรภัญญะท านองพื้นบ้านอีสาน ให้เป็นท่ีรู้จัก และมีการ
ร้องมากขึ้น  

จัดการประกวดร้องสรภัญญะท านองพื้นบ้านอีสาน
ประเภทประชาชนท่ัวไป และประเภทเยาวชนอย่าง
น้อยจ านวน 10 คณะ 

2. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม ่ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,000.00 -เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้
คงอยู่สืบไป  
-เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีในสังคม  

จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันส่งท้ายปีเก่า/วันข้ึนปี
ใหม่อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

3. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต ์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 -เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้
คงอยู่สืบไป  
-เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีในสังคม  

จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสงกรานต์โดยเน้นการ
เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เด็กและเยาวชน
อย่างน้อย 6 กิจกรรม 

4. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 -เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป  
-เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีในสังคม  

จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันเข้าพรรษา โดยเน้น
การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เด็กและเยาวชน
อย่างน้อย 3 กิจกรรม 

5. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 -เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้
คงอยู่สืบไป  
-เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีในสังคม  

จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันลอยกระทง โดยเน้น
การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เด็กและเยาวชน
อย่างน้อย 5 กิจกรรม 

6. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 -เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเด็กและเยาวชน ตระหนักถึง
ความส าคัญในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
 

จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันวิสาขบูชาอย่างน้อย 3 
กิจกรรม 
 

7. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการเงินอุดหนุนให้สถานศึกษา เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

105,000.00 -เพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีที่ทาง
เทศบาลจัดขึ้น  

อุดหนุนให้กับสถานศึกษาในสังกัดอื่น รวม 3 แห่ง
และสถานศึกษารายงานผลการด าเนินงาน 

8. (1) การพัฒนาคุณภาพ โครงการเงินอุดหนุนชุมชนในเขต รายได้จัดเก็บ 1,120,000.00 -เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชนในเขตเทศบาล เบิกจ่ายให้แก่ชุมชนทั้ง 14ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ 
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คนและสังคม เทศบาลเมืองเมืองพล เอง เมืองเมืองพล เช่น การจัดงานประเพณีและวัฒนธรรม  100% 

9. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการประกวดและแข่งขันทาง
วิชาการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 -เพื่อให้คณะครู -นักเรียนของเทศบาลฯ เกิดการศึกษา
ตื่นตัวในการฝึกฝนและ พัฒนาความรู้ความสามารถและ
พัฒนา ผลงานทางวิชาการ  

จัดประกวดแข่งขันทางวิชาการระดับกลุ่มเทศบาล 
จ านวน 1 ครั้ง  

10. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

3,457,570.00 -เพื่อให้นักเรียน ได้ดื่มนมทุกวันเพื่อให ้นักเรียนมี
พัฒนาการเจริญพันธุ์ตามวัย 
  

อาหารเสริม(นม)ส าหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดทั้ง
3โรงเรียน 

11. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ฯ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000.00 -เพื่อให้ทราบปัญหาในการจัดการศึกษา ของเทศบาล
เมืองเมืองพล  
-เพื่อให้ทราบจุดเด่นและจุดด้อย ในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนในสังกัด  
 

จัดท ารายงานผล การประเมินคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด 

12. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

23,083,640.00 เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของโรงเรียนใน
สังกัด เพื่อให้มีประสิทธิภาพ  

จ านวนโครงการที่ได้จัดท า 

13. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น(ระดับประเทศ) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 - เพื่อให้คณะครู-นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ทาง
วิชาการและน าผลงานออกแสดงเผยแพร ่ 

ผลงานท่ีได้รับรางวัลระดับภาคฯ เข้าร่วมประกวด 

14. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการสนับสนุนและพัฒนาการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 -เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัยให้มี
ประสิทธิภาพ  

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก อย่างน้อย 
5 กิจกรรม 

15. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

600,000.00 -เพื่อให้อาคารเรียนมีความแข็งแรงพร้อมต่อสภาพการ
ใช้งาน  

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลจ านวน 3 โรงเรียน 

16. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและ
บุคลากรดีเด่นในสถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 -เพื่อให้คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการอุทิศ/ทุ่มเทเวลาใน
การท างาน  

มอบโล่รางวัลแก่ครูและบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่นและสร้างช่ือเสียงให้แก่เทศบาลฯ 
อย่างน้อย 5 คน 

17. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการอบรมพัฒนาครู-บุคลากร
การศึกษาและดูงาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

550,000.00 -เพื่อให้พนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษาได้
พัฒนาความรู้ ความสามารถ โดย การฝึกอบรม และดู

จัดอบรมครูและบุคลากรการศึกษาพร้อมดูงานนอก
สถานท่ี จ านวน170 คน 
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งาน  

18. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 -เพื่อใช้เป็นทิศทางในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา  
-เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดตามนิเทศ  

จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ปีละ 1 ครั้ง 

19. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

250,000.00 -เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได ้แสดงออกด้าน
ความสามารถท่ีเหมาะสมกับ เพศและวัย  
 

จัดงานวันเด็กแห่งชาติมีเด็กเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 1,000 คนปีละ 1 ครั้ง 

20. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการจ้างเหมาครูสอนภาษาชาว
ต่างประเทศ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

792,000.00 - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษาได้เกิดการตื่นตัว ที่จะเรียน
ภาษาต่างประเทศ  
 

ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาชาวต่างประเทศจ านวน 6 
คน/ปี คนละ20,000 บาท / เดือน 

21. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ศึกษาและดูงาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 -เพื่อให้คณะครู-นักเรียนได้น าผลงานทางวิชาการออก
แสดงเผยแพร ่ 

เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีละ 1 ครั้ง 

22. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 
 

80,000.00 -เพื่อควบคุมการขยายตัวของปัญหายาเสพติด ลดการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา  
-เพื่อปลุกจิตส านึกให้เด็กนักเรียนและเยาวชน มีความรู้
ความเข้าใจและตระหนักถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด  

ให้ความรู้นักเรียน ป.5-6 จ านวน3 โรงเรียน 2เทอม 
เทอมละ 13 ช่ัวโมง 

 
23. 

 
(1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

 
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐาน 

 
เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 
180,000.00 

 
- เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข มูลฐานชุมชนให้สามารถ
จัด บริการสุขภาพเบื้องต้นได้อย่างม ีประสิทธิภาพ  

 
จัดประชุมสัมมนาและวางแผนการให้บริการสุขภาพ
และการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 14 ชุมชนปีละ 1
ครั้ง/ชุมชน 

24. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการจัดเก็บข้อมูล พ้ืนฐาน  
(จปฐ. เขตเมือง) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000.00 -เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึง คุณภาพชีวิตของตนเอง  
-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง
ครอบครัวและสังคม  

จัดฝึกอบรมประชุมชี้แจงผู้น าชุมชนและอาสาสมัคร
ที่จะจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 120 คน 
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25. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการเทศบาลเมืองเมืองพลปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 -เพื่อให้พื้นที่เทศบาลเมืองเมืองพลปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
ทั้งในสัตว์และคน  
-เพื่อให้การเลี้ยงสัตว์ภายในเขตเทศบาล เป็นไปตาม
กฎหมาย  

ส ารวจและจัดท าทะเบียนสุนัขและแมวภายในเขต
เทศบาลฯอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจ านวน สุนัข
และแมวท้ังหมด 

26. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการดูแลผู้ปุวยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 -เพื่อให้ผู้ปุวยเบาหวานและความ ดันโลหิตสูงในเขต
เทศบาลได้รับ การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  

ให้บริการตรวจติดตามสภาวะสุขภาพและจ่าย
เวชภัณฑ์ให้แก่ผู้ปุวยหวานและความดันโลหิตสูงทุก
คนท่ีอยู่ในความดูแล 

27. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการรณรงค์ปูองกันการแพร่
ระบาดของเชื้อ HIVและโรคเอดส ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 -เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นภาค
ประชาชนในการปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV
และโรคเอดส ์ 

จัดกิจกรรมรณรงค์การปูองกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อ HIV และโรคเอดส์ จ านวน 1 ครั้ง 

28. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการเฝูาระวังความปลอดภัยของ
น้ าอุปโภคบริโภคในชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 -เพื่อเฝูาระวังคุณภาพน้ าอุปโภค บริโภคในชุมชน  
-เพื่อเฝูาระวังคุณภาพน้ าดื่มจาก ตู้หยอดน้ าดื่มอัตโนมัต ิ 

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปาท้ัง 14 ชุมชน 

29. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกเทศบาลเมืองเมืองพล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 -เพื่อเฝูาระวังและปูองกันการเกิดโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
ในชุมชน  

รณรงค์ส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย
ตามแหล่งต่างๆ ในชุมชน ท้ัง 14 ชุมชน 

30. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุม
โรคทางเดินอาหาร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 -เพื่อเฝูาระวังและปูองกันการเกิด โรคทางเดินอาหารใน
ชุมชน  
-เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคทางเดินอาหารใน
ชุมชน 
 

รณรงค์ส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุพาหะน า
โรคทางเดินอาหารทั้งในตลาดสดและชุมชนเดือนละ 
1 ครั้ง 

31. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการดูแลรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้สูงอาย ุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 - เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแล รักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้สูงอาย ุ 
-เพื่อให้บริการดูแลรักษาและ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ
ในชุมชน  

ส ารวจและรวบรวมข้อมูลภาวะสุขภาพและปัญหา
ความต้องการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในเขต 

32. (1) การพัฒนาคุณภาพ โครงการส่งเสริมและพัฒนา เงินอุดหนุน 50,000.00 -เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ร้านอาหารทุกร้าน จัดการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารหรือแผงลอย
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คนและสังคม ร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ทั่วไป พัฒนาให้ได้มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย  
-เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริโภค
อาหารจากร้านอาหารภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล  

จ าหน่ายอาหารไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จ านวน 1 
ครั้ง 

33. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันวัยรุ่น
และเยาวชนเกี่ยวกับอนามัยการเจริญ
พันธุ ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 -เพื่อให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ช้ัน ป.4-ม.6 เกี่ยวกับ
อนามัย การเจริญพันธ์ุ  
-เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของ การตั้งครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค ์ 

เพื่อให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนช้ัน ป.4-ม.6 เกี่ยวกับ
อนามัยการเจริญพันธ์ุ 

34. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการเงินอุดหนุน อสม.ในเขต
เทศบาลเมืองเมืองพล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

105,000.00 -เพื่อสนับสนุนการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐาน ใน 14 
ชุมชน โดยให้ อสม. ด าเนินการใน 3 กลุ่ม  
 

สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานแก่ อสม. 
จ านวน 14 ชุมชน 

35. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการสมทบงบประมาณสนับสนุน
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น เทศบาลเมืองเมืองพล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,000,000.00 -เพื่อให้การบริการสาธารณสุข มีความครอบคลุมทุก
กลุ่มประชากร  
- เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้แก ่ประชาชนในการบริหาร
จัดการ ระบบบริการสาธารณสุข  

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาล
เมืองเมืองพล 1แห่ง 

36. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการรณรงค์ปูองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

25,000.00 -เพื่อให้ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความ ส าคัญของการได้รับสารไอโอดีน ที่เพียงพอ  

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับการปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน จ านวน 14 
ชุมชน 

37. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการรณรงค์การเฝูาระวังปูองกัน 
และแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ในตับและ
มะเร็งท่อน้ าด ี

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 -เพื่อค้นหาประชาชนกลุ่ม เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ในตับ
และ มะเร็งท่อน้ าด ี 
-เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคพยาธิใบไม้ในตับและ
มะเร็ง ท่อน้ าดีได้รับการดูแลรักษาตาม มาตรฐาน  
 

ตรวจคัดกรองประชาชนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ าดี เพื่อ
ค้นหากลุ่มเสี่ยงเกิดโรคจ านวน 200 คน 

38. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการเฝูาระวังและจัดการปัญหา 
สเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 -เพื่อเฝูาระวังและควบคุมผลิตภัณฑ ์ที่มีส่วนผสมของ 
สเตอรอยด์ที่น า มาจ าหน่ายในสถานประกอบ การต่างๆ
ในเขตเทศบาลฯ  
-เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความ เข้าใจท่ีถูกต้อง

ส ารวจเฝูาระวังการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม
ของสเตอรอยด์ในสถานประกอบการทุกแห่งภายใน
เขตเทศบาลฯ 
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เกี่ยวกับปัญหา สเตอรอยด์ โดยผ่านเครือข่ายผู้น า 
ชุมชน และ อสม.  

39. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ
ที่ดีในผู้สูงอาย ุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 -เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ได้รับการตรวจประเมิน
สุขภาพ รักษาโรคเมื่อเจ็บปุวยและม ีความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแล สุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง  

1.จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ จ านวน 4 รุ่นๆ ละ 300 
คน 

40. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

เงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ปุวยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ 
H.I.V. 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 -เพื่อสนับสนุนกิจการศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ปุวยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V.  

-เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่อ าเภอพลในกิจการ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรต ิ

41. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
ในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

12,678,000.00 -เพื่อยกระดับการด าเนินชีวิตของผู้พิการในชุมชน ให้มี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  

-จ่ายเงินเบี้ยยังชีพแก่คนพิการเดือนละ 800 บาท/
คน จ านวน 200 คน 

42. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในเขต
เมือง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 -เพื่อทราบปัญหาที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  -สงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลทั้ง 
14 ชุมชน มอบเงินครอบครัวละ 2,000 บาท 
จ านวน 75ครอบครัว ผู้ได้รับการช่วยเหลือ50% ขึ้น
ไปมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

43. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้
พิการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 -ผู้พิการได้มีรูปแบบพื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีรูปแบบ  ฝึกอบรม อสพ. จ านวน 140 คนและ80% ของผู้รับ
การอบรมมีความรู้เรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ 

44. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเมือง
พลและทัศนศึกษาดูงาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 -เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลได้รับการดูแลเอาใจใส่
จากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมใน
สังคม มีอาชีพด ารงตนอยู่ได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข 
-เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความส าคัญของผู้สูงอาย ุ

-จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพและอื่นๆที่เป็น
ประโยชน์เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและทัศน
ศึกษาดูงาน จ านวน 140 คน70% ของผู้เข้า
ฝึกอบรม น าประโยชน์จากการอบรมไปใช้ในชีวิตได ้

45. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ติด
เชื้อ H.I.V และผู้ปุวยเอดส์เทศบาล
เมืองเมืองพล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

72,000.00 -ผู้ติดเชื้อได้รับความช่วยเหลือและยกระดับการด าเนิน
ชีวิตผู้ติดเชื้อ H.I.V ผู้ปุวยเอดส์ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ปุวยโรคเอดส์ผู้ติดเชื้อ H.I.V ที่
รับรองจากการวินิจฉัยของแพทย์ ผ่านการพิจารณา
คัดเลือกและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านท่ีอาศัยอยู่ใน
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ปัจจุบัน ในท้องที่เดือนละ 500 บาท/คน จ านวน 
10 คน/ปี 
 
 

46. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

12,678,000.00 -เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ียากจนหรือถูกทอดทิ้งเป็นเงิน
เบี้ยยังชีพ  

จ่ายเบี้ยสงเคราะห์ยังชีพผู้สูงอายุตามขั้นบันไดของ
อายุ คืออายุ60-69 ปีเดือนละ 600บ./คนอาย7ุ0-
79 ปีเดือนละ 700บ./คนอาย8ุ0-89 ปีเดือนละ 
800บ./คนอายุ 90 ปี ขึ้นไปจะได้รับเดือนละ 1,000 
บ./คน (คุณสมบัติ"ตามระเบียบกรม
ประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ พ.ศ.2543" หรือตาม
ระเบียบใหม่ที่มีหนังสือสั่งการให้ปฏิบัต)ิ 

47. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและจุด
ตรวจความปลอดภัยด้านการจราจร
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 - เพื่อลดอุบัติเหตุทางการจราจรที่มีสาเหตุจากการดื่ม
สุราเพื่อให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึง
ความปลอดภัยบนท้องถนน  

การจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

48. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและจุด
ตรวจความปลอดภัยด้านการจราจร
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 - เพื่อลดจ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
การจราจรที่มีสาเหตุจากการดื่มสุราและประชาชนเกิด
ความตื่นตัวและตระหนักถึงความ ปลอดภัยบนท้องถนน  

ตั้งจุดตรวจความปลอดภัยด้านการจราจรทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

49. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการจ้างเหมายามรักษาความ
ปลอดภัยของเทศบาล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

540,000.00 -เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของทาง
ราชการและเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้มา ติดต่อ
ราชการ  

มีการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยของ
เทศบาลประตูทางเข้า-ออก จ านวน 6 คน 

50. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวม
หมวกนิรภัย 100% 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 -เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้และตระหนัก
ถึงประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัย  
 

ประชาชนเข้าร่วมรณรงค์ไม่ต่ ากว่า500 คน 

51. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงาน
ขับรถโดยสารสาธารณะในช่วง

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 -เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะในช่วงเทศกาลปีใหม ่ 

- ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสาร
สาธารณะในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีละ 1 ครั้ง 
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เทศกาลปีใหม ่

52. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงาน
ขับรถโดยสารสาธารณะในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 -เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ 

- ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสาร
สาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีละ 1 ครั้ง 

53. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการติดตามประเมินผล
คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์
ประสานงานปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเทศบาลเมืองเมืองพล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000.00 - เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ด าเนินงานศูนย์ประสานงานปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดเทศบาลเมืองเมืองพล  

จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลเมืองเมืองพล
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ครั้งละ 20-30 คน การ
ประเมินผลต้องดีขึ้นจากเดิมอย่างน้อย 15% 

54. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการ"จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยว 
ยาเสพติด" 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 -เพื่อน ายุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด มา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  

-ชุมชนทั้ง 14 ชุมชน มีปัญหาอาชญากรรมลดลง
จากเดิมอย่างน้อย 10% 

55. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของ
เด็กและเยาชนในเขตเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 -เพื่อให้มีโอกาสพัฒนาตนเอง ด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ ์ 

-จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน ใน
เขตเทศบาลปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งทัศนศึกษาดูงาน 

56. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการงานดี ท่ีน้องท าได ้ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 -เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ในช่วง
วันหยุดราชการหรือนอกเวลาเรียนใน วันปกติ หรือ
ในช่วงปิดภาคเรียนตลอดจนสนับสนุนนโยบายส่งเสริม
ให้มีรายได้ระหว่างเรียน จากอาชีพท่ีเหมาะสม  

นักเรียน นักศึกษาท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และมี
ภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล หรือ
เยาวชนท่ีผ่านการอบรมโครงการค่ายผู้น าเยาวชน
ท าความดีเพื่อแผ่นดินปฏิบัติงานนอกเวลาเรียน 

57. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด
โลก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 -เพื่อให้ประชาชนตระหนัก ถึงโทษจากยาเสพติด  
-เพื่อรณรงค์ไม่ให้ประชาชน ไปยุ่งกับยาเสพติด  
-เพื่อปูองกันไม่ให้ยาเสพติด เข้ามาในชุมชน  
 

จัดกิจกรรมกล่าวค าสัตย์ปฏิญาณและดื่มน้ าสาบาน
ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดปีละ 1 ครั้ง 

58. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด อ.
พล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 -เพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติปูองกัน ปราบปรามยาเสพติด 
อ าเภอพลให้ปฏิบัติการเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน
และมีประสิทธิภาพ  
 

อุดหนุนให้แก่ศูนย์อ านวยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอพล และรายงานผล 

59. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการเงินอุดหนุนศูนย์อ านวยการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด จ.
ขอนแก่น(ศอ.ปส.จ.ขก.) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 -เพื่อแปลงนโยบายการปูองกันและแก้ไขยาเสพติดของ
รัฐบาลและศอ.ปส. ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที ่จ.ขอนแก่น 
-เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานปูองกัน และแก้ไขปัญหา

อุดหนุนให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด จ.ขอนแก่นและหน่วยงาน
รายงานผลการด าเนินงานให้เทศบาลทราบ 
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ยาเสพติดของหน่วยงานท่ีเกี่ยงข้องในพื้นที่ จ.ขอนแก่น 
  

60. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการจัดแข่งขันกีฬาชุมชน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 -เพื่อปลูกฝังและจูงใจประชาชนในชุมชนให้หันมาสนใจ
การออกก าลังกายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกก าลังกาย  

จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆให้กับชุมชนในเขต
เทศบาลจ านวน 14 ชุมชน ปีละ1 ครั้ง เช่น ฟุตบอล 
วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ กีฬาพ้ืนเมือง ฯลฯ 

61. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน
ประชาชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 -เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
เทศบาลให้ก้าวหน้าต่อไป  

ส่งนักกีฬาตัวแทนเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับภาค
และระดับประเทศจ านวน 100 คน 
 

62. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 -เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถท่ี
เหมาะสมในด้านต่าง ๆ  
-เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้ท ากิจกรรมร่วมกันได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์  

- จัดให้มีการแสดงประกวดแข่งขัน กิจกรรมเด็ก
เยาวชนไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี 

63. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน
สังกัดเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 - เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านการกีฬา  
- เพื่อสรรหานักกีฬาตัวแทนเทศบาลเมืองเมืองพล  

จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเทศบาลใน
สังกัด 3 โรงเรียนปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

64. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการสนับสนุนงบประมาณศูนย์
ข้อมูลข่าวการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอพล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

16,000.00 -เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ของศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอพล  

อุดหนุนเงินงบประมาณให้หน่วยท่ีรับผิดชอบศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

65. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการอบรมด้านระเบียบกฎหมาย
คุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 - เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับและจริยธรรม ของเจ้าหน้าท่ีในการ
ปฏิบัติงาน  

จัดอบรมด้านระเบียบกฎคุณธรรมให้เจ้าหน้าที่ 
จ านวน 50 คน 

66. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

110,000.00 -เพื่อเพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารแก่
ประชาชน  

จัดซื้อหนังสือพิมพ์วันละ 2 ฉบับ/ วัน จัดท าวารสาร
หรือรายงานกิจการ1 ครั้ง / ปี จัดท าจดหมายข่าว
เดือนละ 1 ครั้ง 

67. (1) การพัฒนาคุณภาพ โครงการจัดอบรมอาสาสมัคร เงินอุดหนุน 30,000.00 -เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มความรู ้ความเข้าใจ จัดอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ ชุมชนละ 3คน 
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คนและสังคม ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป เกี่ยวกับช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  รวม 42 คนพร้อมทัศนศึกษาดูงาน 

68. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการเงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
เครือข่ายคณะกรรมการเทศบาลเมือง
เมืองพล (กส.ทพ.) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ของกองทุน
สวัสดิการเครือข่าย คณะกรรมการเทศบาลเมืองเมือง
พล ด้านสวัสดิการชุมชนมีประสิทธิภาพ  

อุดหนุนงบประมาณให้กับ กส.ทพ.ด าเนินการด้าน
สวัสดิการชุมชนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
20% 

69. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการจัดกิจกรรมวันครอบครัว เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 -เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความ ส าคัญของสถาบัน
ครอบครัว  

คัดเลือกครอบครัวร่มเย็นชุมชนละ 1 ครอบครัว 

70. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการปรับปรุงคุณภาพแผนชุมชน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 -เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนา ด้านกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า/ทบทวนแผน
ชุมชน  

จัดเวทีประชาคมการจัดท า/ทบทวนแผนชุมชนปีละ 
1 ครั้ง 

71. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและบทบาทหน้าท่ี
ของคณะกรรมการชุมชน 
คณะกรรมการสตรีอาสาพัฒนาชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000.00 -เพื่อส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการชุมชนและ
คณะกรรมการสตรีอาสา พัฒนาชุมชนที่ปรึกษาชุมชน
ตลอดจน ประชาชนท่ัวไปในการพัฒนาท้องถิ่น  

-จัดอบรมและศึกษาดูงาน ให้แก่คณะกรรมการ
ชุมชนคณะกรรมการสตรีอาสาพัฒนาชุมชนที่
ปรึกษาชุมชนจ านวน 250 คนท้ัง 14 ชุมชน ปีละ 1 
ครั้ง 

72. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองเมืองพล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000.00 -เพื่อติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการสตรีอาสาพัฒนา
ชุมชน  

จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการ
สตรีอาสาพัฒนาชุมชน โดยจัดการประชุมเดือนละ 
1 ครั้ง 

73. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการจัดงาน “วันสตรี สากล”
เทศบาลเมืองเมืองพล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 - เพื่อให้ความรู้ต่างๆ แก่ สตรีในชุมชน เช่น กฎหมายใน
ชีวิตประจ าวันความรู ้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดและการปูองกัน 
ความรู้เรื่องเอดส์ การจัดระบบการใช้จ่ายเงินของ
ครอบครัว รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง  

- จัดการประชุมเสวนาให้ความส าคัญกับสตรี และมี
การเดินรณรงค์ร าลึกวันส าคัญของสตรีและเชิดชู
เกียรติของสตรีและแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 

74. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 -เพื่อให้การบริการของเทศบาลไปสู่ประชาชนอย่าง
ทั่วถึงต่อเนื่อง  
-เพื่อรับทราบปัญหาที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละ
ชุมชน เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของผู้มี
รายได้น้อยในชุมชน  

-จัดหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ในชุมชน 14 ชุมชน ๆ 
ละ 1 ครั้งต่อปี ครอบคลุม 100% ของพื้นที่ท้ังหมด 

75. (1) การพัฒนาคุณภาพ โครงการปกปูองสถาบันส าคัญของ เงินอุดหนุน 20,000.00 - เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ปี
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คนและสังคม ชาติ ทั่วไป และมีส่วนร่วมในการปกปูองสถาบันส าคัญของชาต ิ 
 

ละ 2 รุ่นรุ่นละ 100 คน 

76. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 -จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช  

- ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมถวาย
พระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหา-
กษัตริย์ไม่น้อยกว่า 1,000 คน 

77. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชิน ี

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 -จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา 12สิงหามหาราชิน ี 

ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมถวายพระ
พร เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบรมมหาราชินี
นาถไม่น้อยกว่า 1,000 คน 

78. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 -เพื่อให้ อปพร.ได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการช่วยเหลือเป็นก าลังส ารองให้กับ
เจ้าหน้าท่ีในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร. จ านวน ปี
ละ 1 ครั้ง จ านวน 100 คน 

79. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน  
อปพร. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 -เพื่อให้ อปพร.ได้แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี 
ศักยภาพและการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม  

สมาชิก อปพร. เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 
คน 

80. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการฝึกอบรมเยาวชนรู้ทันภัย เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 -เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับภัยต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นและสามารถ ปูองกัน แก้ไข ช่วยเหลือตัวเองและ 
ช่วยเหลือผู้อื่นในเบื้องต้นได ้ 

เยาวชนท้ัง 14 ชุมชนในเขตเทศบาล จ านวน 100 
คน 

81. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยและการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้มีวีถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย เกิดความ สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ 
ชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาอาศัยกันได ้ 

ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองเมืองพล ท้ัง 14 
ชุมชนจ านวน 140 คน 

82. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 -เพื่อเป็นการฝึกเตรียมความพร้อมในการเตรียมการ
รองรับเหตุสาธารณภัย  
 

จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฯ ปีละ 1 ครั้ง 

83. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการเงินอุดหนุนกิจการอ าเภอพล
และกาชาดจังหวัดขอนแก่น 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 -เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณะและความ
เดือดร้อนของประชาชน  

- อุดหนุนเงินให้กาชาดอ าเภอพลและจังหวัด
ขอนแก่นปีละ 100,000 บาท และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
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84. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 - เพื่อตรวจสอบติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนาของเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ก าหนดแนวทางและในการติดตามประเมินผลแก่
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องปีละ 2 
ครั้ง จ านวน 35 คน/ครั้ง 

85. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 - เพื่อจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลให้
สอดคล้อง กับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดขอนแก่น  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนฯคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล , 
ประชาคมเมืองรวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปีละ 
1 ครั้ง จ านวน 120 คน 
 

86. (1) การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและ
ระดับประเทศ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000.00 -เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
เทศบาลให้ก้าวหน้าต่อไป  
-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเทศบาลมีพัฒนาการด้านกีฬาที่
ดีและมีมาตรฐาน  
 

ส่งนักกีฬาตัวแทนเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับภาค
และระดับประเทศจ านวน 100 คน 

87. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและได้บริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพท่ี ปลอดภัย 
 

เพื่อเฝูาระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารและ
เครื่องส าอางที่จ าหน่ายในเขตเทศบาล 

88. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการพัฒนาร้านจ าหน่ายหม่ าสู่
มาตรฐานอาหารปลอดภัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 ประชาชนได้บริโภคหม่ าที่สะอาดปลอดภัยจากร้าน
จ าหน่ายหม่ าที่ได้มาตรฐาน  

-เพื่อให้ผู้ประกอบการหม่ ามีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การสุขาภิบาลอาหารและสามารถพัฒนาปรับปรุง
จ าหน่ายหม่ าให้ได้มาตรฐาน 

89. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่สมาชิกใน
ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองพลและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 -ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพและท าให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น  

-เพื่อเพ่ิมพูนรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน 

90. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการจัดแสดงและประกวด
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองพล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 - ประชาชนได้แสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  -เพื่อจัดการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รู้จักอย่าง
ทั่วถึง 

91. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว อ าเภอพล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 - บุคคลทั่วไปได้รู้จักแหล่ง ท่องเที่ยวในอ าเภอพล  เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอ
พล เพื่อให้อ าเภอพลเป็นแหล่งส าหรับซื้อของฝาก
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ส าหรับผู้สัญจรผ่าน 

92. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วย
ปฏิบัติงานภายในกองการศึกษา 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

432,000.00 -การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
-การบริหารเวลาในการบริหารงานเป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด  
 

1.เพื่อท าหน้าท่ีจัดพิมพ์เอกสาร รับส่งหนังสือภายใน 
และภายนอก 

93. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการจ้างเหมายามรักษาความ
ปลอดภัย และรักษาความสะอาด
ประจ าโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,458,000.00 -ทรัพย์สินภายในโรงเรียนไม่เกิดการสูญหาย  
-โรงเรียนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  

1.เพื่อท าหน้าท่ีดูแลรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
ทั้ง 3 แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

94. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกท า
ความสะอาดและปฏิบัติงานภายใน
กองคลัง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

108,000.00 -กองคลังสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยเกิดบรรยากาศที่
ดีในการท างาน ผู้มาติดต่อราชการได้รับการบริการที่ด ี 
 
 

เพื่อให้กองคลังสะอาด มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้ผู้มาติดต่อ
ราชการและเกิดบรรยากาศที่ดีในการท างาน 

95. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการจ้างเหมายามรักษาความ
ปลอดภัยประจ าสถานท่ีก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

360,000.00 -ทรัพย์สินของทางราชการไม่เกิดการสูญเสียหรือสูญ
หายและมีความปลอดภัยมากขึ้น  

-เพื่อให้รักษาความปลอดภัยและรักษาทรัพย์สิน ณ 
สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของเทศบาล
เมืองเมืองพล 

96. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกคัด
แยกขยะประจ าสถานท่ีก าจัดขยะ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

216,000.00 -สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน
ขึ้นกว่าเดิม  
 

-เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยก่อนน าไปก าจัดขยะ 

97. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วย
ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,404,000.00 -การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

เพื่อให้การปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

98. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานฝัง
กลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
เมืองพล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

216,000.00 -การฝังกลบขยะมูลฝอยด าเนินไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน ท าให้ไม่มีขยะที่จะก าจัดเหลือตกค้าง  

เพื่อให้การปฏิบัติงานฝังกลบขยะมูลฝอยในสถานท่ี
ก าจัดขยะมูลฝอยในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองเมืองพลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

99. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการจ้างเหมาด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซม ดูแล ถนนซอย และทางเท้า

รายได้จัดเก็บ
เอง 

864,000.00 -ถนน ซอย และทางเท้า ภายในเขตเทศบาลมีสภาพดี
สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ปลอดภัย  

-เพื่อให้ ถนน ซอย และ เส้นทางสัญจรไปมาภายใน
เขตเทศบาลได้รับการดูแลซ่อมแซม ปรับปรุง ให้ 
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ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการจ้างเหมาด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟูา สาธารณะตามถนน 
ซอยต่างๆภายในเขตเทศบาล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

108,000.00 -ไฟฟูาสาธารณะตามถนน ซอยและทางเท้า มีแสงสว่าง
เพียงพอประชาชนได้รับความปลอดภัย  

เพื่อให้ระบบไฟฟูาสาธารณะได้รับการดูแล 
ซ่อมแซมไฟฟูา มีแสงสว่างเพียงพอ 

101. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วย
ปฏิบัติงานในกองช่าง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

216,000.00 -การปฏิบัติงานของกองช่าง มีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ไม่เกิดความเสียหายจากปัญหาขาด
แคลนบุคลากร  

-เพื่อให้การปฏิบัติงานในกองช่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

102. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานใน
กองสวัสดิการสังคม 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

324,000.00 -การปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม มีประสิทธิภาพ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

เพื่อให้ปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

103. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการจ้างเหมาคนงานรักษาความ
สะอาดอาคารส านักงานเทศบาลและ
ปฏิบัติงานภายในส านักปลัดเทศบาล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

324,000.00 -อาคารเทศบาลสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อยเกิด
บรรยากาศที่ดีในการท างาน  

อาคารเทศบาลสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิด
บรรยากาศที่ดีในการท างาน 

104. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติหน้าท่ีภายในงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

216,000.00 - อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  - เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ 

105. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการจ้างบุคคลภายนอกท าความ
สะอาดอาคารและบริเวณสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

324,000.00 -เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเกิดความสะอาด 
สะดวก เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

- เพื่อจ้างบุคคลภายนอกท าความสะอาดอาคารและ
บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ านวน 3 คน 

106. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานในกองวิชาการและ
แผนงาน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

612,000.00 -การปฏิบัติงานในกองวิชาการฯมีประสิทธิภาพเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  

เพื่อให้การปฏิบัติงานในกองกองวิชาการและ
แผนงานประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

107. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

300,000.00 -ข้อมูลแผนที่ภาษีเป็นปัจจุบันสามารถจัดเก็บภาษีได้
ตามเปูาหมายมีวัสดุและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัยในการปฏิบัติงาน  

- เพื่อส ารวจและปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมด 

108. (2) การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ท่อ
ระบายน้ าซอยสาธารณประโยชน์แยก

เงินสะสม 82,000.00 -ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมาและ
ลดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย2.00ม. ยาวประมาณ 
33 ม. พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.80 ม. 
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จากซอยชลธี (ซอยข้างบ้านนายส าเริง 
ไหวพริบ) (ชุมชนหนองแวง 2) 

109. (2) การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ท่อ
ระบายน้ าซอยตรงข้ามวัดมิ่งเมือง 
(ชุมชน บขส.มิ่งเมือง) 

เงินสะสม 2,620,000.00 -การสัญจรไปมาสะดวก มีการระบายน้ าเสียได้ด ี ก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 8.00 ม. ยาว
ประมาณ 509 ม.วางท่อ คสล. Ø 0.80 ม. 

110. (2) การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพล
รัตน์ 4 

เงินสะสม 328,000.00 -ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมา  ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย3.00-4.00 ม. ยาว
ประมาณ 226 ม.จ านวน 1 สาย 

111. (2) การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่  

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.พร้อมท่อ
ระบายน้ าซอยสาธารณประโยชน์ฯ
(ข้างบ้านนางสายฝน) 

เงินสะสม 82,000.00 -ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา
และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง  

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย2.00 ม. ยาว
ประมาณ 42 ม. พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.40 ม. 

112. (2) การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่  

โครงการอุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคขยายเขตระบบจ าหน่ายหรือ
ขยายระบบไฟฟูาสาธารณะตามถนน
สายต่างๆ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

200,000.00 -เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอแก่การสัญจรไปมาเวลาค่ า
คืน 
-เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ขยายเขตไฟฟูาถนนสายต่างๆ ทั้ง 16 สาย 

113. (2) การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่  

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การจราจรในเขตเทศบาล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

400,000.00 -เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสัญญาณจราจรต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน  
 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆเกี่ยวกับระบบการจราจร 

114. (2) การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่  

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานีผู้โดยสารฯ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

320,000.00 -เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  
 
 

-เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานสถานี
ผู้โดยสารฯ ให้มีความปลอดภัยมั่นคงและเพียงพอ
ต่อการใช้สอย 

115. (2) การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
จัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในท่ี
หรือทางสาธารณะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 -เพื่อให้ที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

-พัฒนาระบบการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้า
ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล 

116. (2) การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานที่
ท างานให้น่าอยู่ ด้วยกิจกรรม 5 ส. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 -เพื่อพัฒนาสถานท่ีท างานให้น่าอยู ่และมี
สภาพแวดล้อมท่ีด ี 

-จัดการฝึกอบรมทบทวนและฟื้นฟูความรู้และการ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิดสถานท่ีท างาน
น่าอยู่ น่าท างาน 
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117. (2) การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่  

โครงการตรวจประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 - เพื่อให้ทราบปัญหาในการปฏิบัต ิราชการ ของ
เทศบาลเมืองเมืองพล  
- เพื่อให้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยใน การจัดการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร  

- จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
เทศบาล 

118. (2) การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่  

โครงการจัดงานวันเทศบาล เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 -เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์กร  
-เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ี
และความส าคัญขององค์กร ในการให้บริการประชาชน 
  

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชนร่วม
กิจกรรมตามโครงการวันเทศบาล 600 คน 

119. (2) การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่  

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 -เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง  

จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
เทศบาล จ านวน 150 คน 

120. (2) การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่  

โครงการทบทวนปรับปรุงและพัฒนา
เทศบัญญัติด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 -เพื่อให้เทศบัญญัติด้านสาธารณสุขและสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  
 

ทบทวนปรับปรุงและเผยแพร่เทศบัญญัติด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจ านวน 3 ครั้ง 

121. (4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจ้างเหมาเก็บกวาดรักษา
ความสะอาด ถนน ซอยและสถานท่ี
สาธารณะ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

4,410,000.00 -ถนน ซอย และสถานท่ีสาธารณะภายในเขตเทศบาลมี
ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย  

-เพื่อให้ถนน ซอยและสถานท่ีสาธารณะภายในเขต
เทศบาลเมืองเมืองพล มีความสะอาด 
 
 

122. (4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย
ภายในเขตเทศบาล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

2,160,000.00 -ขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวันภายในเขตเทศบาล
ได้รับการน าไปก าจัดเป็นประจ าทุกวัน  

-เพื่อใหข้ยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นภายในเขตเทศบาล
เมืองเมืองพลได้รับการเก็บขนและน าไปก าจัดเป็น
ประจ าทุกวัน 
 

123. (4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

โครงการจ้างเหมาเก็บกวาดรักษา
ความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

720,000.00 -ท าให้ตลาดสดเป็นตลาดที่สะอาดและน่าซื้อไม่มีสัตว์
และแมลงรบกวน  

-เพื่อให้ตลาดสดเทศบาล 1 มีความสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อยเป็นประจ าทุกวัน 
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สิ่งแวดล้อม  
 

124. (4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับ
วันสงกรานต ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 -ส้วมสาธารณะมีมาตรฐาน ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจาย 
โรคติดต่อ  

1.เพื่อกระตุ้นให้เจ้าของส้วมสาธารณะตระหนักและ
เห็นความส าคัญในการท าความสะอาดและปรับปรุง
ส้วมในความรับผิดชอบ 
 

125. (4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการตลาดสดน่าซื้ออย่างยั่งยืน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

250,000.00 -สภาพแวดล้อมท่ัวไปในตลาดสดดีขึ้น  
-ผู้จ าหน่ายสินค้าให้ความร่วมมือและช่วยรักษาความ
สะอาดอย่างต่อเนื่อง  
 

1. เพื่อก าจัดวัสดุสิ่งของที่ไม่จ าเป็น เหลือใช้ไม่กีด
ขวางการรักษาความสะอาด 

126. (4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการเทศบาลเมืองเมืองพลรัก
ชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 - เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีการพัฒนา
สภาพแวดล้อม  

-จัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในชุมชน ท้ัง 
14 ชุมชนให้มีการพัฒนาศักยภาพชุมชนของแต่ละ 
ชุมชน 

127. (4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์การคัดแยกและทิ้ง
ขยะอย่างถูกวิธี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 -เพื่อให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อการทิ้งขยะที่จะ
น าไปสู่วิธีการของการทิ้งขยะอย่างถูกวิธี 

-จัดกิจกรรมรณรงค์การทิ้งขยะอย่างถูกวิธี ทั้ง 14 
ชุมชน 

128. (4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ระบายน้ าและก าจัดต้นธูปฤาษี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

424,000.00 -เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการระบายน้ า  
-เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมขังภายในเขตเทศบาล  

-ขุดลอกท่อหรือทางระบายน้ าของถนนภายในเขต
เทศบาล ระยะทางอย่างน้อย 20 กิโลเมตร 

129. (4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 -เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหา
ภาวะโลกร้อนท่ีก าลังเป็นปัญหาส าคัญของโลก  

1. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ1์,000 แผ่น 
2. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 2 ปูาย 

130. (4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 -เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรม ให้ความรู้แก่ประชาชนใน
การรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนภายในเขต
เทศบาลทั้ง 14 ชุมชน ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

131. (4) การบริหารจัดการ โครงการส านักงานสีเขียว (Green เงินอุดหนุน 30,000.00 -ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในส านักงานเพื่อลดการใช้ -จัดการประชุมบุคลากรในเทศบาลจ านวน 3 ครั้ง 
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ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

Office) ทั่วไป ทรัพยากรและลดใช้พลังงาน  

132. (4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ
สวนหย่อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต
เทศบาล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,980,000.00 -สาธารณะ สวนหย่อมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และร่มรื่นเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในเขต
เทศบาล  
 

จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ
ใส่ปุ๋ย พรวนดิน และท าความสะอาดเก็บกวาด
จ านวน 25 คนๆ ละ 9,000 บาท  

133. (4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดหาดินส ารองเพื่อใช้ในการ
ฝังกลบขยะมูลฝอย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000.00 -เพื่อให้มีดินเพียงพอส าหรับใช้ในการฝังกลบขยะมูล
ฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  

-จัดซื้อ/จัดหาดินส าหรับใช้ในการฝังกลบขยะมูล
ฝอย จ านวน 3 ครั้ง ๆ ละ 2,000 ลบ.ม. 

134. (4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าทดแทนกรณีสภาพแวดล้อมเสื่อม
โทรมเนื่องจากระบบก าจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 -เพื่อให้มีสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่
เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นใน
อนาคต  
 

-จ่ายเงินค่าทดแทนกรณีสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม
เนื่องจากระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลให้แก่
องค์การ 

135. (4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการท าปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ
จากมูลฝอย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 -เพื่อแปรรูปขยะมูลฝอยให้เป็นปุ๋ยหมักและก๊าซชีวิภาพ 
จากเศษอาหาร ผัก ผลไม้เศษใบไม ้หญ้าแห้ง  

จัดกิจกรรมการรณรงค์การท าปุ๋ยหมักและก๊าซ
ชีวภาพจากเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลาย
ได ้
 

136. (4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 -ท าให้ได้น้ าที่สะอาดและปลอดภัยจากเชื้อโรคก่อน
น าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ  

1.เพื่อประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล  
2.เพื่อประเมินการจัดการน้ าขยะมูลฝอยและ
คุณภาพน้ าใต้ดิน 

137. (4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า
ของแหล่งน้ าผิวดิน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 -ประชาชนได้มีน้ าสะอาดปราศจากเชื้อโรคและเพียงพอ
ต่อความต้องการเพิ่มขึ้น  

-เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพน้ าของแหล่งน้ า
ผิวดินท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ า
ของเทศบาล 

138. (4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 -ภาคีเครือข่ายพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนมีความพึง
พอใจและภูมิใจท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง  

1.เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
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139. (4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาและติดตามประเมินผล
ด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 -การด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมือง
เมืองพลเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
-เทศบาลเมืองเมืองพลมีสภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้น  

1.เพื่อให้ทราบสถานการณ์การด าเนินงานด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองเมืองพล 
2.เพื่อพัฒนาแนวทางการด าเนินงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน EHA 

 
 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลเมืองเมืองพล มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 113 โครงการ จ านวนเงิน 66,363,631 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 113 โครงการ จ านวนเงิน 66,169,231 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

(1) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 73 47,668,695.46 73 47,668,695.46 

(2) การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่ 6 795,883.35 6 795,883.35 

(3) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 19 7,559,495.00 19 7,365,095.00 

(4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15 10,339,556.70 15 10,339,556.70 

รวม 113 66,363,630.51 113 66,169,230.51 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองเมืองพล ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

1. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการประกวดร้องสรภัญญะท านองพื้น บ้าน
อีสาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 49,675.00 1/2560 15/09/2560 7 

2. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม ่ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,000.00 2,000.00 561/60 29/12/2559 15 

3. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต ์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 169,160.00 25/2560 10/04/2560 7 

4. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 108,125.00 10/2560 05/07/2560 7 

5. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000.00 80,905.00 22/2560 01/11/2559 7 

6. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
วันวิสาขบูชา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 3,540.00 - 01/03/2560 3,540 

7. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการเงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
เมืองพล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,120,000.00 700,000.00 726/60 05/04/2560 120 

8. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 23,750.00 112/60 08/08/2560 15 

9. (1) การพัฒนาคุณภาพคน โครงการอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุน 3,457,570.00 3,389,883.98 272/60 16/02/2560 240 
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และสังคม ทั่วไป 

10. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

23,083,640.00 20,939,085.00 95/60 10/01/2560 30 

11. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 100,000.00 231/60 15/02/2560 15 

12. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

600,000.00 563,300.00 1445/60 24/05/2560 150 

13. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากร
ดีเด่นในสถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 18,820.00 83/60 12/01/2560 15 

14. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการอบรมพัฒนาครู-บุคลากรการศึกษา
และดูงาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

550,000.00 482,500.00 54/60 09/01/2560 15 

15. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 26,250.00 1451/60 26/05/2560 60 

16. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

250,000.00 249,789.00 610/60 11/01/2560 15 

17. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการจ้างเหมาครูสอนภาษาชาวต่างประเทศ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 

792,000.00 600,000.00 - 03/10/2559 360 

18. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและศึกษาและดูงาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 

100,000.00 81,336.00 259/60 06/02/2560 15 

19. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000.00 70,200.00 342/60 03/01/2560 15 

20. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

180,000.00 96,380.00 12/60 15/11/2559 360 

21. (1) การพัฒนาคุณภาพคน โครงการจัดเก็บข้อมูล พ้ืนฐาน (จปฐ. เขตเมือง) เงินอุดหนุน 80,000.00 72,000.00 331/60 03/11/2559 30 
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และสังคม ทั่วไป 

22. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการเทศบาลเมืองเมืองพลปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 35,088.00 227/60 23/12/2559 180 

23. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการดูแลผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิต
สูง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 50,000.00 55/60 22/12/2559 15 

24. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการรณรงค์ปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อ 
HIVและโรคเอดส ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 19,567.50 196/60 24/11/2559 120 

25. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการเฝูาระวังความปลอดภัยของน้ าอุปโภค
บริโภคในชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 26,910.50 427/60 12/06/2560 30 

26. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกเทศบาลเมืองเมืองพล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 69,865.50 185/60 09/11/2559 300 

27. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรค
ทางเดินอาหาร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 

40,000.00 30,000.00 44/60 09/12/2559 30 

28. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้สูงอาย ุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 

50,000.00 50,000.00 232/60 05/07/2560 15 

29. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 28,236.00 38/60 02/12/2559 30 

30. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันวัยรุ่นและเยาวชน
เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธ์ุ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 36,078.00 99/60 19/06/2560 30 

31. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการเงินอุดหนุน อสม.ในเขตเทศบาลเมือง
เมืองพล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

105,000.00 105,000.00 79/60 10/05/2560 15 

32. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการสมทบงบประมาณสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลเมือง
เมืองพล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,000,000.00 1,000,000.00 14/60 04/11/2559 15 
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33. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการรณรงค์ปูองกันโรคขาดสารไอโอดีนใน
ชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

25,000.00 24,998.00 94/60 03/02/2560 30 

34. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการรณรงค์การเฝูาระวังปูองกัน และแก้ไข
ปัญหาพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ าด ี

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 28,000.00 612/60 24/03/2560 90 

35. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการเฝูาระวังและจัดการปัญหาสเตอรอยด์ที่
คุกคามสุขภาพ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 6,000.00 510/60 22/08/2560 30 

36. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพท่ีดีใน
ผู้สูงอาย ุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 100,000.00 719/60 05/04/2560 90 

37. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

เงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ปุวยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V. 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 50,000.00 1202/60 08/05/2560 15 

38. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในเขต
เทศบาลเมืองเมืองพล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 

12,678,000.00 12,678,000.00 2/60 04/10/2559 360 

39. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้พิการ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 29,990.00 523/60 19/09/2560 15 

40. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของชมรม
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเมืองพลและทัศนศึกษาดู
งาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 99,533.00 493/60 22/12/2559 45 

41. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ติดเชื้อ H.I.V 
และผู้ปุวยเอดส์เทศบาลเมืองเมืองพล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

72,000.00 72,000.00 158/60 03/07/2560 60 

42. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองเมืองพล  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

12,678,000.00 2,563,200.00 4/60 04/10/2559 360 

43. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและจุดตรวจความ
ปลอดภัยด้านการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 69,170.00 52/60 29/12/2559 30 

44. (1) การพัฒนาคุณภาพคน โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย เงินอุดหนุน 20,000.00 17,796.00 183/60 08/08/2560 15 
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และสังคม 100% ทั่วไป 

45. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการติดตามประเมินผลคณะกรรมการ
ด าเนินงานศูนย์ประสานงานปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเทศบาลเมืองเมืองพล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000.00 80,000.00 133/60 31/10/2559 360 

46. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของเด็กและ 
เยาวชนในเขตเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 

100,000.00 100,000.00 1458/60 29/05/2560 30 

47. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการงานดี ท่ีน้องท าได ้ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 

60,000.00 58,800.00 129/60 27/03/2560 30 

48. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 4,937.00 430/60 23/06/2560 30 

49. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการจัดแข่งขันกีฬาชุมชน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 149,941.00 127/60 19/09/2560 15 

50. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนประชาชน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 90,640.00 137/60 04/07/2560 30 

51. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 100,000.00 596/60 23/03/2560 180 

52. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาล เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 44,101.00 142/60 13/06/2560 30 

53. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอพล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

16,000.00 16,000.00 2815/60 08/08/2560 15 

54. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการอบรมด้านระเบียบกฎหมายคุณธรรม
จริยธรรมของเจ้าหน้าท่ี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 24,400.00 2071/60 28/06/2560 60 

55. (1) การพัฒนาคุณภาพคน โครงการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน รายได้จัดเก็บ 110,000.00 104,560.00 9/60 27/10/2559 360 
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และสังคม เอง 

56. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการจัดอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 25,330.00 119/60 15/08/2560 15 

57. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการจัดกิจกรรมวันครอบครัว เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 

20,000.00 19,600.00 367/60 05/04/2560 30 

58. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการปรับปรุงคุณภาพแผนชุมชน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 40,000.00 278/60 16/02/2560 90 

59. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ชุมชน คณะกรรมการสตรีอาสาพัฒนาชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000.00 500,000.00 117/60 05/01/2560 30 

60. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมือง
พล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000.00 80,000.00 133/60 31/10/2559 360 

61. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการจัดงาน “วันสตรี สากล” เทศบาลเมือง
เมืองพล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 19,990.00 388/60 02/03/2560 15 

62. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 69,510.00 492/60 22/12/2559 15 

63. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาต ิ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 19,935.00 131/60 06/03/2560 30 

64. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในพระ
ราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหา
ราชิน ี

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 74,425.00 158/90 09/08/2560 15 

65. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 

200,000.00 186,969.64 174/60 03/03/2560 15 
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66. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 

20,000.00 19,720.00 178/60 03/03/2560 15 

67. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการฝึกอบรมเยาวชนรู้ทันภัย เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 39,158.00 174/60 08/02/2560 30 

68. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและ
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 19,615.00 166/61 06/03/2560 15 

69. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 37,612.34 292/60 22/08/2560 15 

70. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการเงินอุดหนุนกิจการอ าเภอพลและ
กาชาดจังหวัดขอนแก่น 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 100,000.00 56/60 22/11/2559 15 

71. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 27,320.00 159/60 10/01/2560 270 

72. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 100,000.00 144/60 02/01/2560 240 

73. (1) การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000.00 500,000.00 149/60 06/06/2560 30 

74. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 7,500.00 514/60 22/08/2560 30 

75. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่สมาชิกในชุมชน
เทศบาลเมืองเมืองพลและทัศนศึกษาดูงาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 

60,000.00 59,995.00 114/60 09/08/2560 30 

76. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว อ าเภอ
พล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 
 

10,000.00 10,000.00 325/60 19/09/2560 15 

77. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน รายได้จัดเก็บ 432,000.00 432,000.00 120/60 28/10/2559 360 
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ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  งานภายในกองการศึกษา เอง 

78. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย และ
รักษาความสะอาดประจ าโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,458,000.00 1,458,000.00 23/60 03/10/2559 360 

79. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกท าความ
สะอาดและปฏิบัติงานภายในกองคลัง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

108,000.00 108,000.00 150/60 01/11/2559 360 

80. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
ประจ าสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

360,000.00 360,000.00 148/60 01/11/2559 360 

81. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกคัดแยกขยะ
ประจ าสถานท่ีก าจัดขยะ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

216,000.00 216,000.00 125/60 03/10/2559 360 

82. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน
ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

1,404,000.00 1,404,000.00 152/60 03/10/2559 360 

83. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานฝังกลบขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมืองเมืองพล 
 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

216,000.00 216,000.00 154 03/10/2559 360 

84. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการจ้างเหมาด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม 
ดูแล ถนนซอย และทางเท้าภายในเขตเทศบาล
เมืองเมืองพล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

864,000.00 864,000.00 129/60 03/10/2559 360 

85. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการจ้างเหมาด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟูา สาธารณะตามถนน ซอยต่างๆภายในเขต
เทศบาล 
 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

108,000.00 108,000.00 7/60 03/10/2559 360 

86. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน
ในกองช่าง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

216,000.00 216,000.00 9/60 03/10/2559 360 

87. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในกอง
สวัสดิการสังคม 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

324,000.00 324,000.00 13/60 03/10/2559 360 
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88. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการจ้างเหมาคนงานรักษาความสะอาด
อาคารส านักงานเทศบาลและปฏิบัติงานภายใน
ส านักปลัดเทศบาล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

324,000.00 324,000.00 7/60 03/10/2559 360 

89. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติ
หน้าท่ีอาคารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

216,000.00 216,000.00 5/60 03/10/2559 360 

90. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการจ้างบุคคลภายนอกท าความสะอาด
อาคารและบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

324,000.00 324,000.00 21/60 03/10/2559 360 

91. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานใน
กองวิชาการและแผนงาน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

612,000.00 612,000.00 18/60 03/10/2559 360 

92. (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขัน  

โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

300,000.00 300,000.00 151/60 03/10/2559 360 

93. (2) การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่  

โครงการอุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคขยายเขต
ระบบจ าหน่ายหรือขยายระบบไฟฟูาสาธารณะ
ตามถนนสายต่างๆ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

200,000.00 135,213.35 1446/60 25/05/2560 7 

94. (2) การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่  

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจราจรใน
เขตเทศบาล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

400,000.00 222,578.00 220/60 19/12/2559 270 

95. (2) การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่  

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานี
ผู้โดยสารฯ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

320,000.00 320,000.00 2103/60 03/07/2560 7 

96. (2) การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัด
ระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 26,522.00 165/60 08/05/2560 15 

97. (2) การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่  

โครงการจัดงานวันเทศบาล เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 23,910.00 872/60 21/04/2560 30 

98. (2) การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่  

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 67,660.00 134/60 08/03/2560 15 

99. (4) การบริหารจัดการ โครงการจ้างเหมาเก็บกวาดรักษาความสะอาด รายได้จัดเก็บ 4,410,000.00 4,410,000.00 10/60 03/10/2559 360 
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ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ถนน ซอยและสถานท่ีสาธารณะ เอง 

100. (4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจ้างเหมาเก็บขนมูลฝอยภายในเขต
เทศบาล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 
 
 

2,160,000.00 2,160,000.00 11/60 03/10/2559 360 

101. (4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจ้างเหมาเก็บกวาดรักษาความสะอาด
ตลาดสดเทศบาล 1 
 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

720,000.00 720,000.00 12/60 03/10/2559 360 

102. (4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวัน
สงกรานต ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 13,656.00 362/60 30/03/2560 15 

103. (4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการตลาดสดน่าซื้ออย่างยั่งยืน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

250,000.00 220,603.70 62/60 04/11/2559 30 

104. (4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการเทศบาลเมืองเมืองพลรักชุมชน รักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 23,500.00 97/60 19/12/2559 150 

105. (4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์การคัดแยกและทิ้งขยะอย่างถูก
วิธี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 74,095.00 47/60 15/12/2559 270 

106. (4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ าและ
ก าจัดต้นธูปฤาษี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

424,000.00 57,500.00 422/60 03/07/2560 30 

107. (4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 5,775.00 82/60 07/02/2560 30 
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108. (4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 9,858.00 106/60 12/07/2560 30 

109. (4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะสวนหย่อม
และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 
 
 

1,980,000.00 1,980,000.00 148/60 01/11/2559 720 

110. (4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

โครงการจัดหาดินส ารองเพื่อใช้ในการฝังกลบ
ขยะมูลฝอย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000.00 496,600.00 614/60 22/05/2560 60 

111. (4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าทดแทนกรณีสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม
เนื่องจากระบบก าจัดมูลฝอยของเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 100,000.00 2778/60 07/08/2560 7 

112. (4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการท าปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพจากมูลฝอย เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 40,660.00 189/60 22/08/2560 15 

113. (4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าของแหล่ง
น้ าผิวดิน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 27,309.00 262/60 11/01/2560 240 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2560 
เทศบาลเมืองเมืองพล พล จ.ขอนแก่น  

ยุทธศาสตร์ 
แผนการด าเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 
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จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.(1) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 126.0 86.06 86.0 62.64 73.0 47.67 73.0 47.67 73.0 47.67 
2.(3) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน  24.0 14.74 21.0 7.64 19.0 7.56 19.0 7.37 18.0 7.34 
3.(4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25.0 32.88 19.0 10.98 15.0 10.34 15.0 10.34 15.0 10.34 
4.(2) การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่ 41.0 36.68 13.0 4.26 6.0 0.80 6.0 0.80 6.0 0.80 
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองเมืองพล  
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลเมืองเมืองพล ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2560 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริม
และสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยด ีก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ประชาชนท้ังในพื้นที่และพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคัญดังนี ้
    1. โครงการประกวดร้องสรภัญญะท านองพื้นบ้านอีสาน 
    2. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม ่        
    3. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต ์        
    4. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา         
    5. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง         
    6. โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา        
    7. โครงการเงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล 
    8. โครงการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ 
    9. โครงการอาหารเสริม (นม) 
    10. โครงการค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
    11. โครงการสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
    13. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรดีเด่นในสถานศึกษา 
    14. โครงการอบรมพัฒนาครู-บุคลากรการศึกษาและดูงาน 
    15. โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
    16. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ
    17. โครงการจ้างเหมาครูสอนภาษาชาวต่างประเทศ 
    18. โครงการมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและศึกษาดูงาน 
    19. โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
    20. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 
    21. โครงการจัดเก็บข้อมูล พ้ืนฐาน (จปฐ. เขตเมือง) 
    22. โครงการเทศบาลเมืองเมืองพลปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
    23. โครงการดูแลผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
    24. โครงการรณรงค์ปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV และโรคเอดส ์
    25. โครงการเฝูาระวังความปลอดภัยของน้ าอุปโภคบริโภคในชุมชน 
    26. โครงการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเทศบาลเมืองเมืองพล 
    27. โครงการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคทางเดินอาหาร 
    28. โครงการดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอาย ุ
    29. โครงการส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 
    30. โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันวัยรุ่นและเยาวชนเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธ์ุ 
    31. โครงการเงินอุดหนุน อสม.ในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล 
    32. โครงการสมทบงบประมาณสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองเมืองพล 
    33. โครงการรณรงค์ปูองกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน 
    34. โครงการรณรงค์การเฝูาระวังปูองกัน และแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ าด ี
    35. โครงการเฝูาระวังและจัดการปัญหาสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพ 
    36. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพท่ีดีในผู้สูงอาย ุ
    37. เงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V. 
    38. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล 
    39. โครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้พิการ 
    40. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเมืองพลและทัศนศึกษาดูงาน 
    41. โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ติดเชื้อ H.I.V และผู้ปุวยเอดส์เทศบาลเมืองเมืองพล 
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    42. โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล  
    43. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและจุดตรวจความปลอดภัยด้านการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่
    44. โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% 
    45. โครงการติดตามประเมินผลคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ประสานงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลเมืองเมืองพล 
    46. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 
    47. โครงการงานดี ท่ีน้องท าได ้
    48. โครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
    49. โครงการจัดแข่งขันกีฬาชุมชน 
    50. โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนประชาชน 
    51. โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
    52. โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
    53. โครงการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอพล 
    54. โครงการอบรมด้านระเบียบกฎหมายคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ี 
    55. โครงการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
    56. โครงการจัดอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ 
    57. โครงการจัดกิจกรรมวันครอบครัว 
    58. โครงการปรับปรุงคุณภาพแผนชุมชน 
    59. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการสตรีอาสา
พัฒนาชุมชน 
    60. โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล 
    61. โครงการจัดงาน “วันสตรี สากล” เทศบาลเมืองเมืองพล 
    62. โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่
    63. โครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาต ิ
    64. โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชิน ี
    65. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) 
    66. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. 
    67. โครงการฝึกอบรมเยาวชนรู้ทันภัย 
    68. โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
    69. โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล 
    70. โครงการเงินอุดหนุนกิจการอ าเภอพลและกาชาดจังหวัดขอนแก่น 
    71. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
    72. โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
    73. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ 
    74. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
    75. โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่สมาชิกในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองพลและทัศนศึกษาดูงาน 
    76. โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว อ าเภอพล 
    77. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานงานภายในกองการศึกษา 
    78. โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย และรักษาความสะอาดประจ าโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    79. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกท าความสะอาดและปฏิบัติงานภายในกองคลัง 
    80. โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยประจ าสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    81. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    82. จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเมืองพล 
    83. โครงการจ้างเหมาด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ดูแล ถนนซอย และทางเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล 
    84. โครงการจ้างเหมาด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูา สาธารณะตามถนน ซอยต่างๆภายในเขตเทศบาล 
    85. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานในกองช่าง 
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    86. จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม 
    87. โครงการจ้างเหมาคนงานรักษาความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาลและปฏิบัติงานภายในส านักปลัดเทศบาล 
    88. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีภายในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    89. โครงการจ้างบุคคลภายนอกท าความสะอาดอาคารและบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
    90. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผนงาน 
    91. โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
    92. โครงการอุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคขยายเขตระบบจ าหน่ายหรือขยายระบบไฟฟูาสาธารณะตามถนนสายต่าง  ๆ
    93. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจราจรในเขตเทศบาล 
    94. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานีผู้โดยสารฯ 
    95. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
    96. โครงการจัดงานวันเทศบาล 
    97. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 
    98. โครงการจ้างเหมาเก็บกวาดรักษาความสะอาด ถนน ซอยและสถานท่ีสาธารณะ 
    99. โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล 
    100. โครงการจ้างเหมาเก็บกวาดรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1 
    101. โครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต ์
    102. โครงการตลาดสดน่าซื้ออย่างยั่งยืน 
    103. โครงการเทศบาลเมืองเมืองพลรักชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม 
    104. โครงการรณรงค์การคัดแยกและทิ้งขยะอย่างถูกวิธี 
    105. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ าและก าจัดต้นธูปฤาษี 
    106. โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 
    107. โครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) 
    108. โครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะสวนหย่อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 
    109. โครงการจัดหาดินส ารองเพื่อใช้ในการฝังกลบมูลฝอย 
    110. ค่าทดแทนกรณีสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมเนื่องจากระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล 
    111. โครงการท าปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพจากมูลฝอย 
    112. โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าผิวดิน 
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ซ. คณะกรรมการ 
    1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นางจุไรรัชต์   ศรีอมร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตร ี ประธานกรรมการ 
2. นางสุพัฒนา   พัฒนเศรษฐานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
3. นายจ านง   ศรีโคตร สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
4. นายอดิศร   ประจิตร ์ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
5.  ผู้จัดการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอพล กรรมการ 
6.  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(สาขาเมืองพล) กรรมการ 
7.  ท้องถิ่นอ าเภอพล กรรมการ 
8. นายชนะ   ถ่ินทัพไทย ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
9. นายโสภณ    หนองแบก ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
10. ร.ต.ท. ประเสริฐ  เชิญกลาง ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
11. นายชัยวัฒน์  ศรีวิชา ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
12. นายสมชัย   ศรีกันต ์ ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
13. นายวิชิตชนม์  ทองชน ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
14. นายค าสอน  สิงห์สุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
15. นายอนุชิต   ธนาวัฒนากร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
16. นายวสันต์   ทองถนอม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
17. นายปรีชา   มาฆะซ็นต์ รองปลัดเทศบาลเมืองเมืองพล กรรมการและเลขานุการ 
18. นายชาญวิทย์    เทศศรีเมือง หัวหน้าฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการรักษา

ราชการแทนผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นางจุไรรัชต์   ศรีอมร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตร ี ประธานกรรมการ 
2. นายปรีชา   มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาลเมืองเมืองพล กรรมการ 
3. นายวสันต์   บุญหล้า รองปลัดเทศบาลเมืองเมืองพล กรรมการ 
4. นางพวงพยอม  สินพานิช ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
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5. นายภาณุวัฒน์  ประจุดทะเน ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
6. นายสุธีระ   กุลนอก ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ 
7. นายสนามชัย  ถ้ ากลาง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 
8. นายยรรยงค์   ไทยทอง หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรักษาราชการ

แทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กรรมการ 

9. นายเพชร   โพสาราช หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล กรรมการ 
10. นายสุนทร  พงษ์เหมวัฒนา ผู้แทนประชาคมเมืองเมืองพล กรรมการ 
11. นายธานี  แก้วตาบรรเจิด ผู้แทนประชาคมเมืองเมืองพล กรรมการ 
12. นายอยู่เจริญ  จันมา ผู้แทนประชาคมเมืองเมืองพล กรรมการ 
13. นายชาญวิทย์    เทศศรีเมือง หัวหน้าฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการรักษาราชการ

แทนผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
กรรมการและ
เลขานุการ 

14. นางสาวผ่องศรี  โสภา หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ส่วนที่  7 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  ด าเนินการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  
เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน   การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้  
1.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อท้องถิ่น  
เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ 

1.1  โอกาส (O : Opportunity) 
(1)  เป็นเมืองผ่านเส้นทางหลักและการคมนาคมสะดวก   สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุน

ทางเศรษฐกิจ 
(2)  ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี  การปฏิรูป ระบบราชการท าให้

พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
(3)  รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(4)  ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

1.2  อุปสรรค (T : Threat) 
 (1)  มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแกกับเทศบาลเมือง

เมืองพล ในการพัฒนาถนนซึ่งเป็นเส้นทางการคมนาคมเข้ามาในเขตเมือง พื้นที่แนวเขตเป็นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโจดหนองแก แต่ประชากรที่สัญจรไปมาส่วนเป็นประชากรของคนในเขตชุมชนเมือง 

(2)  ปัจจุบันเทศบาลเมืองเมืองพล เป็นเทศบาลขนาดใหญ่  มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจ
หน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืน   ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตาม
นโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

(3)  งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
(4)  กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
(5)  การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้าไม่

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
(6)  การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้  ต้องอาศัย

ความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก  
2.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือ
จุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการวิเคระห์
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สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

2.1  จุดแข็ง (S : Strength) 
(1)  ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่น

ของตนเอง 
(2)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
(3)  มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก   เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   2  ถนน

มิตรภาพ   หมายเลข 2230 ถนนลาดยางเชื่อมกับอ าเภอแวงใหญ่ และอ าเภอชนบท  หมายเลย 2160  ถนนลาดยาง
เชื่อมไปยังอ าเภอแวงน้อย และเชื่อมกับจังหวัดชัยภูมิ          

(4)  มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร และมีรถโดยสารประจ าผ่านสถานีหลายสาย เช่น กรุงเทพ-ขอนแก่น
,อุดรธานี-นครราชสีมา – อ าเภอเมืองพล – จังหวัดชัยภูมิ ผ่านเขตเทศบาล 

(5)  มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ   ผ่านสถานีรถไฟเมืองพล  (กรุงเทพฯ  – แก่งคอย –       
บัวใหญ่ –เมืองพล – บ้านไผ่ –ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย) 

(6)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
(7)  มีสวนสาธารณะ   3  แห่ง มีแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม  และการประปา  ได้แก่ 

สวนสาธารณะบึงละเลิงหวาย,สวนสาธารณะสระจันทร์,สวนสาธารณะสระแก   
(8)  มีตลาดสดของเอกชน  1  แห่ง 
(9)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย เนื่องจากเป็นสังคมเมือง 
(10)  มีโรงเรียน สพฐ. 1 โรงเรียน คือโรงเรียนพล ในเขตอ าเภอพล สอนตั้งแต่ระดับมัธยมต้น-มัธยม

ปลาย 
(11)  มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจ านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล โรงเรียน

หนองแวงประชาอุปถัมภ์ โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ 
(12)  มีโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาล จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา  โรงเรียนอนุบาล

ไพศาลวิทย์  โรงเรียนกระแสพัฒนา  โรงเรียนซู่เอ็ง  
(13)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  แห่ง  สังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล 
(14)  มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ   อยู่ในเขตเทศบาล   คือ  ส านักงานไฟฟ้าภูมิภาคสาขาพล  ส านักงาน

อัยการจังหวัดพล  ที่ท าการไปรษณีย์อ าเภอพล   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพล   สถานีรถไฟ
เมืองพล  ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาพล  ธนาคารออมสินสาขาพล  

(15)  มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
(16)  มีการจัดตั้งชุมชน 14 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเมืองพลประกอบด้วย ตัวแทนของประชาชน

ในชุมชนเป็นคณะกรรมการ  ชุมชนละ  9 คน 
(17)  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
(18)  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี 
(19)  เทศบาลเมืองเมืองพล  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน 
(20)  มีสนามกีฬาเอนกประสงค์   จ านวน  15  แห่ง สนามบาสเกตบอล   2 แห่ง   สนามกีฬา

กลางคืน 4 แห่ง  สนามตะกร้อ สนามกีฬาเทนนิส 1 แห่ง  หอประชุมอเนกประสงค์ 4 แห่ง 
(21)  มีประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีโดดเด่นของชุมชนและเป็นที่รู้จัก

อย่างแพร่หลาย 
(22)  มีวัด 4 แห่ง    ได้แก่ วัดศรีเมือง วัดมิ่งเมืองพราราม วัดสระจันทร์ทราวาส วัดจันทรัตนาราม 
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(23)  เทศบาลเมืองเมืองพลมีระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์   ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร 

(24)  ชุมชนในเขตเทศบาล  มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร 

(25)  มีการให้บริการด้านการสื่อสารของบริษัททีโอที แคทเทเลคอม และมีสัญญาณโทรศัพท์ไร้สาย
ของ ของเอกชนหลายบริษัท   

(26)  มีกองทุนเมืองในชุมชน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ฯลฯ 
(27)  มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน   

กองทุนปลดทุกข์สร้างสุขผู้สูงวัย กองทุนสวัสดิการสังคมชุมชนเมืองเมืองพล 
2.2  จุดอ่อน (W : Weakness) 

(1)  คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 
(2)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพ

อย่างเข้มแข็ง 
(3)  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่ 
(4)  เทศบาลเมืองเมืองพล  ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
(5)  มีที่ดินว่างเปล่าจ านวนมากท ารั้วปิดกั้นไว้ท าให้ภูมิทัศน์ในเขตเมืองไม่สวยงาม ท าให้การพัฒนา

เมืองเป็นไปได้ช้าและค่อนข้างยาก 
 
  

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



จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน จ านวน งบประมาณ คิดเปน็ร้อยละ
ที่ได้รับจดัสรร ของโครงการ งบประมาณ โครงการที่ ที่ใช้ ของงบประมาณ
งบประมาณ ทั้งหมด ด าเนินการแล้ว ทั้งหมด

ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพฒันาที่  1   ส่งเสริมและพฒันาด้านการศึกษา 25 15.24 33,482,410 14 26,681,813.00 37.96 กองการศึกษา
แนวทางการพฒันาที่  2   ส่งเสริมวฒันธรรมภมูิปญัญาท้องถิน่ 8 4.88 1,620,000 7 1,125,723.00 1.84 กองการศึกษา,กองสวสัดิการฯ
แนวทางการพฒันาที่  3   การพฒันาระบบบริการสาธารณสุขใหม้ี 3 1.83 330,000 3 139,780.00 0.37 กองสาธารณสุขฯ,กองสวสัดิการฯ
                                ประสิทธภิาพ
แนวทางการพฒันาที่  4  ปอ้งกนัและเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน 12 7.32 1,490,000 12 1,424,656.00 1.69 กองสาธารณสุขฯ
                              ใหแ้ขง็แรง
แนวทางการพฒันาที่  5  ส่งเสริมสวสัดิการผู้สูงอาย ุผู้พกิาร และผู้ด้อยโอกาส 9 5.49 15,336,800 8 15,014,623.00 17.39 กองสาธารณสุขฯ,กองสวสัดิการฯ
แนวทางการพฒันาที่  6  การปอ้งกนัและรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 11 6.71 1,148,000 11 1,046,199.94 1.30 ส านักปลัดเทศบาล
แนวทางการพฒันาที่  7  การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในชุมชน 6 3.66 325,000 3 163,737.00 0.37 กองสวสัดิการฯ
แนวทางการพฒันาที่  8  การส่งเสริมการกฬีาและนันทนาการ 6 3.66 915,000 5 893,221.00 1.04 กองการศึกษา,กองสวสัดิการฯ
แนวทางการพฒันาที่  9  ส่งเสริมการรับรู้ขา่วสารและการเขา้ถงึขอ้มูลประชาชน 4 2.44 186,000 4 170,290.00 0.21 กองวชิาการและแผนงาน ,กองคลัง
แนวทางการพฒันาที่  10  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 15 9.15 2,285,600 13 1,962,051.00 2.59 กองสวสัดิการสังคมฯ ,ส านักปลัด,

กองวชิาการและแผนงาน
รวม 99 60.37 57,118,810 80 48,622,093.94 64.75

หน่วยงานด าเนินการ

บญัชสีรุปโครงการและงบประมาณ

เทศบาลเมอืงเมอืงพล
                                          ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. 2560 - 2562)  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ. 2560

ยทุธศาสตร์/แนวทางการพฒันา

1
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ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

แนวทางการพัฒนาที่  1  สงเสริมและพัฒนาดานการศึกษา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

1 โครงการประกวดและแขงขัน -เพื่อใหคณะครู – นักเรียนมีการ จัดประกวดแขงขันทาง 10,000.00 30,000.00 23,750.00   -  - ไมมี กองการศึกษา

ทางวิชาการ ตื่นตัวในการฝกฝนพัฒนาความรู วิชาการระดับกลุม

ความสามารถและพัฒนาผลงานทาง เทศบาล จํานวน 1 ครั้ง

วิชาการ จํานวน 8 กลุมสาระและ

-เพื่อใหคณะครู – นักเรียนไดรับ กลุมสาระปฐมวัย

ประสบการณตรงในการเขารวม

กิจกรรมทางวิชาการ

-เพื่อคัดเลือกผลงานวิชาการของครู

และนักเรียนไปประกวดแขงขันใน

ระดับตาง ๆ

-เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธ

และแสดงความกาวเขาในการจัด

การศึกษาของเทศบาล

2 โครงการอาหารเสริม (นม)  เพื่อใหนักเรียน  ไดดื่มนมทุกวันเพื่อให อาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนโรงเรียน 4,400,000.00 3,457,570.00 3,389,883.00   -  - ไมมี กองการศึกษา

นักเรียนมีพัฒนาการเจริญพันธุตามวัย ในสังกัดทั้ง 3 โรงเรียนตั้งแตอนุบาล ป.1 - ป.6

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน  1,868 คน

ผลการดําเนินการ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

   เทศบาลเมืองเมืองพล
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ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

ผลการดําเนินการ

3 โครงการประเมินคุณภาพการ -เพื่อใหทราบปญหาในการจัด -จัดทํารายงานผลการ 5,000.00 5,000.00 0.00   -  - ดําเนินการ กอง

ศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ฯ การศึกษาของเทศบาลเมืองเมืองพล ประเมินคุณภาพ แตไมไดใช การศึกษา

-เพื่อใหทราบจุดเดนและจุดดอยใน การศึกษาของโรงเรียน งบประมาณ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในสังกัดเทศบาลเมือง

-เพื่อใหการจัดการศึกษาของ เมืองพล จํานวน 3  โรงเรียน

โรงเรียนในสังกัดเทศบางมี

ความกาวหนาตามเกณฑมาตรฐาน

และเขาสูระบบประกันคุณภาพ

-เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย

ไดระดมสรรพกําลังพัฒนาการศึกษา

ทองถิ่นใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน

4 โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการ 1. เพื่อใหคณะครู-นักเรียนไดรวม นักเรียน ครู และบุคลากร ที่เกี่ยวของกับการจัด 200,000.00 200,000.00 0.00  -  -  ไมมีดําเนินการ กอง

จัดการศึกษาทองถิ่น (ระดับประเทศ) กิจกรรมทางวิชาการและนําผลงาน การศึกษาทองถิ่น 200 คน เนื่องจาก การศึกษา

ออกแสดงเผยแพร กรมสงเสริมฯ

2. เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรศักย มีหนังสือ

ภาพและขีดความสามารถในการจัด ชะลอการ

การศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ

3. เพื่อใหคณะครู-นักเรียนไดรับ จัดงาน

ประสบการณตรงในการเขารวม

กิจกรรมทางวิชาการ 

4. เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
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ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

ผลการดําเนินการ

จัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นไดพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน

5. เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

สามารถพัฒนาการจัดการศึกษาใหมี

คุณภาพเทาเทียมกัน

6. เพื่อเปนการสนับสนุนนโยบายของ

กรมสงเสริมการครองทองถิ่นที่มุงให

บุคลากรไดแสดงออกถึงความสามัคคี

5 โครงการพัฒนา 1.  เพื่อสงเสริมการจัดการ 1.มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการของเด็ก 100,000.00 100,000.00 100,000.00   -  - ไมมี กองการศึกษา

การจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาของเด็กปฐมวัยใหมี 2.มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

ประสิทธิภาพ

2.  เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็ก

6 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน เพื่อใหอาคารเรียนมีความแข็งแรง ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 600,000.00 600,000.00 563,000.00   -  - ไมมี กอง

พรอมตอสภาพการใชงาน อาคารประกอบโรงเรียนในสังกัด การศึกษา

เทศบาลจํานวน  3  โรงเรียน

7 โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน 1. เพื่อใหคณะครูไดคิดคนวิธีผลิตสื่อ จัดประกวดสื่อการเรียน 30,000.00 10,000.00 9,600.00   -  - ไมมี กอง

การเรียนการสอนที่มีคุณภาพไวใช การสอนระดับปฐมวัย การศึกษา

ในการจัดการเรียนการสอน ระดับการศึกษาขั้น

2. เพื่อใหคณะครูไดนําวัสดุที่มีใน พื้นฐาน

ทองถิ่นหรือวัสดุเหลือใชมาผลิตสื่อ 8 กลุมสาระการเรียนรู

การเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย และสื่อการเรียนรู
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ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

ผลการดําเนินการ

3. เพื่อใหคณะครู-บุคลากรทางการ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ศึกษาไดแลกเปลี่ยนความรูความสามารถใน รวม จํานวน10 ชิ้น สง

การผลิตสื่อการเรียนการสอน เขาประกวด

4. เพื่อสงเสริมขวัญและกําลังใจแก

ครูบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเดน

8 โครงการยกยองเชิดชูเกียรติ 1. เพื่อใหคณะครูและบุคลากรใน 1. มอบโลรางวัลแกครูและ 20,000.00 20,000.00 18,820.00   -  - ไมมี กอง

ครูและบุคลากรดีเดนใน สถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนเปน บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติ การศึกษา

สถานศึกษา แบบอยางที่ดีในการอุทิศ/ทุมเทเวลา งานดีเดนและสรางชื่อ

ในการทํางาน เสียงใหแกเทศบาลฯ

2. เพื่อใหคณะครูและบุคลากรใน 2. มอบโลรางวัลและ

สถานศึกษาไดปรับปรุง/พัฒนาการ ประกาศเกียรติบัตร

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน แกครูและ

เปนศูนยกลาง บุคลากรในสถานศึกษาผู

3. เพื่อสงเสริมขวัญและกําลังใจให ปฏิบัติงานไมมีวันลา

แกคณะครูและบุคลากรในสถาน ตลอด5 ปการศึกษาและ 

ศึกษาที่มีผลงานดีเดน 3 ปการศึกษา โรงเรียนใน

 สังกัดเทศบาลทั้ง 3 โรงเรียน

9 โครงการอบรมพัฒนาครู - บุคลากร 1. เพื่อใหพนักงานครูและบุคลากร  ครูและบุคลากรการ 400,000.00 550,000.00 549,900.00   -  - โอนลด กอง

การศึกษาและดูงาน  ทางการศึกษาไดพัฒนาความรู ศึกษา 170  คน 67,500 การศึกษา

  ความสามารถ โดย การฝกอบรม

 และดูงาน
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ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

ผลการดําเนินการ

2.เพื่อใหพนักงานครูและบุคลากร

 ทางการศึกษา มีความรู ความ

เขาใจ ในแนวทางการปฏิรูปการ

ศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู

3.เพื่อใหพนักงานครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีความสามารถ

ในการจัดการศึกษาตามแนว

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

พ. ศ.2542  และแนวทาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

10 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 1.  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาการ ประชุมผูบริหารการศึกษา 40,000.00 30,000.00 26,250.00   -  - ไมมี กอง

ศึกษาของเทศบาลเมืองเมืองพล และหัวหนางาน วางแผน การศึกษา

2.   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการของ การพัฒนาประจําป คือ

คณะกรรมการ สนับสนุนการ 1.จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 2.จัดทําแผนยุทธศาสตรการศึกษา เปนตน

ของเทศบาลเมืองเมืองพล

3.  ดําเนินการตามกระบวนการจัด

ทําแผนพัฒนาการศึกษา

4. จัดประชุมพิจารณาอนุมัติรางแผน

พัฒนาการศึกษาของคณะกรรมการ

พัฒนาการศึกษา ระดับตาง ๆ
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ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

ผลการดําเนินการ

-เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธ

และแสดงความกาวเขาในการจัด

การศึกษาของเทศบาล

11 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 1. เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนได เด็กและเยาวชนจํานวน 250,000.00 250,000.00 249,989.00   -  - ไมมี กอง

แสดงออกดานความสามารถที่เหมาะ 4,000 คน ไดรวมกิจกรรม การศึกษา

สมกับเพศ และวัย วันเด็กแหงชาติ

2. เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนได

รับพัฒนาการดานรางกาย อามรมณ

สังคม และสติปญญา

3. เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนได

ตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของตน

ที่มีตอครอบครัว ชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติ

4. เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดตระหนัก

ถึงคุณคา ความสําคัญของเด็กและ

เยาวชนที่จะเปนกําลังสําคัญของ

ประเทศชาติตอไปในอนาคต

5. เพื่อเปนการเผยแพร

ประชาสัมพันธผลงานและกิจกรรม

เด็กและเยาวชน
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ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

ผลการดําเนินการ

12 โครงการจางเหมาครูสอน 1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน คาจางเหมาครูสอนภาษาชาวตาง 1,440,000.00 792,000.00 660,000.00   -  - ไมมี กอง

ภาษาชาวตางประเทศ ครู และบุคลากร ทางการศึกษาไดเกิด ประเทศจํานวน 3 คน/ป คนละ การศึกษา

การตื่นตัว ที่จะเรียนภาษาตางประเทศ 20,000  บาท / เดือน

2. เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู

ดานภาษาตางประเทศ

3. เพื่อเตรียมความพรอมทางดาน

ภาษาใหกับนักเรียนที่มีความสนใจ

ดานภาษาตางประเทศ

13 โครงการมหกรรมการศึกษา 1. เพื่อใหคณะครู-นักเรียนไดนําผล นักเรียนครูและบุคลากร 100,000.00 100,000.00 81,336   -  - ไมมี กอง

ทองถิ่นระดับภาคตะวันออก งานทางวิชาการแสดงเผยแพร ทางการศึกษา 100 คน การศึกษา

เฉียงเหนือและศึกษาและดูงาน 2. เพื่อประชาสัมพันธผลงานความ

กาวหนาในการจัดการศึกษาของ

เทศบาลเมืองเมืองพลใหเปนที่

ประจักษ

3. เพื่อใหคณะครู-นักเรียนไดรับ

ประสบการณตรง ในการเขารวม

กิจกรรมทางวิชาการ

4. เพื่อใหคณะครู-นักเรียนไดพบ

ปะแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ

ทางวิชาการ

5. เพื่อสรางความสมัครสมานสามัคคีในการ

สรางสรรคผลงานทางวิชาการรวมกัน

14 โครงการศึกษาเพื่อตอตาน 1.เพื่อควบคุมการขยายตัวของปญหายาเสพติด  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 80,000.00 80,000.00 70,200.00   -  - ไมมี กอง

การใชยาเสพติดในเด็ก ลดการแพรระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล การศึกษา

นักเรียน 2.เพื่อปลุกจิตสํานึกใหเด็กนักเรียนและเยาวชน  - ใหความรูนักเรียน ป.5-6 จํานวน

มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงโทษ 3 โรงเรียน 2เทอม เทอมละ 13 ชั่วโมง

พิษภัยของยาเสพติด

3.เพื่อสรางภูมิคุมกันแกเด็กนักเรียนและ
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ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

ผลการดําเนินการ

เยาวชนใหหางไกลยาเสพติด

15 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร เพื่อใหการบันทึกขอมูลพื้นฐาน จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค 21,000.00 21,000.00 0.00 -   - ไมมี กอง

โนตบุค ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ระบบการจัดการศึกษาทองถิ่น สําหรับงานประมวลผล การศึกษา

เทศบาลเมืองเมืองพล CCIS เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 1 เครื่อง

16 โครงการจัดซื้อโตะเกาอี้ เพื่อใหนักเรียนไดนั่งรับประทาน จัดซื้อโตะเกาอี้โรงอาหาร 250,000.00 250,000.00 0.00 -   - ไมมี กอง

สําหรับโรงอาหาร อาหารอยางเพียงพอ โรงเรียนพลประชานุกูล การศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 80 ชุด

โรงเรียนหนองแวงฯ

จํานวน 20 ชุด 0.00 -   - ไมมี กอง

17 โครงการจัดซื้อโตะเกาอี้ เพื่อใหมีโตะเกาอี้เพียงพอตอการ จัดซื้อโตะเกาอี้นักเรียน 328,000.00 328,000.00 0.00 -   - ไมมี

นักเรียนสําหรับโรงเรียนใน ใชงานในสถานศึกษา ร.ร.พลประชานุกูล กอง

สังกัดเทศบาลฯ ระดับประถม  100  ชุด การศึกษา

ระดับมัธยม  100  ชุด

ร.ร.หนองแวงฯ

ระดับอนุบาล  30  ชุด

ระดับมัธยม  70  ชุด
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ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

ผลการดําเนินการ

18 โครงการจัดซื้อโตะเกาอี้ครู เพื่อใหมีโตะเกาอี้เพียงพอตอการ จัดซื้อโตะเกาอี้ครู 211,600.00 211,600.00 0.00 -  - ไมมี กอง

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ใชงานของครู ร.ร.พลประชานุกูล การศึกษา

โตะเกาอี้ครู  30  ชุด

ร.ร.หนองแวงฯ

โตะเกาอี้ครู  16  ชุด

19 โครงการจัดทําสนามเปตอง เพื่อใหนักเรียนไดแสดงความสามารถ กอสรรางสนามเปตอง ขนาดกวาง 30,000.00 30,000.00 0.00 -  - ไมมี กอง

ร.ร.หนองแวงฯ และฝกซอมกีฬาเปตอง 4 เมตร x ยาว 15 เมตร การศึกษา

พรอมปายคะแนน

ตามแบบแปลนของเทศบาล

20 โครงการจัดทําลานอเนกประสงค เพื่อใหนักเรียนไดมีสถานที่แสดงความสามารถ กอสรางลานอเนกประสงคแบบคอนกรีต 530,000.00 400,000.00 0.00 -  - ไมมี กอง

ร.ร.หนองแวงฯ และไดมีการพัฒนาทักษะทางดานสติปญญา เสริมเหล็กขนาดกวาง 23.40 เมตร การศึกษา

อารมณ สังคม จิตใจ ยาว 44.50 เมตร หนา 10 ซม.

ตามแบบแปลนของเทศบาล

21 โครงการปรับปรุงหองซอมดนตรี 1.เพื่อปรับปรุงหองซอมดนตรีใหไดมาตรฐาน ปรับปรุงหองซอมดนตรี ตามรายการ ดังนี้ 448,000.00 448,000.00 0.00 -  - ไมมี กอง

ร.ร.ศรีเมืองพลฯ 2.เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนมีหองซอม 1.บุผนังหองดนตรีดวยวัสดุซับเสียงพื้นที่ การศึกษา

ดนตรีในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน รวมประมาณ  96  ตร.ม.

3.ปองกันเสียงรบกวนหองเรียนอื่นๆ 2.ติดตั้งประตูกระจก   1 บาน

3.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง

4.ติดตั้งเครื่องดูดอากาศ จํานวน 2 ตัว

5.ติดตั้งระบบไฟฟา(แสงสวาง,ปลั๊กไฟ)

6.ติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟอัตโนมัติ

7.ปูพรมพื้น เปนพื้นที่รวมประมาณ 54 ตร.ม.

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

22 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ มีเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องใชตางๆ -จัดซื้อตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู 15,800.00 15,800.00 0.00 -  - ไมมี กอง

เครื่องมือ เครื่องใช และ ครุภัณฑ ในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอและเพื่อให การศึกษา

ตางๆ ของกองการศึกษา การทํางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

ผลการดําเนินการ

23 โครงการสนับสนุนปรับปรุงคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา

(1.)โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใหมีหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการ มีการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 3 โรงเรียน 60,000.00 60,000.00 60,000.00  - - ไมมี กอง

ของทองถิ่นและหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา

(2.)โครงการอินเตอรเน็ตโรงเรียน 1. เพื่อเปนคาใชจายในการ เปนคาใชจายในการเชื่อมตออินเตอรเน็ต 50,400.00 50,400.00 28,800.00  - - ไมมี กอง

เชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง ความเร็วสูงสําหรับโรงเรียนในสังกัดทั้ง การศึกษา

2. เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ 3 โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพิ่มจุด

การใชระบบอินเตอรเน็ต รับสัญญาณอินเตอรเน็ตที่รวดเร็วและครอบคุม

3. เพื่อเปนคาบริการรายเดือน ทั่วโรงเรียน

และคาใชจายดานโทรคมนาคมอื่นๆ

(3.)โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนรักการอาน เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 โรงเรียน 300,000.00 300,000.00 300,000.00  - - ไมมี กอง

1.เพื่อใชเปนแหลงเรียนรูที่ยั่งยืน การศึกษา

2.ปรับปรุงหองสมุดเชนจัดซื่อหนัง

สือเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องปรับ

อากาศปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร

ภายในหองสมุดจางวิทยากรมา

แนะนําการใชหองสมุด

(4.)โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของ 1. เพื่อเพิ่มแหลงเรียนรู แหลงเรียนรู โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3  โรงเรียน 150,000.00 150,000.00 150,000.00  - - ไมมี กอง

โรงเรียนสําหรับเปนฐานในการจัด ใหกับนักเรียนไดศึกษา   การศึกษา

การศึกษาตลอดชีวิต หาความรูและทักษะตางๆ

2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน

รูจักแสวงหาความรูดวย

ตนเองไดอยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิต  ซึ่งจะนําไปสู

การพัฒนาแบบยั่งยืน

(5.)โครงการพัฒนาขาราชการครูใน 1.  เพื่อพัฒนาพนักงานครู และ พนักงานครู และบุคลากรการศึกษาทั้ง  477,000.00 459,000.00 0.00 - -  ไมไดรับจัดสรร กอง

โรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา  ใหมี 3  โรงเรียน ดําเนินการ การศึกษา

ความรู ความสามารถในการจัด กรมสงเสริมฯ

การเรียนการสอนโดยการฝกอบรม ไมไดจัดสรร
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ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

ผลการดําเนินการ

(6.)โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดย 1.เพื่อพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็งของคณะ กําหนดใหจัดทําโครงการ SBMLD 3,000,000.00 3,000,000.00 1,725,000.00  - - ไมมี กอง

ใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีบทบาท โรงดรียนละ 1,000,000 การศึกษา

 SBMLD (School Based Managementและมีสวนรวมที่สําคัญในการจัดการศึกษา

for local Delopment) ของโรงเรียนอยางแทจริง

2.เพื่อพัฒนาและสงเสริมใหโรงเรียนใหในสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความคลองตัว

ในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผูเรียน

(7.)โครงการประกวด องคกรปกครอง 1.เพื่อกระตุนใหเทศบาลและสถานศึกษาได จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและเขารวมประกวด 400,000.00 250,000.00 55,000.00  - - ไมมี กอง

สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญของการจัด แผนดีเดนอยางนอย 5 แผนการศึกษาที่เขาประกวด การศึกษา

ดีเดน ทําแผนพัฒนาการศึกษา

2.เพื่อสงเสริมใหเทศบาลและสถานศึกษามี

ขีดความสามารถในการจัดทําแผนพัฒนาการ

ศึกษาไดอยางถูกตอง

(8.)โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด 1.เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทษ จัดประชุม/อบรม สื่อประชาสัมพันธและการศึกษา 345,000.00 157,000.00 48,060.00  - - ไมมี กอง

ในสถานศึกษา ของยาเสพติด แกเด็กนักเรียน ดูงานนอกสถานที่ ปการศึกษาละ 1 ครั้ง การศึกษา

2.เพื่อสนับสนุนการปองกันยาเสพติด จํานวนนักเรียนที่อบรม 100 คน

ตามนโยบายของรัฐบาล

(9.)โครงการสงเสริมกิจกรรม เพื่อปลูกฝงและกระตุน ใหนักเรียน จัดกิจกรรมรักการอานใน 150,000.00 100,000.00 0.00  -  -  ไมได กองการศึกษา

รักการอานในสถานศึกษา เกิดความสนใจและมีนิสัยรักการอาน สถานศึกษาทั้ง  3  ดําเนินการ

โรงเรียน กรมสงเสริมฯ

  -จัดกิจกรรมแขงขันการ ไมไดจัดสรร

อาน ในระดับชั้น

เดียวกัน สัปดาหละ 1ครั้ง

(10.)โครงการศูนยการเรียนรูสําหรับ 1. เพื่อเปนศูนยการเรียนการสอน จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนใหศูนยการ 200,000.00 100,000.00 0.00  -  -  ไมได กองการศึกษา

เด็กปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด ที่เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย ดําเนินการ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ของเด็กปฐวัยและการบริหาร โรงเรียนใน กรมสงเสริมฯ

จัดการที่มีประสิทธิภาพ สังกัดทั้ง 3 โรงเรียน ไมไดจัดสรร

2. เพื่อจัดหาสื่อตางๆในการเรียน และศูนยพัฒนา

การสอนเด็กใหมีคุณภาพมากขึ้น เด็กเล็ก  จํานวน 4 ชุดสื่อกิจกรรม
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ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

ผลการดําเนินการ

(11.)โครงการสนับสนุนอาหาร 1. เพื่อชวยเหลือนักเรียน อาหารกลางวัน สําหรับ 9,000,000.00 7,341,600.00 7,308,420.00   -  - ไมมี กองการศึกษา

กลางวัน ที่มีปญหาดานโภชนาการ นักเรียน โรงเรียนใน

2. เพื่อใหนักเรียนได สังกัดทั้ง 3 โรงเรียน 

รับประทานอาหารที่มี ตั้งแตระดับอนุบาล 

ประโยชน ครบ 5 หมู ป.1 - ป.6และ ศพด.

(12.)โครงการสงเสริมศักยภาพการจัด เพื่อชวยเหลือคาปจจัยพื้นฐานสําหรับ  - จัดซื้อหนังสือและอุปกรณการเรียน 600,000.00 900,000.00 845,000.00   -  - ไมมี กองการศึกษา

การศึกษาของทองถิ่นคาปจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน  - จัดซื้อเสื้อผา และวัสดุเครื่องแตงกายนักเรียน

สําหรับนักเรียนยากจน  - คาอาหารกลางวัน

 - คาพาหนะในการเดินทาง

(13.)โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ เพื่อจัดการเรียนการสอน(รายหัว) คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียนการสอน 13,000,000.00 10,215,640.00 10,418,805   -  - ไมมี กองการศึกษา

จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ คาเครื่องแบบนักเรียน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

24 โครงการกอสรางตอเติมหองสมุด เพื่อใชเปนแหลงเรียนรูสืบคนวิทยาการใหมๆ .กอสรางตอเติมหองสมุด ขนาด 10.50x36.00 เมตร 1,500,000.00 1,277,000.00 0.00  -   - ไมมี กองการศึกษา

ใตถุนอาคาร 4 ชั้น เสิมเพิ่มพูนความรูใหกับนักเรียน จํานวน 1 หลัง

โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล 2. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนมีระบบฟอก

อากาศ ขนาด 30,000 BTU ฉลากประหยัดไฟเบิร 5

จํานวน 9 เครื่อง ตามแบบแปลนของเทศบาล

25 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคผนังโลง เพื่อใหสนามอเนกประสงคเปนลานจัดกิจกรรม 1. กอสรางอาคารอเนกประสงคผนังโลง โครงหลังคาเหล็ก 1,800,000.00 1,192,800.00 0.00  -   - ไมมี กองการศึกษา

มุงหลังคาเหล็กรีดลอน พื้นปูหญาเทียม ที่กันแดด และกันฝนพรอมปูหญาเทียม เพื่อสะดวก มุงหลังคาเหล็กรีดลอน ขนาด 14.00 x 22.00 เมตร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในการจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 หลัง

N 15 48.36 E 102 36.06 2. พื้นปูหญาเทียม พื้นที่ไมนอยกวา 308.00 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนของเทศบาล

40,541,800      33,482,410     26,681,813       14 10 2
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ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

แนวทางการพัฒนาที่  2  สงเสริมวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

1 โครงการประกวดรองสรภัญญะ 1 เพื่อสงเสริมใหประชาชน จัดการประกวดรอง 50,000 70,000 49,675           -  - ไมมี กองการศึกษา

ทํานองพื้น บานอีสาน เยาวชน เขามามีสวนรวมในการ สรภัญญทํานองพื้นบาน

สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น อีสานประเภทประชาชน

 2 เพื่อเปนการฟนฟูภูมิปญญา ทั่วไป และประเภทเยาวชน

ทองถิ่นดานการรองสรภัญญ

ทํานองพื้นบานอีสาน ใหเปนที่  

รูจัก และมีการรองมากขึ้น  

2 โครงการจัดงานสงทายปเกา - เพื่อสงเสริมอนุรักษ - จัดกิจกรรมฉลองสงทาย 50,000 20,000 14,273           -  -  ไมมี กองการศึกษา

ตอนรับปใหม ประเพณีอันดีงามของ ปเกาตอนรับปใหม

ไทยใหคงอยูสืบไป - จัดพิธีทําบุญตักบาตรแด

- เพื่อสงเสริมความรัก พระสงฆจากวัดตาง ๆ

ความสามัคคีในสังคม - กราบนิมนตพระคุณเจา 

 และเรียนเชิญนายกเทศ

 มนตรี  ขาราชการชั้นผู

 ใหญ กลาวอวยพรปใหม

3 โครงการจัดงานประเพณี - เพื่อสงเสริมอนุรักษ - จัดขบวนแหสรงน้ําพระ 300,000 200,000 169,160         -  - ไมมี กองการศึกษา

สงกรานต ประเพณีอันดีงามของ พุทธมงคลคูเมืองพล

 ไทยใหคงอยูสืบไป - จัดพิธีทําบุญตักบาตรแด

 - เพื่อสงเสริมความรัก พระสงฆจากวัดตาง ๆ

ความสามัคคีในสังคม - การจัดขบวนแหหุน

 สงกรานต

4 โครงการจัดงานประเพณีแห - เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม - จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาผาอาบน้ําฝน 200,000 150,000 108,125         -  - ไมมี กองการศึกษา

เทียนเขาพรรษา ของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป - กิจกรรมการเวียนเทียน

ผลการดําเนินการ
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ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

ผลการดําเนินการ

5 โครงการจัดงานประเพณี - เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี - จัดประกวดกระทงใหญ 200,000 200,000 80,950           -  - ไมมี กองการศึกษา

ลอยกระทง อันดีงามของไทยใหคงอยู - จัดประกวดขบวนแห

 กระทงใหญ  

 - จัดประกวดนางนพมาศ

- พิธีขอขมาพระแมคงคา

 - พิธีลอยกระทง

6 โครงการจัดงานสัปดาหสงเสริม - เพื่อเปนการสงเสริม จัดกิจกรรมเวียนเทียน 10,000 10,000 3,540             -  - ไมมี กองการศึกษา

พระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา คุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัน

เสริมสรางความรักชาติ วิสาขบูชา

และเสริมสรางวินัยแก

คนในชาติในดานความ

รัก ความสามัคคี ความ

เสียสละ และการให

อภัยซึ่งกันและกัน

7 โครงการเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนการเขารวมกิจกรรม อุดหนุนใหกับสถานศึกษา 75,000 60,000  -  -  -  ไมได กองการศึกษา

ใหสถานศึกษา งานประเพณี ที่ทางเทศบาลจัดขึ้น ในสังกัดอื่น รวม 3 แหง ดําเนินการ

และสถานศึกษารายงานผล เนื่องจาก

การดําเนินงาน งดกิจกรรม

รื่นเริ่ง

8 โครงการเงินอุดหนุนชุมชนในเขต เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ  - เบิกจายใหแกชุมชนทั้ง14 ชุมชน 1,400,000 1,120,000 700,000        - - ไมมี กองสวัสดิ

เทศบาลเมืองเมืองพล ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพลเชน การ ครอบคลุมพื้นที่ 100% การสังคม

จัดงานประเพณีและวัฒนธรรม

คาน้ํา คาไฟ ที่ทําการชุมชน เปนตน

2,075,000 1,620,000 1,125,723 7 0 1
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ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

แนวทางการพัฒนาที่  3  การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

1 โครงการพัฒนางาน 1. เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข 1. จัดประชุมสัมมนาและวางแผน 418,000 180,000 92,780  - - ไมมี กองสาธารณสุข

สาธารณสุขมูลฐาน มูลฐานชุมชนใหสามารถจัด การใหบริการสุขภาพและการ และสิ่งแวดลอม

บริการสุขภาพเบื้องตนไดอยางมี สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 14 ชุมชน

ประสิทธิภาพ ปละ 1 ครั้ง/ชุมชน

2. เพื่อรับทราบปญหาทางดาน 2. ปรับปรุง จัดหาวัสดุอุปกรณและ

สาธารณสุขในแหลงชุมชนและ เวชภัณฑตาง ๆที่จําเปนในสุขศาลา

นํามาซึ่งการแกไขปญหาอยางมี  ทั้ง 14 แหง ในเขตเทศบาล

ประสิทธิภาพ

3. ปรับปรุง ฟนฟูและเพิ่มสมรรถนะ 3. จัดอบรมนิเทศงาน อสม. ทั้ง 14

ในการใหบริการสุขภาพของ ชุมชน จํานว 120 คน อบรม 8 ครั้ง/ป

สุขศาลา 4. จัดสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน

4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อสม. จํานวน 1 ครั้ง/ป

ใหมีความรู ทักษะและประสบการณ 5. จัดกิจกรรมวัน อสม. แหงชาติ

การดําเนินงานดานสาธารณสุข จํานวน 1 ครั้ง/ป

2 โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน -เพื่อใหประชาชนไดทราบถึง -จัดฝกอบรมประชุมชี้แจงผูนําชุมชน 50,000 80,000 12,000  - - ไมมี กองสวัสดิ

(จปฐ. เขตเมือง) คุณภาพชีวิตของตนเอง และอาสาสมัครที่จะจัดเก็บขอมูล การสังคม

-เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน  จปฐ.ปละ 1 ครั้ง ครั้งละ 120 คน

การพัฒนาตนเองครอบครัวและสังคม เพื่อใหทราบขอมูลพื้นฐาน

-เพื่อใชเปนขอมูล จปฐ. เปนแนวทางใน ของประชาชนมากกวา 80%

การคัดเลือกโครงการตางๆของรัฐให

สอดคลองกับสภาพที่แทจริงของชุมชน

ผลการดําเนินการ
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ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

3 โครงการเทศบาลเมือง 1.เพื่อใหพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองพล 1.สํารวจและจัดทําทะเบียนสุนัขและแมว 250,000 70,000 35,000        - - ไมมี กอง

เมืองพลปลอดโรคพิษ ปลอดโรคพิษสุนัขบา ทั้งในสัตว ภายในเขตเทศบาลฯอยางนอยรอยละ 80 สาธารณสุข

สุนัขบา และคน ของจํานวน สุนัขและแมวทั้งหมด และ

2.เพื่อใหการเสี้ยงสัตวภายใน 2.จัดการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ สิ่งแวดลอม

เขตเทศบาล เปนไปตามกฎหมาย การเลี้ยงหรือดูแลสัตวเลี้ยงใหเปน

ไปตามกฎหมายวาดวยโรคพิษสุนัข

บาและกฎหมายสาธารณสุข

จํานวน 1 ครั้ง (200 คน)

3.จัดอบรมการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา

ใหกับเจาหนาที่ที่จะไดรับมอบหมาย

จากสัตวแพทย จํานวน 1 ครั้ง(10 คน)

4.จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบาและ

ยาคุมกําเนิดสัตวใหเพียงพอ

5.รณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ

สุนัขบาและผาตัดทําหมัน 1 ครั้ง
718,000 330,000 139,780 3 0 0

ผลการดําเนินการ
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ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

แนวทางการพัฒนาที่  4 ปองกันและเสริมสรางสุขภาพของประชาชนใหแข็งแรง

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

1 โครงการสงเสริมและพัฒนา 1.เพื่อสรางความรูความเขาใจให 1.จัดการอบรมผูประกอบการราน 50,000 50,000 28,236  - - ไมมี กอง

รานอาหารสะอาดรสชาติอรอย รานอาหารทุกรานพัฒนาใหได อาหารหรือแผงลอยจําหนายอาหาร สาธารณสุข

มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอรอย ไมนอยกวารอยละ 80 จํานวน 1 ครั้ง และ

2.เพื่อสรางความมั่นใจใหกับ 2.สํารวจรานจําหนายอาหารตามมาตรฐาน สิ่งแวดลอม

ประชาชนในการบริโภคอาหาร อาหารสะอาดรสชาติอรอย ไมนอยกวา 

จากรานอาหารภายในเขตเทศบาล รอยละ 80 พรอมมอบปายรับรอง

เมืองเมืองพล ใหแกรานที่ผานมาตรฐาน

3.เพื่อสํารวจใหการรับรองมาตร- 3.จัดทําเอกสารแนะนํารานอาหาร

ฐานอาหารสะอาด รสชาติอรอย ที่ผานมาตรฐานอาหารสะอาดฯ

2 โครงการเฝาระวังความปลอดภัย 1.เพื่อเฝาระวังคุณภาพน้ําอุปโภค 1.เก็บตัวอยางน้ําประปาและน้ําดื่ม 30,000 30,000 26,911.00  - - ไมมี กอง

ของน้ําอุปโภคบริโภคในชุมชน บริโภคในชุมชน จากตูน้ําดื่มหยอดเหรียญในชุมชนในเขต สาธารณสุข

2.เพื่อเฝาระวังคุณภาพน้ําดื่มจาก เทศบาลฯ สงตรวจวิเคราะหปละ 2 ครั้ง และ

ตูหยอดน้ําดื่มอัตโนมัติ 2.เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลผลการ สิ่งแวดลอม

3.เพื่อเผยแพรขอมูลความเสี่ยงจาก ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําใหประชาชน

การบริโภคน้ําที่ไมไดมาตรฐานให ทราบและแกไขปญหา

ประชาชนทราบ

3 โครงการรณรงคปองกันการแพร เพื่อรณรงคใหความรูความเขาใจ 1.จัดกิจกรรมรณรงคการปองกันการ 20,000 20,000 19,567  - - ไมมี กองสาธารณสุข

ระบาดของเชื้อ HIV และโรคเอดส และกระตุนภาคประชาชนในการ แพรระบาดของเชื้อ HIV และโรค และ

ปองกันการแพรระบาดของเชื้อ HIV เอดส จํานวน 1 ครั้ง สิ่งแวดลอม

และโรคเอดส 2.จัดการสัมมนาการปองกันปญหา

โรคเอดส จํานวน 1 ครั้ง 

กลุมเปาหมาย จํานวน 50 คน

4 โครงการเฝาระวัง ปองกันและ 1.เพื่อเฝาระวังและปองกันการเกิด 1.จัดหาวัสดุอุปกรณในการเฝาระวัง 150,000 70,000 69,866.00  - - ไมมี กอง

ควบคุมโรคไขเลือดออก โรคไขเลือดออกในชุมชน ปองกันและควบคุมโรค สาธารณสุข

2.เพื่อควบคุมการแพรระบาดของ 2.รณรงคสํารวจและทําลายแหลงเพาะ และ

โรคไขเลือดออกในชุมชน พันธุยุงลาย สิ่งแวดลอม

3.รณรงคประชาสัมพันธ

4.ประชุมติดตามและประเมินผล

ผลการดําเนินการ
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ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

ผลการดําเนินการ

5 โครงการเฝาระวัง ปองกันและ 1.เพื่อเฝาระวังและปองกันการเกิด 1.รณรงคสํารวจและทําลายแหลงเพาะ 100,000 40,000 30,000                   - - ไมมี กอง

ควบคุมโรคระบบทางเดินอาหาร โรคทางเดินอาหารในชุมชน พันธุพาหะนําโรคทางเดินอาหารทั้งใน สาธารณสุข

2.เพื่อควบคุมการแพรระบาดของ ตลาดสดและชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง และ

โรคทางเดินอาหารในชุมชน 2.ดําเนินการควบคุมโรคทุกครั้งที่ สิ่งแวดลอม

เกิดการระบาด

3.รณรงคประชาสัมพันธ 2 ครั้ง

6 โครงการสรางเสริมภูมิคุมกันวัยรุน -เพื่อใหความรูแกเด็กนักเรียน 1.ประสานงานและจัดเตรียมกลุมเปาหมาย 100,000 40,000 36,078  - - ไมมี กอง

และเยาวชนเกี่ยวกับอนามัยการ ชั้น ป.4-ม.6 เกี่ยวกับอนามัย 2.จัดการอบรมการพัฒนาทักษะ สาธารณสุข

เจริญพันธุ การเจริญพันธุ ชีวิตใหวัยรุนและเยาวชน และ

-เพื่อใหทราบถึงผลกระทบของ 3.ประเมินผลการดําเนินงาน สิ่งแวดลอม

การตั้งครรภที่ไมพึงประสงค

7 โครงการเฝาระวังและจัดการปญหา 1.เพื่อเฝาระวังและควบคุม 1.จัดการฝกอบรม อสม. ในการเฝา 60,000 30,000 6,000  - - ไมมี กอง

สเตอรอยดที่คุกคามสุขภาพ ผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของ ระวังและจัดการปญหา สาธารณสุข

สเตอรอยดที่นํามาจําหนายใน สเตอรอยดที่คุกคามสุขภาพ และ

สถานประกอบการตางๆ ในเขต 2.อสม.รวมกับเจาหนาที่ออกคนหาผูปวย สิ่งแวดลอม

เทศบาลฯ ในชุมชน

2.เพื่อใหประชาชนไดมีความรูความ 3.รณรงคประชาสัมพันธผานทางสื่อตางๆ

เขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับปญหา

สเตอรอยด โดยผานเครือขายผูนํา

ชุมชน และ อสม.

3.เพื่อรณรงคและเผยแพรประชา

สัมพันธใหประชาชนไดทราบถึง

พิษภัยของสเตอรอยด และวิธีการ

ใชสารสเตอรอยดอยางถูกตอง

4.เพื่อคนหาและคัดกรองประชาชน

ที่ไดรับผลกระทบจากการใชผลิต

ภัณฑที่มีสวนผสมของสเตอรอยด

8 โครงการดูแลผูปวยเบาหวาน  -เพื่อใหผูปวยเบาหวานและความ ใหบริการตรวจติดตามสภาวะสุขภาพ 200,000 50,000 50,000                   - - ไมมี กองสาธารณสุข

และความดันโลหิตสูง ดันโลหิตสูงในเขตเทศบาลไดรับ และจายเวชภัณฑใหแกผูปวยหวานและ และ



22

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

ผลการดําเนินการ

การดูแลสุขภาพอยางตอเนื่อง ความดันโลหิตสูงทุกคนที่อยูในความดูแล สิ่งแวดลอม

เหมาะสมตามเกณฑมาตรฐาน ของศูนยบริการสาธารณสุข ในทุกชุมชน

 ไมนอยกวา 6 ครั้ง (2 เดือนตอครั้ง)

9 โครงการรณรงคการเฝาระวัง 1. เพื่อคนหาประชาชนกลุม ตรวจคัดกรองรณรงคใหความรู 50,000 30,000 28,000  - - ไมมี กอง

ปองกัน และแกไขปญหาพยาธิใบไม เสี่ยงโรคพยาธิใบไมในตับและ และการตรวจทางหองปฏิบัติการพยาธิ สาธารณสุข

ในตับและมะเร็งทอน้ําดี มะเร็งทอน้ําดี ใบไมในตับ และสิ่งแวดลอม

2. เพื่อใหประชาชนกลุมเสี่ยง

โรคพยาธิใบไมในตับและมะเร็ง

ทอน้ําดีไดรับการดูแลรักษาตาม

มาตรฐาน

3. เพื่อรณรงคกระตุนใหประชาชน

มีพฤติกรรมสุขภาพที่หางไกล

ความเสี่ยงจากการเกิดโรคพยาธิ

ใบไมในตับและมะเร็งทอน้ําดี

10 โครงการรณรงคปองกันโรคขาดสาร 1.เพื่อใหประชาชนมีความรู 1.จัดการฝกอบรมใหความรูแก อสม.ใน 25,000 25,000 24,998  - - ไมมี กอง

ไอโอดีนในชุมชน ความเขาใจและตระหนักถึงความ การเฝาระวังและปองกันโรคขาดสาร สาธารณสุข

สําคัญของการไดรับสารไอโอดีน ไอโอดีนในชุมชน และสิ่งแวดลอม

ที่เพียงพอ 2.อสม.ดําเนินการออกสํารวจการ

2.เพื่อสงเสริมใหมีการบริโภคเกลือ จําหนายผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของสาร

เสริมไอโอดีนในครัวเรือน ไอโอดีนในครัวเรือนและรานคาในชุมชน

3.เพื่อปองกันและลดอัตราการเกิด 3.รณรงคประชาสัมพันธผาน

โรคขาดสารไอโอดีน ทางสื่อตาง
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ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

ผลการดําเนินการ

11 เงินอุดหนุน อสม.ในเขต -เพื่อสนับสนุนการพัฒนางาน สนับสนุนงบประมาณในการ 210,000 105,000 105,000  - - ไมมี กอง

เทศบาลเมืองเมืองพล สาธารณสุขมูลฐาน ใน 14 ชุมชน ดําเนินงานแก อสม. จํานวน สาธารณสุข

โดยให อสม. ดําเนินการใน 3 กลุม 14 ชุมชน และสิ่งแวดลอม

กิจกรรม ดังนี้

1. การพัฒนาศักยภาพดาน

สาธารณสุข

2. การแกไขปญหาสาธารณสุข

ในเรื่องตาง ๆ

3. การจัดบริการสุขภาพเบื้องตน

ในศูนย ศสมช.

12 สมทบงบประมาณสนับสนุน 1. เพื่อใหการบริการสาธารณสุข -กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - - ไมมี กอง

กองทุนหลักประกันสุขภาพ มีความครอบคลุมทุกกลุม ทองถิ่นเทศบาลเมืองเมืองพล 1แหง สาธารณสุข

ระดับทองถิ่น เทศบาลเมือง ประชากร -มีการจัดบริการสาธารณสุขครบ และสิ่งแวดลอม

เมืองพล 2. เพื่อสรางการมีสวนรวมใหแก ทุกดาน ไดแก การปองกันโรค

ประชาชนในการบริหารจัดการ การสงเสริมสุขภาพ  การรักษา

ระบบบริการสาธารณสุข เบื้องตนและการฟนฟูสภาพ

1,995,000 1,490,000 1,424,656.00 12 0 0
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ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

แนวทางการพัฒนาที่  5  สงเสริมสวัสดิการผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสในสังคม  

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

1 โครงการสงเคราะหผูยากไร -เพื่อทราบปญหาที่แทจริงของ  - สงเคราะหและชวยเหลือผูยากไรใน 150,000        20,000 - - -  โอนลด กองสวัสดิ

ในเขตเมือง ประชาชนในแตละชุมชน เขตเทศบาลทั้ง 14 ชุมชน มอบเงิน การสังคม

-เพื่อยกระดับการดําเนินชีวิตของประชา ครอบครัวละ 2,000 บาท จํานวน 10

ชนในชุมชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ครอบครัว ผูไดรับการชวยเหลือ 50% ขึ้น

-เพื่อชวยเหลือผูยากไรขาดแคลน ไปมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น

ไรที่พึ่งและผูประสบภัยพิบัติตางๆ

2 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา -เพื่อใหผูสูงอายุในเขตเทศบาลได -จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ 500,000        100,000 99,533           - - ไมมี กองสวัสดิ

ศักยภาพของชมรมผูสูงอายุ รับการดูแลเอาใจใสจากหนวยงาน อาชีพและอื่นๆที่เปน การสังคม

เทศบาลเมืองเมืองพล และ ของภาครัฐและเอกชน ประโยชนเพื่อนําไปใชใน

ทัศนศึกษาดูงาน -เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุ ชีวิตประจําวันและทัศน

ไดมีสวนรวมในสังคม มีอาชีพดํารงตน ศึกษาดูงาน จํานวน 140 คน

อยูไดอยางมีคุณคาและมีความสุข 70% ของผูเขาฝกอบรม นําประ

-เพื่อใหสังคมไดตระหนักถึงความ โยชนจากการอบรมไปใชในชีวิตได

สําคัญของผูสูงอายุ

3 โครงการอบรมอาสาสมัครผูดูแล  -ผูพิการไดมีรูปแบบฟนฟู  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรม 60,000 30,000 29,990  - - ไมมี กองสวัสดิ

คนพิการ สมรรถภาพอยางมีรูปแบบ เชน คาวัสดุอุปกรณ ที่ใชในการอบรม การสังคม

 -อาสาสมัครและญาติมีความรู คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร

เรื่องการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ และเครื่องดื่ม คาอาหารวาง

และคาใชจายในการอบรมอื่นๆ

4 เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ -เพื่อชวยเหลือผูติดเชื้อ HIV และผู  - จายเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยโรคเอดส 50,000         72,000 87,500           - - 66,000          กองสวัสดิ

ผูติดเชื้อ H.I.V และผูปวย ปวยเอดสที่แพทยไดวินิจฉัยรับรอง ผูติดเชื้อ H.I.V ที่รับรองจากการ ไมพอกับการ การสังคม

เอดสเทศบาลเมืองเมืองพล แลวมีสภาพความเปนอยูยากจน วินิจฉัยของแพทย ผานการพิจารณา จายจริง

หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผูดูแลอุปการะ คัดเลือกและมีชื่ออยูในทะเบียนบาน

ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได ที่อาศัยอยูในปจจุบัน ในทองที่เดือนละ

 500 บาท/คน จํานวน 12 คน/ป

5 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคน -เพื่อชวยเหลือคนพิการที่มีความพิการ  - จายเงินเบี้ยยังชีพแกคนพิการ 2,284,800     2,236,800      2,563,200       - - เงินอุดหนุน กองสวัสดิ

พิการในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล จนไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง เดือนละ 800 บาท/คน จํานวน 233 คน ทั่วไป การสังคม

ได 2,150,400      

-เพื่อสงเสริมใหคนพิการได ไมพอกับการ

อยูกับครอบครัวหรือชุมชนตลอดไป จายจริง

ผลการดําเนินการ
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ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

ผลการดําเนินการ

6 โครงการเงินสงเคราะหเบี้ย -เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุที่ยากจน  - จายเบี้ยสงเคราะหยังชีพผูสูงอายุ 10,800,000    12,678,000     12,034,400     - - เงินอุดหนุน กองสวัสดิ

ยังชีพผูสูงอายุในเขต หรือถูกทอดทิ้งเปนเงินเบี้ยยังชีพ ตามขั้นบันไดของอายุ คือ ทั่วไป การสังคม

เทศบาลเมืองเมืองพล "ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห อายุ60-69 ปเดือนละ 600บ./คน 11,680,800    

วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ อายุ70-79 ปเดือนละ 700บ./คน ไมพอกับการ

การยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ.2543" อายุ80-89 ปเดือนละ 800บ./คน จายจริง

หรือตามระเบียบใหมที่มีหนังสือสั่งการ อายุ 90 ป  ขึ้นไปจะไดรับเดือน

ใหปฏิบัติ ละ 1,000 บ./คน (คุณสมบัติ

-เพื่อยกระดับการดําเนินชีวิตของ "ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ประชาชน ใหมีความเปนอยูที่ดี วาดวยการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

การยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543" 

หรือตามระเบียบใหมที่มีหนังสือสั่งการ

ใหปฏิบัติ

7 โครงการสงเสริมกิจกรรมเพื่อ 1. เพื่อใหผูสูงอายุในเขตเทศบาล 1.จัดการอบรมใหความรูดานการ 650,000 100,000 100,000  - - ไมมี กองสาธารณสุข

สุขภาพที่ดีในผูสูงอายุ ไดรับการตรวจประเมินสุขภาพ สรางเสริมและดูแลสุขภาพใหแกผู และสิ่งแวดลอม

รักษาโรคเมื่อเจ็บปวยและมี สูงอายุ จํานวน 4 รุนๆ ละ 300 คน

ความรูความเขาใจในการดูแล 2.จัดบริการตรวจประเมินสุขภาพให

สุขภาพของตนเองอยางตอเนื่อง แกผูสูงอายุในชุมชน 14 ชุมชนๆ ละ

2. เพื่อใหผูสูงอายุทุกชุมชนไดรับ 1 ครั้ง

การตรวจสุขภาพอยางสม่ําเสมอ

และมีสุขภาพที่ดีทั้งในดานรางกาย

และจิตใจ ตลอดจนมีโอกาส

รวมทํากิจกรรมตางๆ

8 โครงการดูแลรักษาและฟนฟู 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล 1.สํารวจและรวบรวมขอมูลภาวะ 200,000 50,000 50,000  - - ไมมี งานศูนยบริการ

สมรรถภาพผูสูงอายุ รักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ สุขภาพและปญหาความตองการ สาธารณสุข

2.เพื่อใหบริการดูแลรักษาและ ดานสุขภาพของผูสูงอายุในเขต กองสาธารณสุขฯ

ฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุในชุมชน เทศบาลฯ ที่จําเปนตองไดรับการ

ฟนฟูสมรรถภาพ

2.ใหบริการดูแลรักษาและฟนฟู

สมรรถภาพแกผูสูงอายุที่จําเปนทุกคน

9 โครงการเงินอุดหนุนเฉลิม พระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวย อําเภอพลในกิจการศูนยเฉลิม 50,000 50,000 50,000  - - ไมมี กองสาธารณสุขฯ

พระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวย โรคเอดสและผูติดเชื้อ H.I.V. พระเกียรติ

โรคเอดสและผูติดเชื้อ H.I.V.

14,684,800 15,336,800 15,014,623 8 0 1
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ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

แนวทางการพัฒนาที่  6 การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

1 โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ  - เพื่อลดอุบัติเหตุทางการ จุดตรวจความปลอดภัย 80,000 70,000 69,170  - - ไมมี สํานักปลัดเทศบาล

และจุดตรวจความปลอดภัย จราจรที่มีสาเหตุจากการ ดานการจราจรทางถนน

ดานการจราจรทางถนนชวง ดื่มสุราเพื่อใหประชาชน ชวงเทศกาลปใหม

เทศกาลปใหม เกิดความตื่นตัวและ

ตระหนักถึงความปลอดภัย

บนทองถนน

2 โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ  - เพื่อลดจํานวนผูบาดเจ็บ  - จัดตั้งศูนยปฏิบัติการและ 80,000 70,000 68,280  - - ไมมี สํานักปลัดเทศบาล

และจุดตรวจความปลอดภัย และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จุดตรวจความปลอดภัย

ดานการจราจรทางถนนชวง ทางการจราจรที่มีสาเหตุ ดานการจราจรทางถนน

เทศกาลสงกรานต จากการดื่มสุราและ ชวงเทศกาลสงกรานต

ประชาชนเกิดความตื่นตัว

และตระหนักถึงความปลอด

ภัยบนทองถนน

3 โครงการรณรงคสงเสริมการ เพื่อรณรงคและสงเสิรมให ประชาชนมีความตระหนัก 20,000         20,000           19,200               - - ไมมี สํานักปลัดเทศบาล

สวมหมวกนิรภัย ฯ 100% ประชาชนไดรูและตระหนัก และเขาใจถึงประโยชนาของ

ถึงประโยชนของการสวม การสวมหมวกนิรภัย

หมวกนิรภัย

4 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอก เพื่อสรางความปลอดภัย มีการจางเหมายามรักษา 648,000       540,000         345,139             - - ไมมี สํานักปลัดเทศบาล

เปนยามรักษาความปลอดภัย ในชีวิตทรัพยสินของทาง ความปลอดภัยของเทศบาล

ของเทศบาล ราชการและเกิดความปลอด ประตูทางเขา-ออก  

ภัยแกประชาชนผูมาติดตอ จํานวน 6 คน

ราชการ

5 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอก เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคล เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคล 108,000 108,000 108,000             - - ไมมี สํานักปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหนาที่ทําความสะอาด ภายนอกปฏิบัติหนาที่ภายใน ภายนอกปฏิบัติหนาที่ทําความ

อาคารงานปองกันฯ งานปองกันฯ สะอาดงานปองกันฯ

6 โครงการตรวจวัดแอลกอฮอลพนัก เพื่อปองกันและลดอุบัติภัย โครงการตรวจวัดแอลกอฮอล 20,000         20,000           20,000               - - ไมมี สํานักปลัด/งาน

งานขับรถโดยสารสาธารณะใน ทางถนน จากรถยนตโดย พนักงานขับรถโดยสาร ชวง กิจการสถานีขนสง

ชวงเทศกาลปใหม สารในชวยเทศกาลปใหม เทศกาลปใหม

ผลการดําเนินการ
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ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

ผลการดําเนินการ

7 โครงการตรวจวัดแอลกอฮอลพนัก เพื่อปองกันและลดอุบัติภัย โครงการตรวจวัดแอลกอฮอล 20,000         20,000           20,000               - - ไมมี สํานักปลัด/งาน

งานขับรถโดยสารสาธารณะใน ทางถนน จากรถยนตโดย พนักงานขับรถโดยสาร ชวง กิจการสถานีขนสง

ชวงเทศกาลสงกรานต สารในชวยเทศกาล เทศกาลสงกรานต

สงกรานต

8 โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสา เพื่อให อปพร. ไดรับความ โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพ 300,000       200,000         299,921             - - ไมมี งานปองกันฯ

สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) รูความเขาใจและสามารถ อปพร.จํานวน ปละ 1 ครั้ง สํานักปลัดฯ

ปฏิบัติหนาที่ในการชวย จํานวน 100 คน

เหลือเปนกําลังสํารองใหกับ

เจาหนาที่ในการปองกันฯ

9 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน เพื่อให อปพร. ไดแสดงออก โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน 30,000         20,000           19,720               - - ไมมี งานปองกันฯ

อปพร. ถึงความสมัครสมานสามัคคี วัน อปพร. สํานักปลัดฯ

ศักยภาพและการบําเพ็ญ

ประโยชนเพื่อสวนรวม

10 โครงการฝกอบรมเยาวชนรูทันภัย เพื่อใหเยาวชนไดรับความ เยาวชนทั้ง 14 ชุมชนในเขต 50,000.00     40,000.00       39,157.60           - - ไมมี งานปองกันฯ

รูเกี่ยวกับภัยตาง ๆ ที่อาจ เทศบาล จํานวน 100 คน สํานักปลัดฯ

เกิดขึ้นและสามารถปองกัน

แกไข ชวยเหลือตัวเองและ

ชวยเหลือผูอื่นในเบื้องตนได

11 โครงการฝกซอมแผนปองกันและ เพื่อเปนการฝกเตรียมาความ จัดใหมีการฝกซอมแผนฯ 50,000.00     40,000.00       37,612.34           - - ไมมี งานปองกันฯ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล พรอมในการเตรียมการรอง ปละ 1 ครั้ง สํานักปลัดฯ

รับเหตุสาธารณภัย
1,406,000 1,148,000 1,046,199.94 11 0 0
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ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

แนวทางการพัฒนาที่  7 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน  

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

1 โครงการจัดงานวัน 1.เพื่อใหประชาชนตระหนัก  - จัดกิจกรรมกลาวคําสัตยปฏิญาณและ 10,000       5,000 4,937           -          -          ไมมี กองสวัสดิ

ตอตานยาเสพติดโลก ถึงโทษจากยาเสพติด ดื่มน้ําสาบานวาจะไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด การสังคม

2.เพื่อรณรงคไมใหประชาชน ปละ 1 ครั้ง และผูเขารวมงาน 80%

ไปยุงกับยาเสพติด มีความพึงพอใจและตระหนักถึง

3.เพื่อปองกันไมใหยาเสพติด ปญหายาเสพติด

เขามาในชุมชน

2 โครงการจังหวัดขอนแกน -เพื่อนํายุทธศาสตรพลังแผนดิน  - ชุมชนทั้ง 14 ชุมชน มีปญหา 60,000       60,000 - -          -           โอนลด กองสวัสดิ

ไมยุงเกี่ยวยาเสพติด เอาชนะยาเสพติด มาปรับใชให อาชญากรรมลดลงจากเดิมอยางนอย 10% การสังคม

เหมาะสมกับสภาพแวดลอม  - นําชุมชนไปรวมปฎิญาณตน

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัด  - ประชาคมชุมชนไมยุงเกี่ยว

กิจกรรมตามโครงการ"จังหวัด ยาเสพติด จํานวน 14 ชุมชน

3 โครงการงานดี ที่นองทําได 1.เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นัก นักเรียน นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป 60,000       60,000 58,800         -          -          ไมมี กองสวัสดิ

ศึกษา มีรายไดในชวงวันหยุด และมีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลเมือง การสังคม

ราชการหรือนอกเวลาเรียนใน เมืองพล หรือเยาวชนที่ผานการอบรม

วันปกติ หรือในชวงปดภาคเรียน โครงการคายผูนําเยาวชนทําความดี

ตลอดจนสนับสนุนนโยบาย เพื่อแผนดินปฏิบัติงานนอกเวลาเรียนใน

สงเสริมใหมีรายไดระหวางเรียน วันปกติและวันหยุดราชการหรือในชวง

จากอาชีพที่เหมาะสม ปดภาคเรียน นักเรียน นักศึกษาที่เขารวม

โครงการจํานวน 20 คนตอปมีรายได

สามารถลดภาระคาใชจายของผูปกครอง 

ไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนคนที่

เขารวมโครงการ

4 โครงการเงินอุดหนุนศูนย -เพื่อสนับสนุนศูนยปฏิบัติปองกัน -อุดหนุนใหแกศูนยปฏิบัติการปองกันและ 50,000       50,000 -             -          -           ศูนยอําเภอพลไม กองสวัสดิ

ปฎิบัติการปองกันและปราบ ปราบปรามยาเสพติด อําเภอพล ปราบปรามยาเสพติด อําเภอพล และ รายงานผลจึงไมได การสังคม

ปรามยาเสพติด อ.พล ใหปฏิบัติการเอาชนะยาเสพติด รายงานผลการดําเนินงานใหเทศบาลทราบ อุดหนุน

(ศป.ปส.อ.พล) ไดอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินการ
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ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

ผลการดําเนินการ

5 โครงการเงินอุดหนุนศูนย เพื่อแปลงนโยบายการปองกันและ -อุดหนุนใหแกศูนยอํานวยการปองกันและ 50,000       50,000 -             -          -           ศูนยจังหวัด กองสวัสดิ

อํานวยการปองกันและปราบ แกไขยาเสพติดของรัฐบาลและ ปราบปรามยาเสพติด จ.ขอนแกน ขอนแกนไมติด การสังคม

ปรามยาเสพติด จ.ขอนแกน ศอ.ปส. ไปสูการปฏิบัติในพื้นที่ และหนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน ตอเรื่องบันทึก

(ศอ.ปส.จ.ขก.) จ.ขอนแกน ใหเทศบาลทราบ ขอตกลงในการ

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานปองกัน วางเบิกเงิน

และแกไขปญหายาเสพติดของหนวย

งานที่เกี่ยงของในพื้นที่ จ.ขอนแกน

6 โครงการฝกอบรมพัฒนา -เพื่อใหมีโอกาสพัฒนาตนเอง ดาน -จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ 200,000     100,000     100,000        -          -          ไมมี กองสวัสดิ

ศักยภาพของเด็กและ รางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ ของเด็กและเยาวชน ในเขต การสังคม

เยาวชนในเขตเทศบาล -เพื่อใหสามารถดํารงตนอยูในสังคม เทศบาลปละ 1 ครั้ง พรอม

ไดอยางมีคุณคาและมีความสุข ทั้งทัศนศึกษาดูงาน

-เพื่อใหเขาใจ เห็นคุณคาและมีสวน

รวมในการปกครองระบอบประชา

ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

430,000     325,000 163,737 3 0 3
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ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

แนวทางการพัฒนาที่  8  การสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

1 โครงการแขงขันกีฬาเด็ก 1.เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจักใชเวลา จัดการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน 100,000 100,000 90,640        - - ไมมี กองการศึกษา

และเยาวชนประชาชน วางใหเปนประโยชนและรักการเลนกีฬา ประชาชนปละ  1 ครั้ง

หางไกลยาเสพติด

2.เพื่อใหเด็กและเยาวชนประชาชน

มีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง

2 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน 1.เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดแขงขัน สงนักกีฬาตัวแทนเทศบาลเขารวมแขงขัน 500,000 500,000 553,339      - - โอนเพิ่ม กองการศึกษา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น กีฬานักเรียนเทศบาลใหกาวหนาตอไป กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 53,340             

แหงประเทศไทย 2.เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีพัฒนาการ ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ

ดานกีฬาที่ดีและมีมาตรฐาน จํานวน 100 คน

3 โครงการจัดกิจกรรมเด็ก 1.เพื่อใหเด็กเยาวชนไดแสดงความสามารถ 1.จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ/สงภาพ 100,000 100,000 55,200        - - ไมมี กองการศึกษา

และเยาวชน ที่เหมาะสมในดานตางๆ เขาประกวดเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ

 2.เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดพบปะ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไดทํากิจกรรม 2.จัดกิจกรรมการประกวดจินตลีลา

รวมกันไดรูจักการใชเวลาวางใหเกิด ประกอบเพลงพระราชนิพนธของ

ประโยชน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

3.เพื่อปลูกฝงใหเด็กเยาวชน เห็นคุณคา

ของการเขารวมกิจกรรม เพื่อนําไปเปน

แนวทางในการดําเนินชีวิต

4 โครงการแขงขันกีฬากลุม เพื่อสงเสริมสนับสนุนหลักสูตร จัดการแขงขันกีฬานักเรียนโรง 50,000 50,000 44,101        - - ไมมี กองการศึกษา

โรงเรียนสังกัดเทศบาล การเรียนการสอนวิชา สลน. เรียนเทศบาลในสังกัด 3 โรงเรียน

ใหเปนรูปธรรม ปการศึกษาละ 1 ครั้ง

5 โครงการจัดแขงขันกีฬาชุมชน -เพื่อปลูกฝงและจูงใจประชา -จัดการแขงขันกีฬาประเภท 500,000      150,000 149,941      - - ไมมี กองสวัสดิ

ชนในชุมชนใหหันมาสนใจ ตางๆใหกับชุมชนในเขตเทศ การสังคม

การออกกําลังกาย บาลจํานวน 14 ชุมชน ปละ

เพื่อสงเสริมใหประชาชน 1 ครั้ง เชน ฟุตบอล วอลเลย

เยาวชนรูจักใชเวลาวางให บอล เซปกตะกรอ กีฬา พื้นเมือง ฯลฯ

เปนประโยชนโดยการออก

กําลังกาย

-เพื่อพัฒนาการกีฬาในชุมชน

ผลการดําเนินการ
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ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

ผลการดําเนินการ

ใหไดมาตรฐาน

6 โครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายและ เพื่อใหประชาชนตระหนักและ จัดกิจกรรมออกกําลังกาย 250,000      15,000 - - -  โอนลด กองสวัสดิ

การแขงขันการเตนแอโรบิกดานซและ เห็นความสําคัญของการออก เชน เตนแอรโรบิกดานซ การสังคม

กิจกรรมเขาจังหวะพรอมทัศนศึกษา กําลังกาย กิจกรรมเขาจังหวะ

ดูงาน -เพื่อใหประชาชนไดรับความ ในสวนสุขภาพ ฯลฯ

สนุกสนานเพลิดเพลิน - ทัศนศึกษาดูงานดานการออก

-เพื่อสรางความสามัคคีในหมู กําลังกายแอโรบิกดานซและกิจกรรม

ประชาชนและขาราชการทุก เขาจังหวะปละ 1 ครั้ง ครั้งละ

หนวยงาน  20-30 คน70%ที่เขารวมกิจกรรม 

มีความพึงพอใจและตระหนักถึง

 ความสําคัญในการออกกําลังกาย
1,500,000 915,000 893,221 5 0 1
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ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

แนวทางการพัฒนาที่  9  สงเสริมการรับรูขาวสารและการเขาถึงขอมูลของประชาชน

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

1 โครงการอบรมดานระเบียบ  - เพื่อใหเจาหนาที่มีความรูความเขา  - จัดอบรมดานระเบียบกฏคุณธรรม 100,000 30,000 24,400  - - ไมมี กองวิชาการ

กฎหมายกฎเกณฑที่ถือ ใจในระเบียบกฎหมาย  ขอบังคับและ ใหเจาหนาที่ จํานวน 50 คน และแผนงาน

ปฏิบัติและจริยธรรมของ จริยธรรม ของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน  - เจาหนาที่ที่ไดรับการฝกมีความรู

เจาหนาที่  - เพื่อใหประชาชนมีความรูในระเบียบ และความเขาในระเบียบ กฎหมาย

กฎหมายที่อยูในอํานาจหนาที่ของ ขอบังคับและจริยธรรม

เทศบาล  - อบรมระเบียบกฏหมายสําหรับ

ประชาชนจํานวน 50 คน

2 โครงการใหบริการขอมูล เพื่อเพิ่มชองทางในการเผยแพรขอมูล  - จัดซื้อหนังสือพิมพวันละ 2 ฉบับ/ วัน 150,000 110,000 104,560  - - ไมมี กองวิชาการ

ขาวสารแกประชาชน ขาวสารแกประชาชน  - จัดทําวารสารหรือรายงานกิจการ และแผนงาน

1 ครั้ง / ป

 - จัดทําจดหมายขาวเดือนละ 1 ครั้ง

3 โครงการจัดอบรมอาสา  -เพื่อใหผูเขารับการอบรมเพิ่มความรู   - จัดอบรมอาสาสมัครประชา 200,000 30,000 25,330  - - ไมมี กองวิชาการ

สมัครประชาสัมพันธ ความเขาใจ เกี่ยวกับชองทางในการ สัมพันธ ชุมชนละ 3คน รวม 42คน และแผนงาน

เผยแพรประชาสัมพันธขาวสาร พรอมทัศนศึกษาดูงาน

 - เพื่อเพิ่มชองทางการติดตอระหวาง  - ผูเขารับการอบรมมีความ

ชุมชนกับเทศบาล รูความเขาใจเกี่ยวกับ

 - เพื่อใหผูเขาอบรมไดมีสวนรวมใน ชองทางในการเผยแพรประชา

การเผยแพรใหประชาชนไดรับทราบ สัมพันธขาวสาร

ขอมูลขาวสาร จํานวน 6 ชองทาง

4 โครงการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใชเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุ อุดหนุนงบประมาณใหหนวยงาน 16,000         16,000 16,000              - - ไมมี กองคลัง

ศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อ อุปกรณของศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อ ที่รับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร

จัดจางขององคกรปกครอง จัดจางองคกรปกครองสวนทองถิ่น การจัดซื้อจัดจางขององคกร

สวนทองถิ่น อําเภอพล อําเภอพล ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพล

466,000 186,000 170,290 4 0 0

ผลการดําเนินการ
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ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

1 โครงการปรับปรุงคุณภาพ -เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนา  - จัดเวทีประชาคมการจัดทํา/ 50,000 40,000 40,000  - - ไมมี กองสวัสดิ

แผนชุมชน ดานกระบวนการมีสวนรวมของประชา ทบทวนแผนชุมชนปละ 1 ครั้ง การสังคม

ชนในการจัดทํา/ทบทวนแผนชุมชน ประชาชนที่เขารวมเวทีประชาคม

-เพื่อรับทราบปญหา/ความตองการของ ไมต่ํากวา 80% มีความพึงพอใจ

ประชาชนในชุมชนมาจัดทําแผนโดยการจัด และเขาใจในการประชุม

เวทีประชาคมพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน

2 โครงการจัดกิจกรรม -เพื่อรณรงคใหประชาชนเห็นความ - คัดเลือกครอบครัวรมเย็น 50,000       20,000 19,600         - - ไมมี กองสวัสดิ

วันครอบครัว สําคัญของสถาบันครอบครัว ชุมชนละ 1 ครอบครัว การสังคม

-เพื่อสะทอนวาสถาบันครอบครัว  - ประกาศสดุดีครอบครัวที่มี

เปนทุนทางสังคมที่มีศักยภาพในการ ครอบครัวรมเย็น เขมแข็ง ปละ

ปองกัน ฟนฟู แกไขปญหา และพัฒนา 1 ครั้ง ผูเขารวมงานอยางนอย

สมาชิกในครอบครัวและสังคม เชน 50% มีความพึงพอใจและตระหนักถึง

การอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี ความสําคัญของสถาบันครอบครัว

3 โครงการติดตามประเมินผล -เพื่อติดตาม ประเมินผลการดําเนิน -จัดประชุมคณะกรรมการ 100,000     80,000 98,000         - - ไมมี กองสวัสดิ

การปฏิบัติงานคณะกรรมการของชุมชน งานของคณะกรรมการชุมชน คณะ ชุมชนและคณะกรรมการ การสังคม

ในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล กรรมการสตรีอาสาพัฒนาชุมชน สตรีอาสาพัฒนาชุมชน โดย

-เพื่อประชุม ปรึกษาหารือปญหา  จัดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง

ตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน จํานวน 250 คน สามารถตรวจสอบผล

-เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ งานของคณะกรรมการชุมชนได

ประชาชน อยางนอย80% ของทั้งหมด

4 โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ขาราชการและประชาชนทุก 300,000     100,000      74,425         - - ไมมี สํานักปลัด

เกียรติเนื่องในพระราชพิธีเฉลิม เนื่องในพระราชพิธีเฉลิม หมูเหลารวมถวายพระพร เทศบาล

พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พระชนมพรรษา 12 สิงหา เพื่อแสดงความจงรักภักดีตอ

มหาราชินี พระบรมมหาราชินีนาถ

จํานวน 1,000 คน

5 โครงการติดตามและประเมินผล  - เพื่อตรวจสอบติดตามและประเมินผล จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม 200,000 50,000 27,320  - - ไมมี กองวิชาการ

แผนพัฒนาเทศบาล การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาของ และประเมินผล กําหนดแนวทาง และแผนงาน

 เทศบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ และในการติดตามประเมินผล

 แกคณะกรรมการและเจาหนาที่ ที่

เกี่ยวของปละ 2 ครั้ง จํานวน 35 คน/ครั้ง

ผลการดําเนินการ
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ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

ผลการดําเนินการ

6 โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ขาราชการและประชาชนทุกหมูเหลารวม 300,000     100,000       - - -  ไมมี สํานักปลัด

เกียรติเนื่องในพระราชพิธีเฉลิม เนื่องในพระราชพิธีเฉลิม ถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีตอ เทศบาล

พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช พระมหากษัตริย จํานวน 1,000 คน

7 โครงการปกปองสถาบันสําคัญ เพื่อใหประชาชนในเขต จัดฝกอบรมใหความรูแก 100,000     20,000        19,935         - - ไมมี สํานักปลัด

ของชาติสงเสริมการปกครอง เทศบาลมีความรูความเขา ประชาชนในเขตเทศบาล  เทศบาล

ระบอบประชาธิปไตยอันมี ใจและมีสวนรวมในการ ปละ 2 รุน ๆ ละ 100 คน

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ปกปองสถาบันสําคัญของชาติ

8 โครงการสงเสริมวิถีชีวิตแบบ  - เพื่อสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่ได  - ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล 50,000 20,000 19,615  - - ไมมี สํานักปลัด

ประชาธิปไตยและสรางความ มีวีถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เกิดความ เมืองเมืองพล ทั้ง 14 ชุมชน เทศบาล

ปรองดองสมานฉันท สามัคคี ปรองดอง  สมานฉันท จํานวน 140 คน

ชุมชนเขมแข็งสามารถพึ่งพาอาศัยกันได

9 โครงการจัดทําแผนพัฒนา  - เพื่อจัดทํากรอบยุทธศาสตรการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 400,000 215,600 146,974  - - ไมมี กองวิชาการ

เทศบาล พัฒนาของเทศบาลใหสอดคลอง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ และแผนงาน

กับกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา  ,คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล , 

ทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ประชาคมเมืองรวม

 - เพื่อเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ ทั้งสวนราชการที่เกี่ยวของ

ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุ ปละ 1 ครั้ง จํานวน 120 คน

ในเอกสารงบประมาณประจําป

10 โครงการเงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิ -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน  - อุดหนุนงบประมาณใหกับ กส.ทพ. 365,000 50,000 - - -  ไมมี กองสวัสดิ

การเครือขายคณะกรรมการ ของกองทุนสวัสดิการเครือขาย ดําเนินการดานสวัสดิการ การสังคม

เทศบาลเมืองเมืองพล (กส.ทพ.) คณะกรรมการเทศบาลเมืองเมืองพล ชุมชนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ดานสวัสดิการชุมชนมีประสิทธิภาพ อยางนอย 20%

11 โครงการฝกอบรมพัฒนา -เพื่อสงเสริมบทบาทของคณะกรรม  -จัดอบรมและศึกษาดูงาน 800,000     1,250,000    1,208,192     - - ไมมี กองสวัสดิ

ศักยภาพและบทบาทหนาที่ของ การชุมชนและคณะกรรมการสตรีอาสา ใหแกคณะกรรมการชุมชน การสังคม

คณะกรรมการชุมชน คณะกรรม พัฒนาชุมชนที่ปรึกษาชุมชนตลอดจน คณะกรรมการสตรีอาสาพัฒนาชุมชน

การสตรีอาสาพัฒนาชุมชน ประชาชนทั่วไปในการพัฒนาทองถิ่น ที่ปรึกษาชุมชนจํานวน 250 คน

และทัศนศึกษาดูงาน -เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาความรู ทั้ง 14 ชุมชน ปละ 1 ครั้ง

อยางหลากหลายและนําความรูมา 70% ของจํานวนที่เขารวมอบรม

บูรณาการพัฒนาการบริหารจัด มีความรูและนําไปปฏิบัติได และมี

การในฐานะผูนําชุมชนของตนเอง ความพึงพอใจในการจัดโครงการ

12 โครงการเงินอุดหนุนกิจการอําเภอพล เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย อุดหนุนเงินใหกาชาดอําเภอพล 100,000     100,000      100,000       - - ไมมี งานธุรการ

และกาชาดจังหวัดขอนแกน สาธารณะและความเดือนรอนของประชาชน และจังหวัดขอนแกนปละ 100,000 บาท สํานักปลัดฯ

และรายงานผลการดําเนินงาน
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ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

ผลการดําเนินการ

13 โครงการจัดงานรัฐพิธีถวาย  -เพื่อใหปรชาชนทุกหมูเหลา จายเปนเงินอุดหนุนใหกับ 120,000     120,000      120,000       - - ไมมี งานธุรการ

ดอกไมจันทน ไดมีโอกาสแสดงออกซึ่งความ อําเภอพล สํานักปลัดฯ

จงรักภักดี

 - เพื่อใหประชาชนไดถวาย

ความอาลัยแดพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช

 - เพื่อใหการจัดสรางซุมถวาย

ดอกไมจันทนเปนไปอยาง

อยางสมพระเกียรติ

14 โครงการจัดงาน "วันสตรีสากล"   - เพื่อใหความรูตางๆ แก สตรีในชุมชน - จัดการประชุมเสวนาให 150,000 20,000 19,990         - - ไมมี กองสวัสดิ

เทศบาลเมืองเมืองพล เชน กฎหมายในชีวิตประจําวันความรู ความสําคัญกับสตรี และมีการ การสังคม

เกี่ยวกับสิ่งเสพติดและการปองกัน  เดินรณรงครําลึกวันสําคัญ

ความรูเรื่องเอดส การจัดระบบการใช ของสตรีและเชิดชูเกียรติของ

จายเงินของครอบครัว รัฐธรรมนูญและ สตรีและแขงขันกีฬาพื้นบาน

กฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  สรางความสามัคคี ปละ 1 ครั้ง 

 - เพื่อเชิดชูเกียรติ สงเสริมสตรี  ครั้งละประมาณ 350 คน

ภายในชุมชนที่มี ผลงานดีเดน 70% ของผูเขารวมงานพึงพอใจ

ทางสื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพและสื่อ และมีความรู ในเรื่องบทบาท

อื่นๆ ที่มีอยูในชุมชน สตรีมากขึ้น

15 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ -เพื่อใหการบริการของเทศบาลไป -จัดหนวยเทศบาลเคลื่อนที่ 500,000     100,000 68,000         - - ไมมี กองสวัสดิ

สูประชาชนอยางทั่วถึงตอเนื่อง ในชุมชน 14 ชุมชน ๆ ละ 1 การสังคม

-เพื่อรับทราบปญหาที่แทจริงของ ครั้งตอป ครอบคลุม 100% 

ประชาชนในแตละชุมชน ของพื้นที่ทั้งหมด

เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผูมีรายไดนอยในชุมชน

ใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

-เพื่อลดชองวางสรางความใกลชิด

ระหวางประชาชนกับเทศบาล

3,585,000 2,285,600 1,962,051 13 0 2



จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน จ านวน งบประมาณ คิดเปน็ร้อยละ
ที่ได้รับจดัสรร ของโครงการ งบประมาณ โครงการที่ ที่ใช้ ของงบประมาณ
งบประมาณ ทั้งหมด ด าเนินการแล้ว ทั้งหมด

ยทุธศาสตร์ที ่ 2   การพัฒนาเมอืงและชมุชนใหน่้าอยู่
แนวทางการพฒันาที่  1  การกอ่สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางเท้าและท่อระบายน้ า 3 1.83            479,800       1                2,134,000       0.54             กองช่าง
แนวทางการพฒันาที่  2  เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจดัการด้านสาธารณูปโภค 1 0.61            200,000       1                135,213.35     0.23             กองช่าง
                               และสาธารณูปการ
แนวทางการพฒันาที่  3   พฒันาและเสริมสร้างระบบการจราจรใหม้ีประสิทธภิาพ 1 0.61            400,000       1                218,338         0.45             ส านักปลัด
แนวทางการพฒันาที่  4   พฒันาระบบการใช้ประโยชน์จากที่ดินใหเ้หมาะสม  - 
แนวทางการพฒันาที่  5  การจดัท าผังเมืองและพฒันาเมืองน่าอยู่  - 
แนวทางการพฒันาที่  6  พฒันาและปรับปรุงเคร่ืองมือและสถานที่ปฏบิติังาน 7 4.27            4,867,500     4                205,100         5.52 ส านักปลัดเทศบาล,กองคลัง,กองวชิาการ
แนวทางการพฒันาที่  7  การพฒันาประสิทธภิาพระบบการใหบ้ริการ 5 3.05            220,000       4                118,092         0.25             ส านักปลัดเทศบาล,กองสาธารณสุขฯ
แนวทางการพฒันาที่  8  ปรับปรุงเทศบญัญติัและการบงัคับใช้กฎหมายอยา่งเปน็ธรรม 1 0.61            10,000         1                - 0.01             กองสาธารณสุขฯ

รวม 18 10.98           6,177,300 12 2,810,743.35 6.55

จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน จ านวน งบประมาณ คิดเปน็ร้อยละ
ที่ได้รับจดัสรร ของโครงการ งบประมาณ โครงการที่ ที่ใช้ ของงบประมาณ
งบประมาณ ทั้งหมด ด าเนินการแล้ว ทั้งหมด

ยทุธศาสตร์ที ่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนเพ่ือการแขง่ขนั
แนวทางการพฒันาที่  1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาอาชีพ เพือ่สร้างรายได้ใหก้บั 4 2.44            590,000       2                67,495           0.67 กองสวสัดิการฯ , กองสาธารณสุขฯ
                              ประชาชน
แนวทางการพฒันาที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑ์หนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภณัฑ์ 1 0.61            20,000         1                10,000           0.02 กองสวสัดิการฯ 
แนวทางการพฒันาที่ 3 ส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเที่ยว 2 1.22            2,830,000     1                1,571,100       3.21 กองวชิาการฯ , กองช่าง
แนวทางการพฒันาที่ 4 ส่งเสริมการจา้งแรงงานในท้องถิน่ 15 9.15            6,210,000     15              6,363,000       7.04 กองสาธารณสุขฯ,กองช่าง,ส านักปลัดฯ,กองคลัง

กองวชิาการฯ,กองสวสัดิการฯ,กองการศึกษา
แนวทางการพฒันาที่ 5 การปรับปรุงและพฒันารายได้ 1 0.61            489,000 1 397,763 0.55 กองคลัง

รวม 23 14.02           10,139,000   20              8,409,358       7.71

หน่วยงานด าเนินการ

หน่วยงานด าเนินการยทุธศาสตร์/แนวทางการพฒันา

ยทุธศาสตร์/แนวทางการพฒันา

2



จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน จ านวน งบประมาณ คิดเปน็ร้อยละ
ที่ได้รับจดัสรร ของโครงการ งบประมาณ โครงการที่ ที่ใช้ ของงบประมาณ
งบประมาณ ทั้งหมด ด าเนินการแล้ว ทั้งหมด

 ยทุธศาสตร์ที ่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพฒันาที่  1  รักษาความสะอาดและความเปน็ระเบยีบเรียบร้อยของท้องถิน่ 5 3.05 7,555,000     5                7,436,009.70   8.56 กองสาธารณสุขฯ
แนวทางการพฒันาที่  2   สร้างจติส านึกและการมีส่วนร่วมในด้านส่ิงแวดล้อม 6 3.66 1,148,000     5                440,728         1.30 กองสาธารณสุขฯ
แนวทางการพฒันาที่  3  ปรับปรุงสวนสาธารณะ สถานที่พกัผ่อนหยอ่นใจและ 1 0.61 1,980,000     1                1,961,400       2.24 กองช่าง
                               ภมูิทัศน์ใหส้วยงาม
แนวทางการพฒันาที่  4 ลดมลภาวะทางด้านส่ิงแวดล้อม 3 1.83 650,000 3 500,660 0.74 กองสาธารณสุขฯ
แนวทางการพฒันาที่  5  พฒันาและเพิม่ประสิทธภืาพในการบริหารจดัการด้าน 5 3.05 1,140,000 1 27,300 1.29 กองสาธารณสุขฯ
                               ส่ิงแวดล้อม

รวม 20 12.20 12,473,000 15 10,366,097.70 14.14

จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน จ านวน งบประมาณ คิดเปน็ร้อยละ
ที่ได้รับจดัสรร ของโครงการ งบประมาณ โครงการที่ ที่ใช้ ของงบประมาณ
งบประมาณ ทั้งหมด ด าเนินการแล้ว ทั้งหมด

 1.  เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 0.61 96,400 1 96,000 0.11 กองการศึกษา
     (โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์)
 2.  เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 0.61 96,400 1 96,000 0.11 กองการศึกษา
     (โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห)์
 3.  เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 0.61 96,400 1 96,000 0.11 กองการศึกษา
    (โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล)
 4. ลานกีฬาชุมชนเมืองพล 1 0.61 2,013,000 1 2,013,000 2.28 กองการศึกษา

4 2.44 2,302,200 4 2,301,000 2.61
รวมทัง้สิ้น 164 100.00 88,210,310 131 72,509,292.99 95.76

โครงการที่หน่วยงานอืน่ด าเนินการในพืน้ที่

หน่วยงานด าเนินการ

หน่วยงานด าเนินการ

ยทุธศาสตร์/แนวทางการพฒันา

3



ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนน ทางเทาและทอระบายน้ํา

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

1 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  - เพื่อแกไขปญหาผิวจราจร  - กอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 600,000    334,800    -  -   - งบกันเงินป59 กองชาง

ซอยพลรัตน 4 ที่ชํารุด เฉลี่ย 3.00 - 4.00 เมตร ยาว

 - เพื่อความปลอดภัยในการ ประมาณ 226 เมตร จํานวน

ใชรถใชถนน 1 สาย

2 โครงการปรับปรุงทางเทา  - เพื่อใหมีทางเดินเทา และมี  - กอสรางทางเดินเทากวาง 1,000,000   - 2,134,000     -  - งบกันเงินป59 กองชาง

บริเวณรอบโรงเรียนเทศบาล ความมั่นคงแข็งแรง เฉลี่ย 2.00-2.50 เมตร ยาว

พลประชานุกูล 580 เมตร

 - กอสรางทางเดินใหได

มาตรฐานชาง

3 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  - เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง  - วางทอระบายน้ําพรอม 145,000    145,000     -  -   -  - กองชาง

ซอยเสริมสวาสดิ์ 3 ภายในเขตชุมชนแออัด บอพัก ขนาด Ø 0.40×1.00 

 - เพื่อรองรับการขยายตัวของ เมตร ความยาวรวม 67 ม.

ชุมชนและบานพักอาศัย  - กอสรางรางวี ค.ส.ล.

ความยาวรวม 60 เมตร

1,745,000  479,800    2,134,000   1 2 0
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ผลการดําเนินการ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองเมืองพล
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู

แนวทางการพัฒนาที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

1 โครงการอุดหนุนการไฟฟาสวน  - เพื่อใหมีแสงสวางเพียงพอ ขยายเขตระบบจําหนาย 200,000          200,000         135,213.35         -  - ไมมี กองชาง

ภูมิภาค ขยายเขตระบบจําหนาย แกการสัญจรไปมาเวลาค่ําคืน ไฟฟาพรอมติดตั้งไฟฟา

หรือขยายระบบไฟฟาสาธารณะ  - เพื่อความปลอดภัยในชีวิต สาธารณะเพิ่มเติมหลังสวน

ตามถนนสายตางๆ และทรัพยสิน สระจันทร ซอยพลรัตน 3

 - ขยายเขตระบบไฟฟา

สาธารณะ

200,000.00 200,000.00  135,213.35    1 0 0

ผลการดําเนินการ



ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

1 โครงการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสัญญาณ  จัดหาวัสดุอุปกรณตาง ๆ เกี่ยว 400,000    400,000    218,338     -       - ไมมี งานธุรการ

ระบบการจราจรในเขตเทศบาล จราจรตาง ๆ ในเขตเทศบาล กับระบบการจราจร สํานักปลัดฯ

 - เพื่อความปลอดภัยในการ

ใชรถใชถนน

400,000 400,000 218,338 1 0 0

38

ผลการดําเนินการ

        แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและสงเสริมระบบการจราจรใหมีประสิทธิภาพ
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ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

1 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร 1. ซอมแซมหลังคาและฝา 100,000    100,000    - -  - ไมมี สํานักปลัด/งาน

อาคารสถานีขนสงผูโดยสาร ฯ สํานักงานสถานีผูโดยสารฯ เพดานอาคารสถานีผูโดยสารฯ กิจการสถานีขนสง

ใหมีความปลอดภัยมั่นคง 2.ติดตั้งกลองวงจรปด CCTV 200,000    200,000    - -  - ไมมี สํานักปลัด/งาน

และเพียงพอตอการใชสอย เพิ่มเติม จํานวน 6 จุด กิจการสถานีขนสง

3. จัดทําทางลาดคนพิการ 20,000      20,000      - -  - ไมมี สํานักปลัด/งาน

กิจการสถานีขนสง

2 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ -เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณเครื่อง -จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ เพิ่มเติมแผนฯ กองสวัสดิการสังคม

เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ มือเครื่องใช และเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ กันเงิน

กองสวัสดิการสังคม สมัยใหมมาใชในการปฏิบัติงาน 1. คอมพิวเตอร 35,000 35,000      - -  -

อยางพอเพียง จํานวน 1 เครื่อง

2. เครื่องพิมพเลเซอรสีชนิดเติม - 6,000 - -  -

หมึกได สามารถถายเอกสาร

ในตัว จํานวน 1 เครื่อง

3. เครื่องสํารองไฟ - 7,000 - -  -

จํานวน 1 เครื่อง

4. ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 12,000 11,000      11,000         - -

จํานวน 2 ตู

3 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร, 120,000    80,000      - -  - กันเงิน งานธุรการ

เครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ เครื่องมือ เครื่องใชและเทค เครื่องพิมพเลเซอรที่สามารถ สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ โนโลยีสมัยใหมมาใชในการ ถายเอกสารในตัว เครื่องสํารอง

ปฏิบัติงาน ไฟ พรอมโตะเกาอี้ จํานวน 3 ชุด

-จัดซื้อโตะหมูบูชา 8,500 8,500 8,500  - -

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู

ผลการดําเนินการ

       แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือและสถานที่ปฏิบัติงาน
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ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

4 โครงการดัดแปลง ตอเติม อาคาร 1. เพื่อใหเปนศูนยราชการ 1.ดัดแปลงมุขดานหนาอาคาร 3,970,000  3,970,000  - -  - ไมมี งานธุรการ

สํานักงาน เทศบาลเมืองเมืองพล สะดวกของเทศบาลเมือง ชั้นลาง และตอเติมอาคารขาง สํานักปลัดฯ

N 15 48 29 E 102 36 06 เมืองพล พรอมดวยอุปกรณ มุขทางดานทิศตะวันออกและ

สิ่งอํานวยความสะดวกที่ ทิศตะวันตก ขนาดอาคาร กวาง

พรอมบริการประชาชน 6.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร

2.เพื่อใหมี สถานที่หอง คิดเปนพื้นที่ 192 ตารางเมตร

ประชุมขนาดเล็ก พรอมดวยอุปกรณ สําหรับให

บริการประชาชน ประกอบดวย

เคานเตอรจุดวางคอมพิวเตอร

ระบบอินเตอรเน็ตจุดชารทมือถือ

มุมอานหนังสือ ตูสําหรับวาง

ผลิตภัณฑดีเดนตูโชวของรางวัล

เทศบาลเมืองเมืองพล

2.ดัดแปลงและตอเติม มุขดาน

หนาอาคารชั้น 2 เปนหอง

ประชุมขนาดกวาง 8.00 เมตร

ยาว 12.00 เมตร คิดเปนพื้นที่

อาคาร 96.00 ตารางเมตร

3.จัดทําที่จอดรถยนต ผูมา

ติดตอราชการที่จอดรถยนต  

สําหรับผูสูงอายุ และผูพิการ

จัดทําทางลาดเขาอาคาร และ

หองน้ําสําหรับบริการผูสูงอายุ

และผูพิการ ตามแบบแปลนของเทศบาล

ผลการดําเนินการ
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ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

5 โครงการปรับปรุงระบบ Internet เพื่อใหสัญญาณ Internet ปรับปรุงระบบ Internet ทุก 200,000    200,000    - -  - ไมมี งานธุรการ

ในเทศบาลเมืองเมืองพล ในเทศบาลเกิดความเสถียร สวนราชการใหสามารถใชงาน  สํานักปลัดฯ

N 15 48 29 E 102 36 06 สามารถใชงานไดอยางเต็ม ไดอยางเต็มประสิทธิภาพมีความ

ประสิทธิภาพ เสถียรในการใชงาน

6 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ  - เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน  - ซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 48,000      48,000      44,000         - - ไมมี กองคลัง

เครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ กองคลัง อยางเพียงพอ 2  บาน จํานวน 4 ตู

 -เพื่อใหมีอากาศถายเทไดสะดวก - เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 33,000      33,000      32,600         - - ไมมี กองคลัง

ในการปฏิบัติงาน และใหบริการประชาชน แบบแยกสวนชนิดแขวน มีระบบ

ฟอกอากาศ ขนาดไมต่ํากวา

24000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

 - เพื่อบันทึกขอมูลในระบบE-Laas  - ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 40,000      40,000      - -  ไมมี กองคลัง

ประมวลผลขอมูลจากระบบคอมพิวเตอร พรอมเครื่องสํารองไฟ โตะ 

สําหรับนําเขาขอมูลระบบรับจาย เกาอี้ จํานวน 1 ชุด

7 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือ -เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน -จัดซื้อกลองดิจิตอลถายภาพนิ่ง 66,000 66,000      66,000         - - ไมมี กองวิชาการฯ

เครื่องใชและครุภัณฑตางๆ อยางเพียงพอ DSLR ความละเอียดไมต่ํากวา

กองวิชาการและแผนงาน -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 18 ลานพิกเซล มี wi-fi ในตัว

พรอมเลนส ระยะ 24-105 mm

จํานวน 1 กลอง

-จัดซื้อเลนสถายภาพ กลองดิจิตอล 23,000      23,000 23,000  - - ไมมี

ระยะ 16-300 mm จํานวน 1 เลนส

-จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 20,000 20,000 20,000  - - ไมมี

จํานวน 4 ตู

4,809,500  4,867,500 205,100 4 5 0

ผลการดําเนินการ
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       แนวทางการพัฒนาที่ 7 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการใหบริการ

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

1 โครงการจางเหมาบุคคล คาจางเหมาบุคคลภายนอก คาจางเหมาบุคคลภายนอก 10,000 10,000 - - -  ไมมี สํานักปลัด

ภายนอกประเมินคุณภาพ ประเมินคุณภาพการ ประเมินคุณภาพการ เทศบาล

การใหบริการประชาชน ปฏิบัติราชการของบุคลากรใน ปฏิบัติราชการของบุคลากรใน

สังกัดเทศบาลใหเปนตามเกณฑ สังกัดเทศบาลใหเปนตามเกณฑ

มาตรฐาน มาตรฐาน

2 โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ คณะผูบริหาร เจาหนาที่เทศ 50,000    30,000   23,910     - - ไมมี สํานักปลัด

ถึงบทบาทหนาที่ของเทศบาล บาลและประชาชนรวมกิจ เทศบาล

ตลอดจนไดจัดกิจกรรม กรรมตามโครงวันเทศบาล

บําเพ็ญประโยชนในที่ 600 คน

สาธารณะและทําบุญเลี้ยง

พระรวมกับชุมชน

3 โครงการฝกอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหแก จัดฝกอบรมและทัศนศึกษาดู 300,000   100,000 67,660     - - ไมมี สํานักปลัด

บุคลากรของเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภา งานของคณะผูบริหาร สมาชิก เทศบาล

เทศบาลพนักงานเทศบาล/ สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล

ลูกจาง และลูกจางเทศบาล จํานวน 150 คน

4 โครงการพัฒนางานสถานที่ -เพื่อใหเจาหนาที่มีความรู เขาใจ -ตรวจประเมินการดําเนินกิจกรรม 50,000 50,000 -  - - ไมมี กองสาธารณสุข

ทํางานใหนาอยูดวย ในกิจกรรม 5ส อยางชัดเจน 5 ส ทุกหนวยงานในสังกัดเทศบาลฯ และสิ่งแวดลอม

กิจกรรม 5 ส -เพื่อใหเจาหนาที่มีจิตสํานึกในการ -จัดกิจกรรม Bigclaenig Day

ปฏิบัติงาน ทุกกอง/ฝาย  

-เพื่อใหสถานที่ทํางานมีความ -จัดประชุมคณะกรรมการ

สะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย ตรวจประเมิน จํานวน  2 ครั้ง

-ประกาศผลและมอบรางวัล

5 โครงการสงเสริมและพัฒนา เพื่อใหที่หรือทางสาธารณะในเขต พัฒนาระบบการจัดระเบียบการ 30,000 30,000 26,522  - - ไมมี สํานักปลัด

ระบบการจัดระเบียบการ เทศบาลเมืองเมืองพลมีความเปน จําหนายสินคาภายในเขตเทศบาล เทศบาล

จําหนายสินคาในที่หรือ ระเบียบเรียบรอย เมืองเมืองพล

ทางสาธารณะ

440,000 220,000 118,092 4 0 1

ผลการดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
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แนวทางการพัฒนาที่ 8 ปรับปรุงเทศบัญญัติและการบังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรม

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

1 โครงการทบทวนปรับปรุงและพัฒนา -เพื่อใหเทศบัญญัติดานสาธารณสุข ทบทวนปรับปรุงและเผยแพรเทศบัญญัติ 80,000 10,000 -  - - ดําเนินการ กอง

เทศบัญญัติดานสาธารณสุขและ และสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม มีความ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม แตไมไดใช สาธารณสุข

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณ จํานวน 3 ครั้ง งบประมาณ และ

ปจจุบัน สิ่งแวดลอม

-เพื่อใหมีการพัฒนาเทศบัญญัติที่มี

ความจําเปนตอประชาชน

-เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ

เทศบัญญัติและกฎหมายตาง ๆ 

ดาน สาธารณสุข

80,000 10,000 - 1 0 0

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู

ผลการดําเนินการ



44

ยุทธศาสตรที่  3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน

     แนวทางการพัฒนาที่  1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ  เพื่อสรางรายไดใหกับประชาชน

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

1 โครงการอบรมอาชีพแกสมาชิก -เพื่อเพิ่มพูนรายไดใหแกประชาชนในชุมชน -จัดอบรมอาชีพใหแกสมาชิก 500,000 60,000                59,995         - - ไมมี กองสวัสดิ

ในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองพล -เพื่อสงเสริมใหประชาชนใน ในชุมชนเทศบาลเมืองเมือง การสังคม

และทัศนศึกษาดูงาน ชุมชนมีอาชีพ พลปละ 1 ครั้ง พรอมทัศน

-เพื่อสงเสริมใหมีการรวม ศึกษาดูงาน 50%ของสมาชิกผูเขา

กลุมอาชีพเนนการฝกทักษะอาชีพ รับการฝกอบรม สามรถนําความรู

-เพื่อทัศนศึกษาดูงานดาน ไปประกอบอาชีพได

อาชีพและนํามาประยุกตใชในชุมชน

2 โครงการปรับปรุงตลาดกลาง  - เปนศูนยรวมจําหนายผลิตภัณฑ รายการปรับปรุงอาคารตลาดกลาง 600,000        460,000              - -  - กันเงิน กองสวัสดิ

และสวัสดิการชุมชนเทศบาล ชุมชนเมือง เมืองพล 1.ปรับปรุงซอมแซมพื้นอาคารใหมทั้งหมด การสังคม

เมืองเมืองพล 2.ปรับปรุงงานฝาเพดานใหมทั้งหมด

3.ปรับปรุงประต-ูหนาตาง ใหมทั้งหมด

4.ซอมแซมหลังคา สวนที่ชํารุด

5.ปรับปรุงระบบไฟฟา ใหมทั้งหมด

6.ทาสี อาคารใหมทั้งหมด

อาคารหองน้ํา

1.ปรับปรุงซอมแซมผนังหองน้ําทั้งหมด

2.ซอมแซมหลังคาสวนที่ชํารุด

3.ซอมแซมรายการสุขภัณฑสวนที่ชํารุด

4.ปรับปรุง ประตู-หนาตางใหมทั้งหมด

5.ปรับปรุงระบบไฟฟา-สุขาภิบาลใหมทั้งหมด

6.ทาสีอาคารใหมทั้งหมด

ผลการดําเนินการ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

   เทศบาลเมืองเมืองพล
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ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

3 โครงการพัฒนารานจําหนายหม่ํา เพื่อผูประกอบการหม่ํามีความรู 1.ฝกอบรมสงเสริมความรูเกี่ยวกับ 50,000 20000 - - -  ไมมี กอง

มาตรฐานอาหารปลอดภัย ความเขาใจเรื่องการสุขาภิบาล การจัดการที่ดีของการผลิตหม่ํา สาธารณสุข

อาหารและสามารถพัฒนาปรับปรุง 2.มอบปายรับรองมาตรฐาน และ

จําหนายหม่ําใหไดมาตรฐาน 3.ประชาสัมพันธ สิ่งแวดลอม

4 โครงการคุมครองผูบริโภคดาน เพื่อเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพ 1.จัดซื้อน้ํายาและวัสดุอุปกรณ 50,000.00 50,000 7,500  - - ไมมี กอง

ผลิตภัณฑสุขภาพ ดานอาหารและเครื่องสําอาง ในการตรวจสารปนเปอนในอาหาร สาธารณสุข

ที่จําหนายในเขตเทศบาล และเครื่องสําอาง และ

เมืองเมืองพล 2.จัดทําปายประชาสัมพันธ จํานวน สิ่งแวดลอม

1 ปาย

3. จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ

จํานวน 1,000 แผน

1,200,000 590,000 67,495 2 1 1

ผลการดําเนินการ
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แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑหนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

1 โครงการจัดแสดงและประกวดผลิต -เพื่อจัดการแสดงผลิตภัณฑ -จัดการประกวดและแสดงผลิต 300,000 20,000       10,000          - - โอนลด กองสวัสดิ

ภัณฑชุมชนเทศบาลเมืองเมืองพล ชุมชนใหไดรูจักอยางทั่วถึง ภัณฑชุมชนในเขตเทศบาลเมือง การสังคม

-เพื่อจัดการประกวดผลิตภัณฑชุมชน เมืองพล ทั้ง 14 ชุมชนอยางนอย

และสงเสริมการขายผลิตภัณฑของชุมชน ปละ 1 ครั้ง ผูเขารวมงาน 80% 

-เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน มีความพอใจในการจัดงาน

300,000 20,000       10,000         1 0 0

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน

ผลการดําเนินการ
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แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

1 โครงการประชาสัมพันธ  - เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดรูจักแหลงทองเที่ยว จัดทําสื่อประชาสัมพันธ 50,000         110,000 83,100          - - ไมมี กองวิชาการ

แหลงทองเที่ยว อําเภอพล ในอําเภอพล จํานวน 5 ชองทาง ดังนี้ และแผนงาน

 - เพื่อใหอําเภอพลเปนแหลงสําหรับซื้อของ  - สื่อแผนพับประชาสัมพันธ

ฝากสําหรับผูสัญจรผาน  - สื่อโปสเตอรประชาสัมพันธ

 - เพื่อใหบุคคลทั่วไปรูจักเสนทางภายใน  - ประชาสัมพันธทางเว็บไซต

อําเภอพล  - วีดีโอแนะนําแหลงทองเที่ยว

 - ประชาสัมพันธทางเฟสบุค

2 โครงการปรับปรุงและพัฒนา  - เพื่อเปนสถานที่พักผอน 1. ดําเนินการปรับปรุงสภาพ 5,000,000     2,720,000   1,488,000      -   - ไมมี กองชาง

สวนบึงละเลิงหวายใหเปน ของประชาชน ภูมิทัศนปลูกตนไม จัดสวน

แหลงทองเที่ยว  - เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ พื้นที่ประมาณ 10 ไร

ออกกําลังกายสุขภาพแข็งแรง 2. ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย

 - เพื่อใหสวนสาธารณะมี กลางแจง จํานวน 18 

ระบบไฟฟาแสงสวางเกิดความ รายการ

ปลอดภัยในการใชบริการ 3. ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสูง

 - เพื่อใหสวนสาธารณะ 4.00 เมตร พรอมดวงโคม

บึงละเลิงหวายมีการเชื่มโยง จํานวน 20 ชุด

พื้นที่ทางเดินวิ่งออกกําลังกาย 4. ดําเนินการถมดินปรับ

ตลอดแนวริมฝงดานทิศเหนือ ระดับเชื่อมทางเดินวิ่งออก

กําลังกายแนวริมฝงดาน

ทิศเหนือระหวางชุมชน

เมืองใหม-เมืองเกา-ชุมชน

เมืองพล ปริมาณดิน 60,000 ลบ.ม. 

พื้นที่ประมาณ 20 ไร
5,050,000     2,830,000   1,571,100     1 1 0

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน

ผลการดําเนินการ
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ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการจางแรงงานในทองถิ่น

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

1 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอก  -เพื่อใหปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม  จางเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน 324,000 324,000 324,000   -  - ไมมี กองสวัสดิ

ปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม มีประสิทธิภาพ เปนไปดวยความเรียบรอย ในกองสวัสดิการสังคมจํานวน 3 อัตรา การสังคม

2 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอก  - เพื่อใหถนน ซอย และเสน  - จางเหมาบุคคลภายนอก 1,080,000           864,000           864,000        -  - ไมมี กองชาง

ดูแลซอมแซม ปรับปรุงถนน ซอย ทางสัญจรไปมาภายในเขต เพื่อดําเนินการดูแลซอมแซม

ทางเทาภายในเขตเทศบาล เทศบาลไดรับการดูแล ปรับปรุงถนน ซอย ทางเทา

ซอมแซมปรับปรุงใหสามารถ ที่เกิดความชํารุดเสียหาย

ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล

3 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอก  - เพื่อใหการปฏิบัติงานใน  - จางเหมาบุคคลภายนอก 324,000              216,000           216,000        -  - ไมมี กองชาง

ปฏิบัติงานภายในกองชาง กองชางมีประสิทธิภาพเปนไป เพื่อปฏิบัติงานในกองชาง

ดวยความเรียบรอย

4 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอก  - เพื่อใหระบบไฟฟาสาธารณะ  - จางเหมาบุคคลภายนอก 324,000              108,000           108,000        -  - ไมมี กองชาง

ปรับปรุง ซอมแซม ไฟฟา ไดรับการดูแลซอมแซมไฟฟา เพื่อดําเนินการดูแลซอมแซม

สาธารณะตามถนน ซอยตางๆ มีแสงสวางเพียงพอ ไฟฟาสาธารณะที่ชํารุด

ในเขตเทศบาล เสียหายภายในเขตเทศบาล

5 โครงการจางเหมาบุคคล เพื่อใหการปฏิบัติงานในกองกองวิชา จางเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติ 612,000              612,000 558,000        -  - ไมมี กองวิชาการ

ภายนอกปฏิบัติงานใน การและแผนงานประสิทธิภาพเปน งานในกองวิชาการและแผนงาน และแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน ไปดวยความเรียบรอย จํานวน 6 คน

6 โครงการคาจางเหมาบุคคลภาย อาคารเทศบาลสะอาด เปน จางเหมาบุคคลภายนอกเพื่อ 324,000              108,000           324,000        -  - ไมมี สํานักปลัด

นอกปฏิบัติหนาที่ในสํานักปลัด ระเบียบเรียบรอย เกิด ทําความสะอาดอาคารสํานัก เทศบาล

เทศบาล และทําความสะอาด บรรยากาศที่ดีในการทํางาน งานเทศบาลและปฏิบัติงาน

อาคารสํานักงานเทศบาล ภายในสํานักปลัดเทศบาล

จํานวน 3 คน

7 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอก เพื่อจางบุคคลภายนอกทํา จางบุคคลภายนอกทําความ 324,000              324,000           324,000        -  - ไมมี สถานีขนสงฯ

ทําความสะอาดอาคารและบริเวณ ความสะอาดอาคารและบริ สะอาด จํานวน 3 คน สํานักปลัดฯ

สถานีขนสงผูโดยสาร เวณสถานีขนสงผูโดยสาร

8 จางเหมาบุคคลภายนอกทําความ เพื่อใหกองคลังสะอาด มีความเปนระเบียบ จางเหมาบุคคลภายนอกเพื่อ 108,000              108,000 108,000        -  - ไมมี กองคลัง

สะอาดและปฏิบัติงานภายในกองคลัง เรียบรอย รวมทั้งอํานวยความสะดวกใหผูมา ทําความสะอาดและปฏิบัติงานภายใน

ติดตอราชการและเกิดบรรยากาศที่ดีใน กองคลัง จํานวน 1 คน 

การทํางาน

9 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอก เพื่อใหการปฏิบัติงานในกอง จางเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติ 1,512,000 756,000 756,000   -  - ไมมี กองสาธารณสุข

ชวยปฏิบัติงานภายในกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมมี งานในกองสาธารณสุขและสิ่ง และสิ่งแวดลอม

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ประสิทธิภาพเปนไปดวยความเรียบรอย แวดลอม จํานวน 6 คน

ผลการดําเนินการ
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ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

ผลการดําเนินการ

10 โครงการจางเหมายามรักษาความ -เพื่อใหรักษาความปลอดภัย -จางเหมายามรักษาความ 360,000 360,000 360,000   -  - ไมมี กองสาธารณสุข

ปลอดภัยประจําสถานที่กําจัดขยะ และรักษาทรัพยสิน  ณ  สถาน ปลอดภัยประจําสถานที่กําจัด และสิ่งแวดลอม

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ที่กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตลอด

ปฏิกูล ของเทศบาลเมืองเมืองพล ปงบประมาณ 2560-2562 จํานวน

4 คน 

ปฏิกูล จํานวน 4 คน

11 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอก เพื่อใหการปฏิบัติงานฝงกลบขยะ จางเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติ 216,000 216,000 216,000   -  - ไมมี กองสาธารณสุข

ปฏิบัติงานฝงกลบขยะมูลฝอย มูลฝอยในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย งานในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของ และสิ่งแวดลอม

ในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของ เทศบาลเมืองเมืองพลจํานวน 2 คน

เทศบาลเมืองเมืองพลเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ

12 โครงการจางเหมาผูชวยเจาหนา เพื่อใหการปฏิบัติงานในกองการศึกษา จางเหมาผูชวยเจาหนาที่ภายในกองฯ 432,000              432,000 432,000   -  - ไมมี กองการ

ที่ภายในกองการศึกษา มีประสิทธิภาพเปนไปดวยความเรียบรอย (คาจางเหมารายเดือน 9,000 บาท/คน) ศึกษา

 จํานวน 4 คน

13 โครงการจางเหมายามรักษา เพื่อรักษาความปลอดภัยและทรัพยสิน 1.จางเหมาเจาหนาที่รักษาความ 1,458,000           1,458,000        1,458,000      -  - ไมมี กองการ

ความปลอดภัย และรักษา ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปลอดภัยจํานวน 8 คน และศพด. ศึกษา

ความสะอาดประจําโรงเรียน จํานวน  1 คน 7,500 บาท/คน

ในสังกัดเทศบาลและศูนย 2.จางเหมาจนท.รักษาความสะอาด

พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6 คน 9,000 บาท/คน

14 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอก เพื่ออํานวยความสะดวกให จางเหมาบุคคลภายนอกเพื่อ 108,000              108,000           99,000          -  - ไมมี งานปองกันฯ

เพื่อปฏิบัติหนาที่ดานเอกสารและ แกผูมาติดตอราชการ ปฏิบัติงานดานเอกสาร และ สํานักปลัดฯ

อํานวยความสะดวกแกประชาชน เพื่อใหอาคารที่ทําการมี อํานวยความสะดวกใหแก

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย ประชาชนงานปองกันและบรร

เกิดความสะดวกสบายในการ เทาสาธารณภัย จํานวน 1 คน

มาติดตอราชการของ

ประชาชน

15 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอก เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยกอนนําไป คัดแยกขยะถุงพลาสติกอยางนอยใหได 216,000 216,000 216,000   -  - ไมมี กองสาธารณสุข

คัดแยกขยะมูลฝอยประจําสถานที่ กําจัดขยะ วันละ 100 กิโลกรัม จํานวน 2 คน และสิ่งแวดลอม

กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ของเทศบาลฯ

7,722,000           6,210,000 6,363,000 15 0 0



50

แนวทางการพัฒนาที่ 5 การปรับปรุงและพัฒนารายได  

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

1 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ เพื่อใหการจัดเก็บภาษีตาง ๆ ไดครบถวน จางเหมาบุคคลภายนอกสํารวจ 489,000       489,000           397,763        - - ไมมี กองคลัง

ทะเบียนทรัพยสิน มีประสิทธิและมีแผนที่ภาษี, ทะเบียน ภาคสนาม ตรวจสอบปรับปรุงแผนที่

ทรัพยสินครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ภาษีและทะเบียนทรัพยสินที่มี

การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ภายใน

เขตเทศบาล จํานวน 8 คน

489,000 489,000           397,763       1 0 0

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน

ผลการดําเนินการ
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ยุทธศาสตรที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่  1 รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของทองถิ่น

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

1 โครงการจางเหมาเก็บกวาดรักษา -เพื่อใหถนน ซอยและสถานที่ -จางเหมาบุคคลภายนอกเพื่อเก็บ 4,410,000 4,410,000 4,331,250  - - ไมมี กองสาธารณสุข

ความสะอาดถนน ซอย และสถานที่ สาธารณะภายในเขตเทศบาล กวาดรักษาความสะอาด ถนน และ

หรือทางสาธารณะ เมืองเมืองพล มีความสะอาด ซอยและสถานที่สาธารณะ จํานวน สิ่งแวดลอม

และเปนระเบียบ เรียบรอยเปน 49 คน 

ประจําทุกวัน

2 โครงการจางเหมาเก็บขนขยะมูล -เพื่อใหมูลฝอยที่เกิดขึ้น -จางเหมาบุคคลภายนอกเพื่อ 2,160,000 2,160,000 2,150,500  - - ไมมี กองสาธารณสุข

ฝอยภายในเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาลเมือง ทําการเก็บขนมูลฝอยที่เกิดขึ้นภาย และ

เมืองพลไดรับการเก็บขนและ ในเขตเทศบาลและไดรับนําไปกําจัด

นําไปกําจัดเปนประจําทุกวัน เปนประจําทุกวัน จํานวน 28 คน

สิ่งแวดลอม

3 โครงการจางเหมาเก็บกวาดรักษา -เพื่อใหตลาดสดเทศบาล 1 -จางเหมาบุคคลภายนอกเพื่อเก็บ 720,000 720,000 720,000  - - ไมมี กองสาธารณสุข

ความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1 มีความสะอาดและเปนระเบียบ กวาดรักษาความสะอาด และความ และ

เรียบรอยเปนประจําทุกวัน เปนระเบียบเรียบรอยบริเวณ สิ่งแวดลอม

ตลาดสดเทศบาล 1 เปนประจํา

ทุกวัน จํานวน 8 คน  

4 โครงการรณรงคลางสวมพรอมกันรับ 1.เพื่อกระตุนใหเจาของสวม 1. จัดทําปายประชาสัมพันธ 15,000 15,000 13,656  - - ไมมี กองสาธารณสุข

วันสงกรานต สาธารณะตระหนักและเห็นความ จํานวน 7 ปาย และ

สําคัญในการทําความสะอาดและ 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการรณรงค สิ่งแวดลอม

ปรับปรุงสวมในความรับผิดชอบ ทําความสะอาดสวม

ของตนใหผานเกณฑมาตรฐาน

2.เพื่อกระตุนใหประชาชนมี

พฤติกรรมการใชสวมที่ถูกตอง

ผลการดําเนินการ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองเมืองพล
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ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

5 โครงการตลาดสดนาซื้ออยางยั่งยืน 1. เพื่อกําจัดวัสดุสิ่งของที่ไม 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ น้ํายาตรวจ 500,000.00 250,000.00 220,603.70  - - ไมมี กองสาธารณสุข

จําเปน เหลือใชไมกีดขวางการ สอบสารปนเปอนในอาหาร วัสดุ และ

รักษาความสะอาด วิทยาศาสตรการแพทยหรือวัสดุ สิ่งแวดลอม

2. เพื่อจัดระบบการวางจําหนาย ในการลางตลาดและจัดทําสื่อ

สินคาใหเปนระเบียบ ประชาสัมพันธ

3. เพื่อสรางการมีสวนรวมของ 2. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา

ผูจําหนายสินคาในการรักษา ตลาดสด

ความสะอาด 3. ลางทําความสะอาดตลาดสด

4. เพื่อใหประชาชนผูบริโภคไดรับ สัปดาหละ 1 ครั้ง

สินคา ที่สะอาด สดและปลอดจาก 4. ตลาดสดสะอาดผานเกณฑ

สารพิษและไดรับการคุมครองสิทธิ มาตรฐานดานสุขาภิบาล

5. เพื่อใหประชาชนไดรับความ 5. จัดทําจุดตรวจสารพิษปนเปอน

สะดวกในการจับจายซื้อสินคา ในอาหาร 1 จุด

6. เพื่อลางทําความสะอาด 6. จัดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องชั่ง

ตลาดสดเทศบาลใหมีความสะอาด กลาง 3 จุด

ปราศจากเชื้อโรค 7.จัดซื้อวัสดุอุปกรณและลางทํา

ความสะอาดตลาดสดเทศบาล

สัปดาหละ 2 ครั้ง
7,805,000 7,555,000 7,436,009.70 5 0 0

ผลการดําเนินการ
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ยุทธศาสตรที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 2 สรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมในดานสิ่งแวดลอม

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

1 โครงการสํานักงานสีเขียว 1.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสํานักงาน 1.จัดการประชุมบุคลากรในเทศบาล 30,000 30,000 9,858  - - ไมมี กองสาธารณสุข

(Green Office) เพื่อลดการใชทรัพยากรและลดใช จํานวน 3 ครั้ง และ

พลังงาน 2.จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เชน ปาย สิ่งแวดลอม

2.ริเริ่มกิจกรรมที่เปนมิตรกับ ประชาสัมพันธ แผนพับ โปสเตอร

สิ่งแวดลอม

3.เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรและ

พลังงานอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ

ตลอดจนมีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี

เพื่อยกระดับมาตรฐานสํานักงานให

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น

2 โครงการรณรงคการคัดแยก -เพื่อใหประชาชนมีความรับผิดชอบ -จัดกิจกรรมรณรงคการทิ้งขยะ 200,000 100,000 74,095  - - ไมมี กองสาธารณสุข

ขยะและทิ้งขยะอยางถูกวิธี ตอการทิ้งขยะที่จะนําไปสูวิธีการ อยางถูกวิธี  ทั้ง 14 ชุมชน และ

ของการทิ้งขยะอยางถูกวิธี - จัดตั้งจุดทิ้งขยะอันตรายในชุมชน สิ่งแวดลอม

-เพื่อใหมีการคัดแยกขยะอันตราย อยางนอย 6 จุด

และทิ้งขยะอันตรายอยางถูกวิธี

3 โครงการรณรงคลดภาวะโลกรอน เพื่อใหประชาชนมีความเขาใจ 1. จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ 50,000         20,000 5,775           - - ไมมี กองสาธารณสุข

และตระหนักถึงปญหาภาวะ 1,000 แผน และ

โลกรอนที่กําลังเปนปญหา 2. จัดทําปายประชาสัมพันธ 2 ปาย สิ่งแวดลอม

สําคัญของโลก

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ -ขุดลอกทอหรือทางระบายน้ําของ 2,000,000     424,000 327,500  - - ไมมี กองสาธารณสุข

ระบบระบายน้ําและ ระบายน้ํา ถนนภายในเขตเทศบาล ระยะทาง และ

กําจัดตนธูปฤาษี -เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวมขัง อยางนอย 20 กิโลเมตร สิ่งแวดลอม

ภายในเขตเทศบาล -กําจัดตันธูปฤาษีภายในเทศบาล

5 โครงการเทศบาลเมือง - เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ -จัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดลอม 140,000       70,000 23,500         - - ไมมี กองสาธารณสุข

เมืองพลรักชุมชน  รักษ ชุมชนใหมีการพัฒนาสภาพ ภายในชุมชน ทั้ง 14 ชุมชนใหมีการ และ

สิ่งแวดลอม แวดลอม พัฒนาศักยภาพชุมชนของแตละชุมชน สิ่งแวดลอม

6 โครงการสงเสริมกิจกรรมเพื่อ 1. เพื่อสงเสริมและจัดกิจกรรม 1. จัดกิจกรรมใหความรูกับ 100,000       10,000 - - -  ไมมี กองสาธารณสุข

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ใหความรูแกประชาชนในการรักษา ประชาชนภายในเขตเทศบาล และ

และสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้ง 14 ชุมชน ในการรักษา สิ่งแวดลอม

2. เพื่อสงเสริมและจัดกิจกรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ดานการรักษาทรัพยากร 2. จัดกิจกรรมรณรงคการรักษา

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ผลการดําเนินการ
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ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

ผลการดําเนินการ

2,520,000 1,148,000 440,728 5 0 1
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แนวทางการพัฒนาที่ 3 การปรับปรุงสวนสาธารณะ สถานที่พักผอนหยอนใจ และภูมิทัศนใหสวยงาม   

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

1 โครงการจางเหมาดูแลสวน สวนสาธารณะ สวนหยอม จางเหมาบุคคลภายนอก 2,700,000       1,980,000        1,961,400       -  - ไมมี กองชาง

สาธารณ สวนหยอม และ เกิดความเปนระเบียบ ตัดตกแตงไมดอกไมประดับ

ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาล เรียบรอยและรมรื่นเปนที่พัก ใสปุย พรวนดิน และทํา

ผอนหยอนใจของประชาชน ความสะอาดเก็บกวาด

ในเขตเทศบาล

2,700,000    1,980,000    1,961,400  1 0 0

ยุทธศาสตรที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ผลการดําเนินการ
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แนวทางการพัฒนาที่ 4 ลดมลภาวะทางดานสิ่งแวดลอม

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

1 โครงการทําปุยหมักและกาซชีวภาพ -เพื่อแปรรูปขยะมูลฝอยใหเปน -จัดกิจกรรมการรณรงคการทํา 200,000 50,000 40,660   -  - ไมมี กองสาธารณสุข

จากขยะมูลฝอย ปุยหมักและกาซชีวิภาพ จากเศษ ปุยหมักและกาซชีวภาพจากเศษ และ

อาหาร ผัก ผลไมเศษใบไม  หญาแหง อาหารหรือขยะอินทรียที่ยอยสลายได สิ่งแวดลอม

-จัดตั้งศูนยสาธิตผลิตและใชปุยหมัก

และกาซชีวภาพ 1 ศูนย

2 โครงการจัดหาดินสํารองเพื่อ -เพื่อใหมีดินเพียงพอสําหรับใชในการ -จัดซื้อ/จัดหาดินสําหรับใชใน 500,000    500,000        360,000          - - ไมมี กองสาธารณสุข

ใชในการฝงกลบมูลฝอย ฝงกลบมูลฝอยอยางถูกหลักสุขาภิบาล การฝงกลบมูลฝอย และ

จํานวน  3 ครั้ง ๆ ละ 2,000 ลบ.ม. สิ่งแวดลอม

3 คาทดแทนกรณีสภาพ -เพื่อใหมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย -จายเงินคาทดแทนกรณี 100,000    100,000        100,000          - - ไมมี กองสาธารณสุข

แวดลอมเสื่อมโทรมเนื่องจาก และสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและ สภาพแวดลอมเสื่อมโทรม และ

ระบบกําจัดมูลฝอยของ เพียงพอกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นใน เนื่องจากระบบกําจัดมูลฝอย สิ่งแวดลอม

เทศบาล อนาคต ของเทศบาลใหแกองคการ

บริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ

800,000 650,000 500,660 3 0 0

ยุทธศาสตรที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ผลการดําเนินการ
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แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

1 โครงการติดตามและประเมินผล 1.เพื่อประเมินผลการจัดการขยะ -เก็บและตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ํา 100,000 50,000 - - -  ไมมี กองสาธารณสุข

การดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอยและน้ําทิ้งที่ผานการ และ

และสิ่งปฏิกูล 2.เพื่อประเมินการจัดการน้ํา บําบัดแลว จํานวน  2 จุด 2 ครั้ง/ป สิ่งแวดลอม

ขยะมูลฝอยและคุณภาพน้ําใตดิน -เก็บและตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ํา

ใตดินจํานวน 5 จุด 2 ครั้ง/ป

-วิเคราะหปริมาณและองคประกอบ

ของขยะมูลฝอย 2 ครั้ง/ป

2 โครงการติดตามตรวจสอบ -เพื่อตรวจสอบและประเมิน -เก็บและตรวจวิเคราะหตัว 50,000 30,000 27,300         - - ไมมี กองสาธารณสุข

คุณภาพแหลงน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําของแหลงน้ํา อยางน้ําจากแหลงน้ําผิวดิน และ

ผิวดินที่คาดวาจะไดรับ ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจาก สิ่งแวดลอม

ผลกระทบจากการระบาย การระบายน้ําของเทศบาลฯ

น้ําของเทศบาล ไดแก บึงละเลิงหวาย 2 จุด

สวนสาธารณะสระแก 1 จุด

สวนสาธารณะสระจันทร 1 จุด

สระหนองแวง 1 จุดและ

จุดรองรับน้ําทิ้ง 3 จุด

รวม 8 จุด จํานวน 2 ครั้ง/ป

3 โครงการพัฒนาและติดตามประเมิน 1.เพื่อใหทราบสถานการณการ 1.ผลการประเมินตนเองตาม 100,000 50,000 - - -  ไมมี กองสาธารณสุข

ผลการดําเนินงานดานอนามัย ดําเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม มาตรฐานการดําเนินงานอนามัย และ

สิ่งแวดลอม ของเทศบาลเมืองเมืองพล สิ่งแวดลอม EHA สิ่งแวดลอม

2.เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนิน 2.พัฒนาแนวทางและกระบวนการ

งานอนามัยสิ่งแวดลอมตามเกณฑ ดําเนินงานตามมาตรฐาน EHA

มาตรฐาน EHA 3.ประเมินผลการดําเนินงานตาม

3.เพื่อใหมีการติดตามประเมินผล มาตรฐาน EHA

การดําเนินงานดานอนามัย

สิ่งแวดลอมตามเกณฑมาตรฐาน EHA

ยุทธศาสตรที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ผลการดําเนินการ
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ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

4 โครงการกอสรางคันดินสําหรับการ เพื่อใหขยะมูลฝอยไดรับการฝงกลบ -กอสรางคันดินสําหรับการฝงกลบขยะ 1,000,000 1,000,000 - -  - กันเงิน กองสาธารณสุข

ฝงกลบขยะมูลฝอยภายในสถานที่ อยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล มูลฝอยในชั้นที่ 3 ของหลุมฝงกลบขยะ และ

กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล ที่ 1 ภายในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของ สิ่งแวดลอม

เมืองเมืองพล เทศบาลเมืองเมืองพลจํานวน 1 ชั้น

ตามแบบแปลนของเทศบาล

5 โครงการสงเสริมการพัฒนาเมือง 1.เพื่อสงเสริมและผลักดันใหเกิด 1.จัดการสัมมนาเพื่อการพัฒนา 200,000 10,000              - - -  ไมมี กองสาธารณสุข

นาอยูอยางยั่งยืน การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองนาอยู เมืองนาอยูอยางยั่งยืน จํานวน และ

อยางยั่งยืน 2 ครั้ง โดยมีเปาหมายคือ ภาคี สิ่งแวดลอม

2.เพื่อสรางการมีสวนรวมใหภาคี เครือขายทุกภาคสวนภายในเขต

เครือขายดําเนินการพัฒนาใหมุงสู เทศบาล

ความเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 2.จัดกระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรูมุงสูการพัฒนาเมืองนาอยู

อยางยั่งยืน จํานวน 2 ครั้ง

1,450,000 1,140,000 27,300 1 1 3

ผลการดําเนินการ
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                                 หนวยงานอื่นดําเนินการในพื้นที่

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงานที่

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผน ตามเทศ ที่ใชไป แลวเสร็จ กําลัง ไมได ปญหาอุปสรรค รับผิดชอบ

บัญญัติ ดําเนินการ ดําเนินการ หลัก

1 โครงการเงินอุดหนุนชุดอุปกรณ เพื่อจัดการเรียนการสอนดานสื่อ ชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนคุณภาพแหงการ 96,400 96,400 96,000         - - ไมมี กองการ

สําหรับหองเรียนคุณภาพแหง เทคโนโลยี เรียนรูดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ศึกษา

การเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ

เทศบาลเมืองเมืองพล อําเภอพล 

จังหวัดขอนแกน

2 โครงการเงินอุดหนุนชุดอุปกรณ เพื่อจัดการเรียนการสอนดานสื่อ ชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนคุณภาพแหงการ 96,400 96,400 96,000         - - ไมมี กองการ

สําหรับหองเรียนคุณภาพแหง เทคโนโลยี เรียนรูดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ศึกษา

การเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห

เทศบาลเมืองเมืองพล  อําเภอพล  

จังหวัดขอนแกน

3 โครงการเงินอุดหนุนชุดอุปกรณ เพื่อจัดการเรียนการสอนดานสื่อ ชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนคุณภาพแหงการ 96,400 96,400 96,000         - - ไมมี กองการ

สําหรับหองเรียนคุณภาพแหง เทคโนโลยี เรียนรูดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ศึกษา

การเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล

เทศบาลเมืองเมืองพล  อําเภอพล  

จังหวัดขอนแกน

4 ลานกีฬาชุมชนเมืองพล เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ กอสรางสนามฟุตซอล ขนาดกวาง 20 เมตร 2,013,000 2,013,000 2,013,000  - - ไมมี กองสวัสดิการ

ออกกําลังกายของชุมชน ยาว 40 เมตร บริเวณชุมชนเมืองเกา และสังคม

เทศบาลเมืองเมืองพล อําเภอพล 

จังหวัดขอนแกน

4 4 โครงการ

2,302,200 2,302,200 2,301,000    

ผลการดําเนินการ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

 เทศบาลเมืองเมืองพล
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