
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลพันนา 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพันนา 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1 รอบที่  1 
(ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึงวันที่  31  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) 

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

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพันนา   ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ 1   พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1)  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)  ทั้งนี้  ได้น าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-plan)  มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อมดังกล่าวด้วย  โดย
คณะกรรมการได้ด าเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อนายกเทศมนตรี  และนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว   

 

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  เทศบาลต าบลพันนา   จึงประกาศ
รายงานผลการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1 รอบที่  1   (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง  
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1)  ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลพันนา   ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดน
ดิน  จังหวัดสกลนคร   โทรศัพท์ ๐๔2 – 729392    
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  27  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖1 
 

 

 
     (นายสนั่น  ชินมา) 

      นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 
 
 
 



 

 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1 รอบที่  1  
(1 ต.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561) 

 
 
 
 
 

ของ 
 
 

เทศบาลต าบลพันนา 

   อ าเภอสว่างแดนดนิ  จงัหวัดสกลนคร
 



ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุก
ปี     

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพันนา  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลพันนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2560 – มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖1) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรี
ทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
เทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลพันนา 

เมษายน  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 
หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพันนา    1 
ส่วนที่ 2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    7 
เทศบาลต าบลพันนา ประจ าปี 2561 รอบท่ี 1 (1 ต.ค.2560-31 มี.ค.2561) 
รายละเอียดโครงการที่ด าเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพันนา 

วิสัยทัศน์(Vision) 
 “ องค์กรประชาชน  สนใจการศึกษา  ไฟฟูาสว่าง  ทางดี  มีอาชีพเสริม  เพ่ิมศักยภาพชุมชน” 

 
 พันธกิจ 
           1)  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอ  ทั้งปัจจุบันและในอนาคต 
  2)  ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต   

3)  จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4)  วางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
5)  บ ารุงรักษาบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
6)  ส่งเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การ 

พัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม 
 

 เป้าประสงค์   
  1) ระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ  ได้มาตรฐาน  และเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 
  2)  เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง  มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ  ประชาชนมีรายได้เพ่ิม 
  3)  การจัดการด้านสวัสดิการสังคม  การศึกษา  การกีฬาและนันทนาการ  สาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพ  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4) การบริหารงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือทุกภาคส่วน 
  5) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ค่าเป้าหมาย 
  1) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ มีอย่างเพียงพอ และได้มาตรฐาน 
  2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
  3) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
  4) ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดความสมดุล 
  5) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกท้ังส่งเสริมให้
ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 6) การบริหารงานที่ดี มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
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กลยุทธ์ 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลพันนา  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับการวางบทบาท
การพัฒนาเทศบาลต าบลพันนาในอนาคตอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน  
รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  ดังนั้น  จึงได้ก าหนด       
กลยุทธ์  ดังนี้ 
 1)  การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 

2)  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสร้างรายได้แก่ประชาชน 
3)  การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และการท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารตีประเพณีท้องถิ่น 
4)  การบริหารจัดการที่ดี  และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
5)  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา    
  เทศบาลต าบลพันนาได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้าน
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา ไว้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 

1.   แนวทางการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ท่อระบายน้ า 
2.  แนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟูา  ระบบโทรศัพท์สาธารณะ 
3.  แนวทางการก่อสร้าง  ปรับปรุงรักษาแหล่งน้ า  ฝายน้ าล้น  ระบบประปา  แก้ไขปัญหาน้ า

ท่วม 
   

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
  2.  แนวทางส่งเสริมสนับสนุน  อนุรักษ์งานประเพณีท้องถิ่น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจและสังคม 

แนวทางการพัฒนา 
1.  แนวทางการสร้างสุขภาพ  การปูองกันและควบคุมโรคให้แก่ประชาชน 
2.  แนวทางการช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส 
3. แนวทางการสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนและฝึกอบรมให้มีความพร้อมอยู่ 

เสมอ 
4.  แนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.  แนวทางการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
  1. แนวทางการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
  2.  แนวทางการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3. แนวทางจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและ

สวนสาธารณะ 
  4.  แนวทางบ าบัดและจัดการขยะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  แนวทางการพัฒนา 
   1. แนวทางการจัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
   2.  แนวทางส่งเสริม  สนับสนนุการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
   3.  แนวทางปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   4.  แนวทางการบริการประชาชน 
   5.  แนวทางการจัดท าผังเมือง 

2. นโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลพันนา 

 2.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างมีระบบ  เร่งรัดพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และบริการสาธารณะทุกด้านให้มีคุณภาพ  ได้มาตรฐานสนองตอบต่อการพัฒนาศักยภาพและ 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของท้องถิ่น   อันจะเป็นส่วนส าคัญในการเพ่ิมความสะดวกในการด ารงชีวิตการคมนาคม
สัญจรไปมาและการประกอบอาชีพของประชาชน  โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

1) ซ่อมแซม  บ ารุงรักษาถนน  ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตเทศบาล 
2) จัดสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ าตามถนน ตรอก ซอยในเขตเทศบาล เพ่ือแก้ไขปัญหา 

และปูองกันปัญหาน้ าท่วมขังอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ติดตั้งและขยายเขตไฟฟูาสาธารณะให้คลอบคลุมในเขตพ้ืนที่ต าบลพันนา  
4) พัฒนาระบบประปาและขยายเขตประปาให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
5) ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอ่ืนๆ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง

และใช้ประโยชน์ได้ 

2.2 นโยบายด้านการการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในชุมชนด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และให้มีการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ทุก 
รูปแบบ 
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2) ด าเนินการจัดการศึกษาข้ันก่อนปฐมวัย  ให้เด็กได้เข้าเรียนอย่างท่ัวถึง จัดให้มีการเรียนการ 
สอน  อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ให้เพียงพอและมีคุณภาพ 

3)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัสด ุอุปกรณ์ครุภัณฑ์  
สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ 

4) ส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับการศึกษาของเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปทั้งในและนอก 
ระบบโรงเรียนตามอ านาจขอบเขตที่กฎหมายก าหนด เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียน 
การสอน และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน  โดยใช้ระบบคุณธรรมและวิถีชีวิตของ 
ชุมชนเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว สถาบันทางศาสนา 
สถาบันทางการศึกษาและสถาบันทางสังคม  

5) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตไวไฟล์ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา ประชาชน ใช้เป็น 
แหล่งค้นคว้าหาความรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 

6)  ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมฟ้ืนฟู อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7)  ส่งเสริมและสนับสนุนการซ่อมแซม บ ารุงรักษาแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุ 
8)  พัฒนาขับเคลื่อนและสืบทอด “ประเพณีบุญข้าวจี่ยักษ์” ไปสู่การท่องเที่ยวให้ 

เป็นที่รู้จักของคนทุกภูมิภาคทั้งในและต่างประเทศ 
9)  จัดให้มีสภาเยาวชนเพื่อการแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ 
10)  สนับสนุนกิจกรรมการเรียน การสอนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
11) ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสได้เล่นกีฬา ออกก าลังกายและนันทนาการ เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและ 
สมรรถภาพท่ีดี  มุ่งเน้นการปลูกฝังความมีน้ าใจเป็นนักกีฬามีค่านิยมที่ดี  เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สนใจกีฬา ห่างไกลยาเสพติด 

12) จัดการแข่งขันกีฬาหรือสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่เป็นที่นิยม 
ต้องการของคนในพ้ืนที่ให้มากข้ึนและมีความต่อเนื่อง เพ่ือสร้างนักกีฬาประเภทต่างๆให้มากขึ้น  

2.3  นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม 
เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ 

พัฒนาสวัสดิการทางสังคมและสังคมสงเคราะห์ เพ่ือเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปรับปรุงสภาพ
ความเป็นอยู่ของราษฎร จัดหาอาชีพให้ราษฎรเพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ให้เพียงพอแก่การยังชีพในภาวะปัจจุบันดังนี้ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดต่างๆ 
4) ส่งเสริมและสนับสนุน การกีฬา การนันทนาการต่างๆ 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็ก เยาวชน 

สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
6) ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการช่วยเหลือ 

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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8) พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อยู่อย่างมีเกียรติ ให้ได้รับเบี้ยยังชีพทุกต้นเดือน และ จัด 
กิจกรรมนันทนาการเป็นประจ า 

9) จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวก และบริการประชาชน เช่น จัดให้มีรถบริการฉุกเฉิน กรณเีจ็บปุวยและ
อุบัติเหตุ 

10) ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในชุมชน และพ่นยากันยุงตลอดปี 
11) สนับสนุนกิจกรรม อสม.ให้มีคุณภาพ เช่น จัดอบรมเพ่ิมเติมความรู้และจัดหาเวชภัณฑ์ให้ 

ประชาชนอย่างเพียงพอ 
12) สนับสนุนกลุ่มสตรีในทุกกิจกรรม 
13) ส่งเสริมให้มีศูนย์กีฬาประจาต าบล และลานกีฬาทุกหมู่บ้าน เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนมี 

สุขภาพที่ดี เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพย์ติด 
14) ส่งเสริมให้มีกล้องวงจรปิดทุกหมู่บ้าน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
15) ตั้งงบประมาณให้การสงเคราะห์เด็กท่ีเรียนดีแต่ฐานะยากจน เด็กด้อยโอกาสตามหลักเกณฑ์ของทาง

ราชการ หรือจัดหาทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือจากแหล่งอ่ืนให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลต าบลพันนา 

 
2.4 นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการด ารงชีวิต เอ้ืออ านวยต่อ 
ความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2) ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ 
ของประชาชนโดยประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการขยะเริ่มตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับ 
ประโยชน์  

4) ลดปริมาณขยะและของเสียในชุมชน โดยการคัดแยกขยะตั้งแต่ในระดับครัวเรือน 
5) รักษาความสะอาด ปรับปรุง ฟ้ืนฟูภูมิทัศน์ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน และ 

สถานที่ต่างๆ ในเขตเทศบาลให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 
6) ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งน้า ลาคลองให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

2.5 นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
กระแสโลกาภิวัตน์ได้แผ่กระจายไปท่ัวโลก  โลกนับวันจะไร้พรมแดน การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ 

ตลอดเวลาทั้งด้านการเมืองการบริหาร  การเมืองปัจจุบันกระแสประชาธิปไตยมาแรงที่สุด อย่างไรก็ตามการจะ 
เปลี่ยนแปลงใดๆ ควรสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน การบริหารงานยุคใหม่ก็เช่นกัน ต้องมีแนวทางการ 
จัดการที่ทันสมัยเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี จึง 
มีแนวทางการบริหารงาน ดังนี้ 
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1) ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสร้าง 

ความรู้ ความเข้าใจ ความศรัทธาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน 
2) บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล 

(Good Governance) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนใน 
ท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในแผนงาน โครงการ ตลอดถึงการร่วมตรวจสอบ ติดตามประเมินผล
การด าเนินงานของเทศบาล 

4) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการให้บริการของเทศบาลพันนาปรับปรุงสถานที่ 
ท างานจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการประชาชน ให้สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรม 

5) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ เพ่ือรองรับการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
6) ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล โดยการน าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

มาพัฒนาด าเนินการจัดเก็บรายได้ต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นธรรมสามารถ 
ตรวจสอบได้รวมถึงการปรับปรุงแหล่งรายได้  วิธีการหารายได้ระบบการจัดเก็บภาษี การจัดหาแหล่งเงินทุน เงิน
รายได้อ่ืน 

7) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ 
พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแก้ไขปัญหาต่างๆ
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่2 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
รอบท่ี 1 (1 ต.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2559  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
เดือนตุลาคมของทุกปี 

          เทศบาลต าบลพันนา   ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา สี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4)  เมื่อวันที่  28  ตุลาคม    
พ.ศ.  2560 และเพ่ิมเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560  ประกาศใช้เมื่อวันที่  12  มิถุนายน 2560    โดยได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖2)  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕60  รวม   166  โครงการ   
งบประมาณ  51,004,679.- บาท   สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบประมาณ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3. ด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม 
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการเมืองการบริหาร 

73 
28 
29 
5 

31 

42,785,000 
4,956,979 
1,936,000 
436,000 
890,700 

รวม 166 51,004,679 
แผนภูม ิ แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-25๖2)                            
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60  
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รวม 

จ านวนโครงการ 73 28 23 5 31 166

งบประมาณ 42,785,000 4,956,979 1,936,000 436,000 890,700 51,004,679
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การเปรียบเทียบจ านวนแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕60 
กับจ านวนแผนงาน/โครงการ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕60   

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา 

บรรจุใน
ข้อบัญญัตฯิ 

(น าไปปฏิบัต)ิ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ  

1. ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 73 26 35.62 
2. ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 28 16 57.14 
3. ด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม 29 29 100 
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 2 40 
5. ด้านการเมืองการบริหาร 31 30 96.77 

รวม 166 103 62.04 
 

แผนภูม ิ แสดงการเปรียบเทียบจ านวนแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕60 
กับจ านวนแผนงาน/โครงการ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒560  
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การเปรียบเทียบจ านวนแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี ๒๕60 
กับจ านวนแผนงาน/โครงการ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕60 

 
ยุทธศาสตร์การพฒันา จ านวนโครงการ / งบประมาณ

ตามแผน ฯ ปี งบประมาณ พ.ศ. 
2560 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
จริงในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

(รอบท่ี 2) 
จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ 

1. โครงสร้างพื้นฐาน   73 42,785,000 26 968,717 
2. ด้านการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

28 4,956,979 16 3,850,350 

3. ด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม 29 1,936,000 29 9,943,360 
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 436,000 2 268,060 

5. ด้านการเมืองการบริหาร 31 890,700 30 268,060 
รวม 166 51,004,679 103 15,031,687 
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จริงในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

แผนภมิูแสดงการเปรียบเทียบจ านวนแผนและงบประมาณในแผน ฯ/เทศบัญญัติฯ 

1. โครงสร้างพืน้ฐาน   2. ด้านการศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรมท้องถิ่น 3. ด้านคณุภาพชีวิตเศรษฐกิจและสงัคม 

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 5. ด้านการเมืองการบริหาร รวม 



 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการที่ด าเนินงานตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ล าดับ โครงการ แหล่งทีม่า งบตาม วงเงิน คู่สัญญา / วันทีเ่ซ็น ระยะเวลา หมายเหตุ

ที่ งบประมาณ เทศบัญญัติ ตามสัญญา เลขทีสั่ญญา สัญญา ด าเนินงาน
1 จ้างเหมาก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ าถนนสาย  บา้นพนันาใต้ - บงึค าอ้อ เงินอดุหนนุทั่วไป  - 42,370  82/61  21 มี.ค. 61 7 วนั
2 จ้างเหมาเกรดปรับแต่งผิวจราจรถนนลูกรังภายในต าบลพนันา "  - 45,000  84/61  26 ธ.ค. 61 7 วนั
3 ขุดลอกสระบา้นถ่อน  หมู่ที่ 3 " 274,000 270,000  1/61  9 ม.ค. 61 60 วนั
4 ก่อสร้างถนน คสล.  บา้นง้ิว - หนองหอยคัน " 430,000 414,000  2/61  9 ม.ค. 60 60 วนั
5 ขยายไหล่ถนนคอนกรีต  บา้นโมน  หมู่ที่ 2 " 99,000 94,000  7 / 61  10 ม.ค. 61 60 วนั
6 ก่อสร้างร่องระบายน้ า  บา้นโมน  หมู่ที่ 2 " 441,000 425,000  8 / 61  10 มค. 61  60  วนั
7 ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  บา้นค าตานา  หมู่ที่ 6 " 94,000 94,000  10 / 61  2 ก.พ. 61  30 วนั
8 ก่อสร้างรางระบายน้ า  บา้นพนันานคร  หมู่ที่ 12 " 388,000 375,000  14/61  7 มี.ค. 61 60 วนั

1,759,370

2. ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนาและประเพณีวฒันธรรมท้องถ่ิน
ล าดับ โครงการ แหล่งทีม่า งบตาม วงเงิน คู่สัญญา / วันทีเ่ซ็น ระยะเวลา หมายเหตุ

ที่ งบประมาณ เทศบัญญัติ ตามสัญญา เลขทีสั่ญญา สัญญา ด าเนินงาน
1 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ เงินอดุหนนุทั่วไป 50,000 50,000  43 / 61  8 ม.ค. 60  5  วนั
2 โครงการจัดงานบญุข้าวจี่ยักษ์ " 36,000  48/61  8 ม.ค. 61 5 วนั

86,000

รายละเอียดโครงการในเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2561       ทีม่ีการก่อหน้ีผูกพัน / ลงนามในสัญญาดังน้ี

รวม

รวม

รอบที ่1 (1  ต.ค. 2560- 31 ม.ีค. 2561)



3. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ  เศรษฐกิจและสังคม
ล าดับ โครงการ แหล่งทีม่า งบตาม วงเงิน คู่สัญญา / วันทีเ่ซ็น ระยะเวลา หมายเหตุ

ที่ งบประมาณ เทศบัญญัติ ตามสัญญา เลขทีสั่ญญา สัญญา ด าเนินงาน
1 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจ าป ี2561 เงินอดุหนนุทั่วไป 180,000 42,370  82 / 61  21 มี.ค. 61  5  วนั
3 โครงการฝึกอบรมโครงการพฒันากลุ่มสตรีและแกนน าต าบลัพนนา " 100,000 30,700 57/61  18 ม.ค. 61  6 วนั
4 โครงการวนัสตรีสากล " 30,000 30,100  73/61  2 มี.ค. 61 6 วนั
5 โครงการอบรมกฏหมายในชีวติประจ าวนัแก่ประชาชน " 13,100  76/61  3 มี.ค. 61  3 วนั

116,270

ล าดับ โครงการ แหล่งทีม่า งบตาม วงเงิน คู่สัญญา / วันทีเ่ซ็น ระยะเวลา หมายเหตุ
ที่ งบประมาณ เทศบัญญัติ ตามสัญญา เลขทีสั่ญญา สัญญา ด าเนินงาน
 -  -  -  -  -  -  -  -

 -

รวม

5. ยทุธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

รวม

รอบที ่1 (1  ต.ค. 2560- 31 ม.ีค. 2561)
รายละเอียดโครงการในเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2561       ทีม่ีการก่อหน้ีผูกพัน / ลงนามในสัญญาดังน้ี


