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สวนที่ 1
บทนํา

จากการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาท
และอํานาจหนาที่ มีอิสระในการบริหารจัดการทองถิ่นของตนเอง ดังเห็นไดจากกฎหมายฉบับตางๆ อาทิ
เชน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติ
กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
บทบาทและอํานาจหนาที่ตางๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพ ดาน
การจัดระเบียบชุมชน/ สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
อยางไรก็ดี แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีอํานาจหนาที่เพิ่มมากขึ้น แตองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ ดังนั้น
เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปรงใส และเกิด
ประโยชน สูงสุด แก ทองถิ่ น ตน “แผนพัฒ นาทองถิ่น ” จึงเปน เครื่องมือที่สําคัญ ประการหนึ่งที่จ ะทําให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผน
สามารถตอบสนองตอการทํางานเพื่อพัฒนาทองถิ่นและสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวย
ดวยเหตุที่การวางแผนมีความสําคัญ 5 ประการ คือ
(1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(2) ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร
(3) ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา
(4) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอน และ
(5) ทําใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน ดังนั้นการวางแผนจึงกอใหเกิดประโยชนดังนี้คือ
ทําใหการดําเนินงานบรรลุจุดมุงหมาย เปนการประหยัด ลดความไมแนนอนใชเปนเกณฑ
ในการควบคุม สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการ
แขงขัน และทําใหเกิดการประสานงานที่ดี
ดั งนั้ น การวางแผนจึ ง เป น “การพิ จ ารณาและกํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ งานให บ รรลุ
เปาหมายที่ปรารถนา เปรียบเสมือนเปนสะพานเชื่อมโยงระหวางปจจุบัน และอนาคต (Where we are
to Where we want to) เปนการคาดการณสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเปนกระบวนการทาง
สติปญญาที่พิจารณา กําหนดแนวทาปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค ความรูและการ
คาดคะเนอยางใชดุลยพินิจ ฉะนั้นจึงกลาวไดวา “การวางแผนคือ ความพยายามที่เปนระบบ (System
attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต เพื่อใหองคการบรรลุผลที่ปรารถนา
จากที่กลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีเทาไรก็ตาม
แต ห ากไม ส ามารถบ งชี้ ถึ ง ผลการดํ าเนิ น งานที่ เกิ ด ขึ้ น ได ก็ ไม ส ามารถที่ จ ะบ ง บอกความสํ า เร็ จ ของ
แผนพัฒนาทองถิ่นได “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุ

ตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแต
ยุติการดําเนินงาน

1.1 ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผน

การติ ด ตามถื อ ได ว า เป น เครื่ อ งมื อ ที่ จํ า เป น ในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของโครงการ ที่
ดําเนินการอยูโดยที่ “การติดตาม” (monitoring) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหา ที่กําลังเผชิญ
อยูและประสิทธิภ าพของวิธีการดําเนิ นงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลให เกิด
ความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ
ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน
(Cost-effective) ดําเนินงานดานตางๆยกตัวอยางเชน การใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมาย
ของโครงการต า ง ๆ การระบุ ป ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ในโครงการและการเสนอทางแก ป ญ หาการติ ด ตามดู
ความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย, การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
สวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน
ในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งที่จําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการ
ติด ตาม เพราะผลที่ ไดจ ากการประเมิ น จะใชในการปรับ ปรุง แก ไข การขายขอบเขต หรือการยุติ การ
ดํ า เนิ น การซึ่ งขึ้ น อยู กั บ วั ตถุ ป ระสงค ของการประเมิ น การประเมิน ผลแผนงานจึงเป น สิ่ งที่ จ ะบ งชี้ วา
แผนงานที่กําหนดไวไดมี การปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไป
แล ว นั้ น ให ผ ลเป น อย า งไรนํ า ไปสู ความสํ าเร็จ ตามแผนงานที่ กําหนดไวห รือไม อีก ทั้ งการติ ดตามและ
ประเมินผลถือเปนขอมูลขอนกลับ (Feedback) ที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป

1.2 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

เพื่อใหทราบถึงปญหาของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและโครงการ
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
เพื่อปรับปรุงมาตรการที่จะนําไปใชใหเหมาะสม
เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ 1
ผูบริหารแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 28
ประกอบดวย
1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน

5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยให ค ณะกรรมการเลื อกกรรมการหนึ่ งคนทํ าหน าที่ ป ระธานคณะกรรมการ และ
กรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีหนาที่กําหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 29 (2)
ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหา
วัน นับ แต วันรายงานผลและเสนอความเห็ นดั งกลาวและตองป ดประกาศไวเป น ระยะเวลาไม นอยกวา
สามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป

แนวทางในการติดตามและประเมินผล

1.4.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถิ่น ใน
ระดับชุมชนและทั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น และรวมทั้งตําบล อําเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาล
นั้นมีหมูบานที่บางสวนหรือและสวนใหญอยูในเขตเทศบาลและเขต อปท.ขางเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธซึ่งกัน
และกันกับสภาพแวดลอมภายในสังคมที่เปนทั้งระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน โดยการวิเคราะห
สภาพแวดลอมเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้
(1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอก เป น การตรวจสอบ ประเมิ น และกรองป จ จั ย หรื อ ข อ มู ล จากสภาพแวดล อ มภายนอกที่ มี
ผลกระทบตอทองถิ่น เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดลอมวิเคราะห
เพื่อใหเกิดการบูรณาการ รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การ
วิเคราะห สภาพภายนอกนี้ เป นการระบุถึงโอกาสและอุป สรรคที่จ ะตองดําเนิน การและแก ไขป ญ หาที่
เกิดขึ้น
(2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถิ่นปจจัยใด
เปนจุดแข็งหรือจุดออนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิ ดขึ้ น ได ซึ่ งการติ ดตามและประเมิน ผลโดยกํ าหนดให มีก ารวิเคราะหส ภาพแวดลอมภายใน
สามารถทําไดหลายแนวทาง เชน การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถิ่น (volue-chain analysis)
การวิเคราะหปจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เปนการวิเคราะห ตรวจสอบ
ติดตามองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน
1.4.2 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาทราย

ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาสี่ ป (พ.ศ.2561 - 2564) รวมทั้ งที่ เ พิ่ ม เติ ม และ

เปลี่ยนแปลง
1.4.3 ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น วาสามารถเปนไปตามเปาหมาย
ที่ตั้งไวหรือไม
1.4.4 สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา
1.4.5 เปรียบเทียงผลการดําเนินงานในปที่ผานมาและปปจจุบัน
1.4.6 เสนอแนะความคิดเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผล

1.5 ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่ง
ตองกําหนดวิธีการติดตามและประเมิน กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองคประกอบ
ที่สําคัญ ดังนี้
1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
ทองถิ่นผูรับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในทองถิ่น ผูมีสวนเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholders) ในทองถิ่น ผูรับผิดชอบโครงการ
2) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอที่ 1.3 ขางตน)
3) หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการต องดํ าเนิ น การติ ดตามรายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ งได จ ากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด
ประกาศไวเปน ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ วันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกป โดยสามารถติดตามเปนรายไตรมาสและรายหกเดือน ไดดังนี้
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 2560 - มีนาคม 2561
(2) เดือน เมษายน 2561 - กันยายน 2561
1.6 เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลของเทศบาลตําบลเขาทราย
สิ่งที่จะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใชในการดําเนินการ
ติดตามประเมินผลตามที่กลาวไปแลว ในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได
พิจารณาเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้

1.6.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ
1) แบบตัวบงชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท
0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
แบบอื่นๆ เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการติดตามประเมินผลตามคูมือการติดตาม
และประเมินผลการจัดทํา และแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีดังนี้
แบบรายงานที่ 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบรายงานที่ 2 แบบติ ด ตามผลการดําเนิน งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน การ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ป การเบิกจายงบประมาณประจําป ผลการดําเนินงานตาม
โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
แบบรายงานที่ 3
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร โดยประเมินความพึง พอใจ
ของผูที่เกี่ย วของ ต อผลการดํ าเนิ นงานขององคกรปกครองสวนท องถิ่ นในภาพรวมความพึ งพอใจของ
ผูเกี่ยวของตอการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
1.6.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในภาพรวม
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
แตละยุทธศาสตรทั้งนี้ จะสํารวจจากประชากรกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน
1.6.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ
กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดย
ผูรับผิด ชอบโครงการอาจมอบหมายใหบุ คคล หรือคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน กําหนดแบบและ
วิธีการติดตามและประเมินไดตามความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค ขอเสนอแนะหรือแสดงความ
คิดเห็น

1.7 ประโยชนของการติดตามและประเมินผล

1.7.1 เปนเครื่องมือสําหรับเทศบาลที่จะนําไปใชเปนเครื่องมือในการติดตามความกาวหนาใน
การดําเนินงานตามแผนและโครงการ
1.7.2 เปนเครื่องมือติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเขาทราย
1.7.3 การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถิ่นประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบางและ
หรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง

สวนที่ 2
การติดตามและประเมินผล
2.1 การประเมินผลศักยภาพของทองถิ่น

การวิเคราะห SWOT ในเขตเทศบาลตําบลเขาทราย
จุดแข็ง (Strength : S)
1. มีนโยบาย และยุทธศาสตรการพัฒนาที่ชัดเจน และมีสวนรวมที่ดีมาตลอด
2. มีตัวแทนของประชาชนซึ่งทราบปญหาในทองถิ่นไดดี เขารวมในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น
3. องคกรมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงาน
4. จุดเดนของพื้นที่ มีเสนทางคมนาคมที่ติดตอกับเขตจังหวัดใกลเคียงหลายจังหวัด
5. มีสนามกีฬาที่มาตรฐาน สามารถรองรับการจัดการแขงขันกีฬาในระดับตาง ๆ ทั้งในระดับ
พื้นที่ และในระดับภูมิภาค ทําใหเกิดผลดีตอชุมชน เศรษฐกิจและสังคมเปนอยางมาก
6. มีงานประเพณีที่ดีงาม เชน ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ งานแหเทียนพรรษา งาน
ประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ งานแหเจาพอเขาทราย
จุดออน (Weakness : W )
1. ปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของคนในชุมชน
2. ยังมีปญหาการมั่วสุมของวัยรุนและปญหายาเสพติดในพื้นที่
3. ในทางสังคมมีคานิยมที่สอไปในแนวฟุงเฟอ การบริโภคที่ไมเหมาะสม
4. มีความสุมเสี่ยงกับภาวะครอบครัวขาดความอบอุน เด็ก สตรี คนชราขาดการเอาใจใส
เทาที่ควร
5. ความเสื่อมของวัฒนธรรม ทําใหคนมีจิตใจไมเอื้ออาทรตอกัน
6. ระบบการระบายน้ําที่มีปญหามักเกิดจากยังไมมีจุดทิ้งน้ําเสีย
7. ในบางพื้นที่การขยายเขตไฟฟา ประปายังไปไมทั่วถึง
8. การระบายน้ําเสียในบางพื้นที่มีปญหาเรื่องจุดทิ้งน้ํา
9. เสียงตามสายยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ และบางจุดไดยินไมชัดเจน
10. การรวมกลุมอาชีพและกลุมเกษตรกรไมเขมแข็ง
11. แหลงน้ําตามธรรมชาติตื้นเขิน และอยูนอกเขตชลประทาน
โอกาส ( Opportunity : O)
1. นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากใหสอดรับกับนโยบายสังคมโดยเนนการสรางความเขมแข็งใหกับ
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
2. นโยบายการแกปญหาเรื่องยาเสพติดของรัฐบาล
3. กระบวนการประชาสังคมโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
4. รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาพื้นที่และระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
5. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตางๆที่จะสงเสริมประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ
ทําใหเกิดการบูรณาการในการจัดงาน เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น
6. การที่ประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียนเปนผลใหมีการเตรียมความพรอมและการปรับตัว

อุปสรรค (Threat : T)
1. ปญหาจากภัยธรรมชาติ การขาดแคลนแหลงน้ํา และภัยแลงซ้ําซากกอใหเกิดความเสียหาย
ตอผลผลิตทางการเกษตรและเศรษฐกิจสวนรวม
2. งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐไมเพียงพอตอความตองการในการพัฒนา
(ไมเปนไปตามแผนกระจายอํานาจ)
3. ระเบียบฯ ขอกฎหมาย จํากัดอํานาจหนาที่บางประการที่สงผลตอการพัฒนาทองถิ่น
4. กระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาของเทคโนโยลีสารสนเทศรวมถึงคานิยมในวัฒนธรรม
ตางชาติกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็ว รุนแรง และยากตอการควบคุม
5. ปญหาการแพรระบาดของเสพติดจากภายนอก
6. ปญหาภัยแลง

สรุปผลการติดตามและประเมินผลในปที่ผานมา
ยุทธศาสตร์

1. ด้านการบริ หารจัดการ
สิ่ งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
2. ด้านพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
3. ด้านการพัฒนาสังคมตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4. ด้านการบริ หารจัดการและ
การบริ การประชาชน
5. ด้านพัฒนาสร้ างความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซี่ยน
6. ด้านการศึกษา
รวม

จํานวนโครงการที่
เสร็ จ

จํานวนโครงการที่
อยูใ่ นระหว่าง
ดําเนิ นการ

จํานวนโครงการ
ที่ยงั ไม่ได้
ดําเนิ นการ

จํานวนโครงการที่
มีการยกเลิก

จํานวน
1

ร้อยละ
100

จํานวน
-

ร้อยละ
-

จํานวน ร้อยละ จํานวน
-

7

53.86

2

15.38

2

15.38

1

7.69

1

7.69

13

100

14

56

1

4

10

40

-

-

-

-

25

100

30

73.17

3

7.32

4

9.75

-

-

4

9.76

41

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

61.54

-

-

5

38.46

-

-

-

-

13

100

60

64.52

6

6.45

21

22.58

1

1.07

5

5.38

93

100

ร้อยละ
-

จํานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน ร้อยละ จํานวน
1

ร้อยละ
100

ดานการบริหารจัดการและการบริการประชาชน
ดําเนินการใหเจาหนาที่ออกบริการและอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน อาทิ การใหบริการแจกจายน้ําเพื่อการอุปโภค
การบริการใหยืมเต็นท โตะ เกาอี้ , การออกทําความสะอาดลางตลาด รางระบายน้ํา ลอกทอระบายน้ํา ตัดแตงกิ่งไม ตนไม
ปรับปรุงภูมิทัศน เก็บขยะมูลฝอย เปนตน
การสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของคนในชุมชน มีการจัดประชุมปรึกษาหารือในการจัดทํา
กิจกรรมโครงการตาง ๆ ของเทศบาลฯ โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมกิจกรรมตาง ๆ
อยูสม่ําเสมอ
การรับฟงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่และดําเนินการแกไขโดยเร็วพรอมทั้งแจงผล
การดําเนินงานใหประชาชนทราบ (ไมเกิน 15วัน)
มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใหมีความรวดเร็ว และสะดวกกับประชาชนมากยิ่งขึ้น เชนการออก
เก็บชําระภาษีนอกสถานที่ การใหบริการในชวงพักเที่ยง การออกบัตรคิว
จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูพิการ เชนหองน้ํา ทางขึ้นลง การใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ
ปรับปรุงระบบเสียงตามสายใหกับประชาชนไดรบั ฟงขอมูลขาวสารทางราชการไดอยางทั่วถึง
จัดใหมีอินเทอเน็ทสําหรับบริการประชาชน
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ดําเนินการปรับปรุงขยายเขตไฟฟาแสงสวางในพื้นที่
ปรับปรุงกอสรางถนนเพื่อใหสามารถขนสงสินคาการเกษตรไดโดยสะดวก รวดเร็ว
ปรับปรุงบํารุงรักษาซอมแซมเสนทางจราจรใหมีความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรไป-มา

ปรับปรุงระบบระบายน้ํา วางทอ คสล. เพื่อใหสามารถระบายน้ําไดอยางรวดเร็ว
ปรับปรุงระบบระบายน้ํา ทํารางระบายน้ําเพื่อใหสามารถระบายน้ําไดอยางรวดเร็ว
ติดตั้งกลองวงจรปด CCTV ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลเขาทราย
ปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค
ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง
สนับสนุนใหเกษตรกรไดมีความรู ใหมีอาชีพ และรายไดเพิ่มมากยิ่งขึ้น
สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหแกประชาชน
พัฒนาศักยภาพชุมชนใหเขมแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานใหมีความรูความเขาใจ ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
สรางเครือขายเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่ตําบลเขาทราย
ผูติดยาเสพติดในพื้นที่เทศบาลฯไดเขารวมกิจกรรมการอบรมบําบัดฟนฟู
ดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม การกีฬาและการทองเที่ยว
ผลักดันงบประมาณ เงินอุดหนุนในการสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานหลังสํานักงานเทศบาลฯ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะ ความรู อยางสม่ําเสมอ
จัดใหมีสื่อการเรียน การสอนที่ทันสมัย
จัดกิจกรรมโครงการตาง ๆโดยใหเด็กและผูปกครองไดมีโอกาสรวมกิจกรรมดวยกันอยางสม่ําเสมอ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันใหกับเด็กโรงเรียนวัดเขาทรายใหไดครบตามเกณฑ
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อใหครู และผูปกครองไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดและทัศนคติพรอมกับชี้แจงเรื่องตาง ๆ ให
ผูปกครองไดรับทราบ
สงเสริมอนุรักษงานประเพณีของทองถิ่น เชน งานแหเทียนพรรษา งานตักบาตรเทโวโรหณะ พาลูกจูงหลานเขาวัด ศีล 5
ประชาเปนสุข ฯลฯ
สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาตาง ๆ เชน การจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ฯลฯ
รวมกับหนวยงานราชการตาง ๆ และวัดเขาทรายเพื่อจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชนงานตักบาตรเทโวโรหณะ
ดานการพัฒนาสังคมและความปลอดภัย
จัดหาและติดตั้งถังน้ํายาเคมีดับเพลิงไวตามชุมชน
ดําเนินกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับการปองกันยาเสพติด ใหแกเยาวชน และประชานทั่วไป
จัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท สรางสรรคความสุข ใหกับประชาชน
ตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลเชน ปใหม สงกรานต
ใหเจาหนาที่ออกพนหมอกควันกําจัดยุงลายพาหะนําโรคไขเลือดออก
ใหเจาหนาที่ออกดําเนินการฉีดยาปองกันโรคพิษสุนัขบา ใหกับสุนัข และแมว
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารทางราชการใหประชาชนไดรับขาวสาร ความรู ฯลฯ

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
กอง/งาน
สํานักปลัด

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ขอเสนอแนะ
1.กรมส งเสริ มการปกครองท อ งถิ่ น แจ งหนั งสื อสั่ งการ หนั งสื อซั กซ อมให 1.ปฏิบัติงานตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ พรอมทั้ง
หน ว ยงานขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ดํ าเนิ น การในเรื่อ งต างๆ โดย ชี้ แ จงและแจ ง หนั ง สื อ เวี ย นให แ ต ล ะกอง/งานรั บ ทราบในการ
หนังสือสั่งการจะมาหลังจากการจัดทําแผน(การเพิ่มเติมแผน) ตลอดเวลา ซึ่ง ปฏิบัตงิ านใหเปนไปตามระเบียบฯ
ป จ จุ บั น กรมส งเสริ ม ฯ ได อ อกระเบี ย บว าด ว ยการจั ด ทํ าแผนขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ในการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนนั้น
จะมีกระบวนการอยูห ลายขั้น ตอน มีการประชุมคณะกรรมการคณะตางๆ
และตองผานกระบวนการประชาคม ดวยทุกครั้งซึ่งการประชาคมก็จะมี 2
ระดับ ระดับชุมชน และระดับตําบล
2.ระเบียบในการจัดทําแผนฉบับใหมไมมีความคลองตัวในการปฏิบัติงานและ 2.รวบรวมปญหาและหารือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ทําใหเกิดความยุงยาก ความลาชาในการปฏิบัติงาน
3.การเชิ ญ คณะกรรมการตางๆ มาประชุมบอยๆ จะทําใหกรรมการที่เปน 3.ประสานงานให กิ จ กรรมดํ าเนิ น ไปด ว ยความถู ก ต อ ง รวดเร็ ว
บุคคลภายนอกเกิดความรูสึกเบื่อหนาย และไมมาประชุม
กระชับเวลา
4.ประชาชนสวนใหญไมทราบขั้นตอนการมาขอรับบริการงานทะเบียนทําให
ต อ งใช เวลานานในการขอรับ บริการอี กทั้ งประชาชนส ว นใหญ ที่ ม าขอรับ
บริ ก ารนั้ น ส ว นใหญ พ บว า ประชาชนยั งได รั บ ข อ มู ล ข า วสารด า นบริ ก าร
เกีย่ วกับนโยบายและระเบียบกฎหมายนอย

4.ควรมี ก ารจั ด ทํ าคู มื อ การติ ด ต อ ประสานงานทะเบี ย นราษฎร
ให แ ก ป ระชาชนที่ อยู ภ ายในเขตพื้ น ที่ และควรมีก ารแจกจายให
ประชาชนทุกหลังคาเรือน โดยการแจกจายไปนั้น ควรมีการรวมมือ
กับกํานัน ผูใหญบานที่อยูในพื้นที่ทุกชุมชน

กอง/งาน
กองคลัง

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1.บุคลากรเจาหนาที่ยังขาดความรูพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางพ.ศ.2560
และระเบียบที่ออกมาใหมๆ

ขอเสนอแนะ
1.เขารับการฝกอบรมและตองศึกษาหาความรูเพิ่ม

กองการศึกษา

1.ประชาชนไมคอยใหความรวมมือเทาที่ควร

1.ขอความรวมมือกับประชาชนเพื่อแกไขปญหาของสวนรวม

กองสาธารณสุข

1.บุคลากรเจาหนาที่ยังขาดความรูพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางพ.ศ.2560
และระเบียบที่ออกมาใหมๆ
2.บุคลากรไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน

1.เขารับการฝกอบรมและตองศึกษาหาความรูเพิ่ม

1.การปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุ พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.2560
บุคลากรยังไมมีความเขาใจอยางชัดเจน
2.บุคลการกองชางมีนอยไมเพียงพอตองานที่มีอยูทําใหการปฏิบัติงานลาชา
3.การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเรื่องการระบายน้ํา หมูที่ 4
ติดปญหาเรื่องที่ดินสวนบุคคลทําใหไมสามารถดําเนินการแกไขปญหาได

1.ใหเจาหนาที่รับการฝกอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดซื้อจัด
จางพ.ศ.2560 เพื่อนําไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
2.ขอบุคลากรกองชางเพิ่มเติมเพื่อใหเพียงพอตองาน
3.ขอใหผูนําในพื้นที่ ที่มีปญหาดานตาง ๆ ชวยประสานกับเจาของ
ที่ดินเพื่อดําเนินโครงการ

กองชาง

2.จางเหมาบุคคลภายนอก

สวนที่ 3
สรุปการติดตามและประเมินผล
แบบที่ 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง
คําชี้แจง : แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนทองถิ่น
โดยจัดทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคการบริหารสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรแลว
ประเด็นการประเมิน
สวนที่ 1 คณะกรรมการสวนทองถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนทองถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
3. มีการประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
สวนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาสวนทองถิ่น
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาทองถิ่น
10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น
11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของทองถิ่น
12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรทสี่ อดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด
16. มีการอนุมตั ิและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุม โครงการในแผนยุทธศาสตร
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม

มีการ
ดําเนินงาน

ไมมีการ
ดําเนินงาน

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนพัฒนาสี่ป
โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือน เมษายน – กันยายน 2561
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ของเทศบาลตําบลเขาทราย อําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร
2. รายงานผลการดําเนินงานตั้งแต 1 เมษายน - กันยายน 2561 (รอบ 6 เดือน)
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ป
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 4 ป
ยุทธศาสตร

ปที่ 1 (2561)

2

งบ
ประมาณ

501,000

จํานวน
โครงการ

2. ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาโครงสร า ง
พื้นฐาน

34

3. ยุ ท ธศาสตร ก าร พั ฒ นาสั ง คมตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

ปที่ 3 (2563)

2

งบ
ประมาณ

501,000

จํานวน
โครงการ

5,254,000

21

32

8,479,500

4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการและการ
บริการประชาชน

31

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษา

1 . ยุ ท ธศาสตร ก าร บ ริ ห ารจั ด ก าร
สิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว

รวม

จํานวน
โครงการ

ปที่ 2 (2562)

ปที่ 4 (2564)

2

งบ
ประมาณ

501,000

จํานวน
โครงการ

9,590,000

13

32

8,479,500

4,663,300

32

15

1,937,500

114

20,835,000

รวม

2

งบ
ประมาณ

501,000

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

8

2,004,000

3,756,000

32

9,639,950

100

28,239,950

32

8,479,500

32

8,479,500

128

33,918,000

4,313,000

30

4,363,000

30

4,363,000

123

17,702,000

15

1,937,500

15

1,937,500

15

1,937,500

60

7,750,000

102

24,821,000

92

19,037,000

111

24,920,950

419

89,613,950

4. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป 2561
ยุทธศาสตร

จํานวนโครง
การที่เสร็จ

จํานวนโครงการที่อยู
ระหวางดําเนินการ

จํานวนโครงการที่ยัง จํานวนโครงการที่มีการ
ไมไดดําเนินการ
ยกเลิก

จํานวน
โครงการทั้งหมด

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และ
การทองเที่ยว

2

100

-

-

-

-

-

-

2

100

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

7

77.78

1

11.11

1

11.11

-

-

9*

100

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

19

63.33

-

-

11

36.67

-

-

30 *

100

4. ยุท ธศาสตรการเมือ งการบริหารจัดการและการ
บริการประชาชน

14

51.85

-

-

13

48.15

-

-

27

100

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษาและสรางความพรอมสู
ประชาคมอาเซี่ยน

13

61.90

-

-

8

38.10

-

-

21

100

รวม

55

61.80

1

1.12

33

37.08

-

-

89

100

หมายเหตุ

*ยุทธศาสตรที่ 2 รวมเพิ่มเติม 3 โครงการแลว
*ยุทธศาสตรที่ 3 รวมเพิ่มเติม 4 โครงการแลว

5. การเบิกจายงบประมาณป 2561
ยุทธศาสตร
1.
2.
3.
4.
5.

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครง สรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการและการบริการประชาชน
ยุทธศาสตรดานการศึกษาและสรางความพรอมสูประชาคม
อาเซี่ยน

รวม

งบปกติ
จํานวนเงิน

รอยละ

เงินสะสม
จํานวนเงิน

50,015
817,304.42
2,913,455.50
1,910,466.50
1,180,800.22

0.73
11.89
42.40
27.80
17.18

1,545,224
-

6,872,041.64

100

1,545,224

รอยละ

จํานวนเงิน

รวม

รอยละ

100
-

50,015
2,362,528.42
2,913,455.50
1,910,466.50
1,180,800.22

0.59
28.07
34.61
22.70
14.03

100

8,417,265.64

100

สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
6. โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป 2561
โครงการ
1. ยุทธศาสตรการบริหาร
จั ด การสิ่ ง แวดล อ ม และ
การทองเที่ยว
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครง สรางพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
สั ง ค ม ต า ม แ น ว ท า ง
เศรษฐกิจพอเพียง
4. ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการและการบริการ
ประชาชน
5 . ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ด า น
การศึกษาและความพรอมสู
ประชาคมอาเซี่ยน

รวม

ผลการดําเนินงาน
งบประมาณ
ดําเนินการ อยูในระหวาง ยังไมได งบประมาณ งบประมาณ
เสร็จแลว
ดําเนินการ ดําเนินการ
ที่ไดรับ
ที่เบิกจายไป
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
คําชี้แจง : แบบที่ 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครั้ง
หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เทศบาลตําบลเขาทราย
2. วัน เดือน ป ที่รายงาน ระหวางเดือน เมษายน 2561 – กันยายน 2561 (รอบ 6 เดือน)
สวนที่ 2 ยุทธศาสตรและโครงการในปงบประมาณ 2561
3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ
จํานวนโครงการ
ยุทธศาสตร
จํานวนโครงการที่
จํานวนโครงการที่
ปรากฏอยูในแผน
ไดปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และ
2
2
การทองเที่ยว
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
9
8
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมตามแนวทาง
30
19
เศรษฐกิจพอเพียง
4. ยุทธศาสตรการเมืองการบริหารจัดการและการ
27
14
บริการประชาชน
5. ยุทธศาสตรดานการศึกษาและสรางความพรอม
21
13
สูประชาคมอาเซี่ยน
รวม
89
56
สวนที่ 3 ผลการดําเนินงาน
๔. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาพรวม
ประเด็น
พอใจมาก
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
58
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม
30
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
65
4) มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ
68
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
68
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
50
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของ
61
ประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม
55
ภาพรวม
56.87

พอใจ
34
43
28
23
24
43
31

ไมพอใจ
8
27
7
9
8
7
8

39
33.13

6
10

4. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว
ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ
ประเด็น
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
1. สืบสานงานประเพณีให เปนแหลงพัฒนาทางเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.40
8.30
8.40
8.20
8.10
7.90
8.40
8.50
8.27

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ
ประเด็น
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
- จํานวนเสนทางคมนาคมและขนสงสินคาทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
- การระบายน้ําสะดวกมากยิ่งขึ้น
- ครัวเรือนในเขตเทศบาลฯมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.90
7.90
8.60
8.40
8.50
8.60
8.70
9.10
8.59

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ
ประเด็น
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.50
8.30
8.60
8.30
8.40
8.50
8.90
9.10
8.58

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
1. ผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพทุกเดือน (ไดรับตามเกณฑที่จะไดรับ รอยละ 100)
2. ผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพทุกเดือน (ไดรับตามเกณฑที่จะไดรับ รอยละ 100)
3. ผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยังชีพทุกเดือน (ไดรับตามเกณฑที่จะไดรับ รอยละ 100)
4. ประชาชนไดรับความรู ความเขาใจในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต
5. รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล
ปใหม สงกรานต

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการเมืองการบริหารจัดการและการบริการประชาชน
ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ
ประเด็น
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.10
8.00
8.20
8.50
8.50
8.40
8.50
8.70
8.36

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
1. บุคลากรในองคกรไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานใหดีขึ้น
2. มีการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการของเทศบาลฯ
3. มีการเผยแพรประชาสัมพันธและกิจกรรมการดําเนินงานของเทศบาลไดอยางทั่วถึง
4. จัดใหมีการบริการประชาชนในการติดตอกับทางราชการไดอยางเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการศึกษาและสรางความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ

ประเด็น
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.50
8.60
8.40
8.30
8.30
8.00
8.50
8.70
8.41

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
1. เด็กโรงเรียนวัดเขาทรายและเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับอาหารกลางวันและ
อาหารเสริม (นม) ตามเกณฑ 100 %
2. เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว

1.1 แผนงานสาธารณสุข (ผ.01)

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการปรับลดปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

1

ตั้งงบประมาณไว
10,000

งบประมาณที่ใช
(บาท)
9,985

10,000

9,985

หนวยดําเนินการ
กองสาธารณสุข

หมายเหตุ
ดําเนินการแลว

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1. โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

รวม

1

ตั้งงบประมาณไว
75,000

งบประมาณที่ใช
(บาท)
40,030

75,000

40,030

หนวยดําเนินการ
กองการศึกษา

หมายเหตุ
ดําเนินการแลว

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ผ.01)
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

ตั้งงบประมาณไว

งบประมาณที่ใช

หนวยดําเนินการ

หมายเหตุ

1.

โครงการกอสรางงานปรับปรุงตลาดสดเชา (กันสาด) หมู 10

72,000

-

กองชาง

ไมไดดําเนินการ

2.

โครงการกอสรางถนน คสล. ทายซอย 3 หมู 10

252,000

252,000

กองชาง

ดําเนินการแลว

3.

โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยกลางนา – บานนางสา
หมู 1

99,000

99,000

กองชาง

ดําเนินการแลว

4.

โครงการกอสรางที่จอดรถ (บริเวณหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
หมู 4

160,000

159,000

กองชาง

อยูระหวาง
ดําเนินการ

5.

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ซอย 34 ถึง ทอระบายน้ําบาน
เชานายประสิทธิ หมู 1

280,000

280,000

กองชาง

ดําเนินการแลว

6.

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอทับคลอเพื่อขยายเขตไฟฟา
ในเขตเทศบาล บริเวณ ซอย 24 หมู 4

30,000

27,304.42

กองชาง

ดําเนินการแลว

รวม

6

863,000

817,304.42

หมายเหตุ

*** กันเงิน

***
กันเงิน

ยุทธศาสตรที่ 3. ยุทธศาสตรพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลําดับที่
1.
2.

โครงการ / กิจกรรม
โครงการปองกันลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งจุดบริการ
ประชาชนในชวงเทศกาล ปใหม สงกรานต
โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตั้งงบประมาณไว

หนวยดําเนินการ

4,800

งบประมาณที่ใช
(บาท)
3,600

หมายเหตุ

งานปองกันฯ

ดําเนินการแลว

20,000

4,690

งานปองกันฯ

ดําเนินการแลว

3.

โครงการฝกอบรม หรือ ทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน

200,000

-

งานปองกันฯ

ยังไมไดดําเนินงาน

4.

จัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง

60,000

-

งานปองกันฯ

ยังไมไดดําเนินงาน

284,800

8,290

รวม

4

3.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับที่
1.

โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบาจากสัตวสูคน

15,000

งบประมาณที่ใช
(บาท)
15,000

2.

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

26,000

-

กองสาธารณสุขฯ

ยังไมไดดําเนินการ

3.

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในเขตเทศบาล

1,000

-

กองสาธารณสุขฯ

ยังไมไดดําเนินการ

4.

จัดหาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

200,000

303,000

กองสาธารณสุขฯ

ดําเนินการแลว

5.

โครงการเยาวชนกาวไกลหางไกลยาเสพติด

250,000

-

กองสาธารณสุขฯ

ยังไมไดดําเนินการ

6.

โครงการรณรงคปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก

30,000

30,000

กองสาธารณสุขฯ

ดําเนินการแลว

7.

โครงการรณรงคปองกันโรคไขหวัดนกสายพันธุใหม

1,000

1,000

กองสาธารณสุขฯ

ดําเนินการแลว

8.

โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety)

2,000

1,500

กองสาธารณสุขฯ

ดําเนินการแลว

525,000

350,500

รวม

โครงการ / กิจกรรม

8

ตั้งงบประมาณไว

หนวยดําเนินการ

หมายเหตุ

กองสาธารณสุขฯ

ดําเนินการแลว

3.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

ตั้งงบประมาณไว

1.

โครงการฝกอบรมของคณะผูบริหาร ของสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจางฯลฯ
คณะกรรมการชุมชนและผูประสานพลังแผนดินเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรดานปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด

2.
3.
4.

หนวยดําเนินการ

152,000

งบประมาณที่ใช
(บาท)
-

สํานักปลัด

ยังไมไดดําเนินการ

โครงการฝกอบรมอาชีพ

30,000

-

งานพัฒนาชุมชน

ยังไมไดดําเนินการ

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมนใหเขมแข็งตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการวัฒนธรรมไทยใสใจผูสูงอายุ

130,000

317,149

งานพัฒนาชุมชน

ดําเนินการแลว

125,000

-

งานพัฒนาชุมชน

ยังไมไดดําเนินการ

437,000

317,149

รวม
หมายเหตุ * มีโอนเพิ่ม

4

หมายเหตุ

*

3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับที่
1.
2.
รวม

โครงการ / กิจกรรม
โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวางหนวยงานภาครัฐ
เอกชนและอปท.
โครงการกีฬาตานยาเสพติด
2

ตั้งงบประมาณไว

หนวยดําเนินการ

20,000

งบประมาณที่ใช
(บาท)
-

กองการศึกษา

ไมไดดําเนินการ

30,000

-

กองการศึกษา

ไมไดดําเนินการ

50,000

หมายเหตุ

3.5 แผนงานการเกษตร
ลําดับที่
1.

โครงการเกษตรยังชีพ

130,000

งบประมาณที่ใช
(บาท)
-

2.

จัดหาวัสดุการเกษตร

100,000

19,930

230,000

19,930

รวม

โครงการ / กิจกรรม

2

ตั้งงบประมาณไว

หนวยดําเนินการ

หมายเหตุ

กองการศึกษา

ยังไมไดดําเนินงาน

กองการศึกษา
กองชาง
กองสาธารณสุข

ดําเนินการแลว

3.6 แผนงานงบกลาง
ลําดับที่
1.

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

5,194,800

งบประมาณที่ใช
(บาท)
485,600

2.

เบี้ยยังชีพคนพิการ

1,728,000

1,442,400

งานพัฒนาชุมชน

ดําเนินการแลว

3.

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

210,000

144,000

งานพัฒนาชุมชน

ดําเนินการแลว

4.

สํารองจายสงเคราะหชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
ธรรมชาติ

200,000

2,975

ทุกกอง

ดําเนินการแลว

5.

สมทบทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)

106,000

87,187.50

กองสาธารณสุข

ดําเนินการแลว

7,438,800

2,162,162.50

รวม

โครงการ / กิจกรรม

5

ตั้งงบประมาณไว

หนวยดําเนินการ

หมายเหตุ

งานพัฒนาชุมชน

ดําเนินการแลว

3.7 แผนงานการศึกษา
ลําดับที่
1.

โครงการ / กิจกรรม
โครงการภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสงเสริมประสบการณการ
เรียนรูศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ

รวม

1

หมายเหตุ

** ดําเนินการแลวแตไมไดเบิกเงินงบประมาณ

ตั้งงบประมาณไว
2,500

งบประมาณที่ใช
(บาท)
-

2,500

-

หนวยดําเนินการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

หมายเหตุ
ดําเนินการแลวแต
ไมไดเบิกเงิน
งบประมาณ

**

ยุทธศาสตรที่ 4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการและบริการประชาชน
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

ตั้งงบประมาณไว

1.

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจําพนักงานจาง

2.

หนวยดําเนินการ

191,500

งบประมาณที่ใช
(บาท)
-

หมายเหตุ

สํานักปลัด

ยังไมไดดําเนินงาน

คาใชจายในการเลือกตั้ง

500,000

-

สํานักปลัด

ยังไมไดดําเนินงาน

3.

โครงการจัดงานวันสถาปนาเทศบาล

20,000

16,250

สํานักปลัด

ดําเนินงานแลว

4.

โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เชน
วันที่ 12 สิงหาคม วันที่ 28 กรกฎาคม วันที่ 5 ธันวาคม เปนตน

300,000

135,792

สํานักปลัด

ดําเนินงานแลว

5.

โครงการประชาคมทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

4,000

-

ฝายแผนงานฯ

6.

โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบริหารสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลลูกจางประจํา และพนักงานจางฯลฯ

247,600

232,280

สํานักปลัด

ดําเนินงานแลวแต
ไมไดเบิกงบประมาณ
ดําเนินงานแลว

**

ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

ตั้งงบประมาณไว

7.

บํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน

120,000

งบประมาณที่ใช
(บาท)
48,068

หนวยดําเนินการ

หมายเหตุ

สํานักปลัด

ดําเนินงานแลว

8.

จางที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใช
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ

18,000

-

สํานักปลัด

ยังไมไดดําเนินงาน

9.

บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

40,000

-

สํานักปลัด

ยังไมไดดําเนินงาน

10.

อุดหนุนศูนยรวมขอมูลขาวสาร การซื้อหรือการจางขององคการ
บริหารสวนตําบลเขาทรายและเทศบาลตําบลระดับอําเภอทับคลอ

10,000

-

สํานักปลัด

ยังไมไดดําเนินงาน

11.

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี อําเภอทับคลอ
(23 ตุลาคม)

10,000

10,000

สํานักปลัด

ดําเนินงานแลว

12.

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน

100,000

-

งานจัดรายได

ดําเนินการแลวแต
ไมไดเบิกงบประมาณ

**

ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

ตั้งงบประมาณ
ไว

งบประมาณที่ใช
(บาท)

หนวยดําเนินการ

13.

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง (กองคลัง)

70,000

-

กองคลัง

ไมไดดําเนินงาน

14.

บํารุงรักษาและซอมแซม (กองคลัง)

20,000

25,963

กองคลัง

ดําเนินการแลว

15.

บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (กองคลัง)

33,000

-

กองคลัง

ยังไมไดดําเนินการ

1,684,100

468,353

รวม

15

หมายเหตุ

* โอนเพิ่ม
** ดําเนินงานแลวแตไมไดเบิกงบประมาณ

หมายเหตุ

*

4.2 แผนงานการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

ตั้งงบประมาณ
ไว

งบประมาณที่ใช
(บาท)

หนวยดําเนินการ

1.

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง
บํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน

48,615

-

กองการศึกษา

ยังไมไดดําเนินการ

100,000

2,850

กองการศึกษา

ดําเนินการแลว

36,375

-

40,000

2,200

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

1,388,000

1,326,000

1,612,990

1,331,050

2.
3.
4.
5.

รวม

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
บํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก เด็ก
อนุบาล , และเด็ก ป.1 – ป.6 โรงเรียนวัดเขาทราย
5

กองการศึกษา

หมายเหตุ

ยังไมไดดําเนินการ
ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว

4.3 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

ตั้งงบประมาณ
ไว

งบประมาณที่ใช
(บาท)

หนวยดําเนินการ

1.

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง

80,000

-

กอง
สาธารณสุข

ยังไมไดดําเนินการ

2.

บํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน

150,000

44,083.50

กอง
สาธารณสุข

ดําเนินการแลว

3.

บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

60,000

-

กอง
สาธารณสุข

ยังไมไดดําเนินการ

290,000

44,083.50

รวม

3

หมายเหตุ

4.4 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

ตั้งงบประมาณ
ไว

งบประมาณที่ใช
(บาท)

หนวยดําเนินการ

1.

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง

65,000

-

กองชาง

ยังไมไดดําเนินการ

2.

บํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน

310,000

66,980

กองชาง

ดําเนินงานแลว

3.

บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

73,767

-

กองชาง

ยังไมไดดําเนินงาน

448,767

66,980

รวม

3

หมายเหตุ

4.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับที่
1.
รวม

โครงการ / กิจกรรม
โครงการหมูบานรักษาศีล 5 ประชาเปนสุข
1
หมายเหตุ ** ดําเนินการแลวแตไมไดเบิกงบประมาณ

ตั้งงบประมาณ
ไว

งบประมาณที่ใช
(บาท)

หนวยดําเนินการ

10,000

-

กอง
การศึกษา

10,000

-

หมายเหตุ
ดําเนินการแลวไมได
เบิกงบประมาณ

**

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรพัฒนาดานการศึกษาและสรางความพรอมสูประชาคมอาเซี่ยน
5.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

1.

โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน

2.

โครงการอบรมศึกษาดูงานแหลงเรียนรูนอกสถานที่ของเด็กและ
เยาวชน

3.

ตั้งงบประมาณไว งบประมาณที่ใช
(บาท)
10,000
-

หนวยดําเนินการ
กองการศึกษา
กองการศึกษา

หมายเหตุ
ดําเนินการแลวแตไมได
เบิกงบประมาณ
ยังไมไดดําเนินการ

221,300

-

โครงการแหลงเรียนรูร อบชุมชน

2,500

-

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ยังไมไดดําเนินการ

4.

โครงการไขเค็มดินสอพอง

5,000

-

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ยังไมไดดําเนินการ

5.

โครงการปฐมนิเทศคณะครูผูปกครองและเด็กนักเรียนศูนยฯ

6,000

1,775

6.

โครงการเยี่ยมบานนักเรียน

1,000

-

7.

โครงการเรียนรูเทาทันโรคติดตอศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

5,000

-

8.

โครงการเรียนรูนอกหองเรียน

2,000

-

**

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดําเนินการแลว
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดําเนินการแลวแตไมได
เบิกงบประมาณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดําเนินการแลวแตไมได
เบิกงบประมาณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ยังไมไดดําเนินการ

**
**

5.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

ตั้งงบประมาณไว งบประมาณที่ใช
(บาท)

หนวยดําเนินการ

หมายเหตุ

9.

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

3,000

-

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ยังไมไดดําเนินการ

10.

โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กนามอง

10,000

-

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ยังไมไดดําเนินการ

11.

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
-คาอาหารกลางวัน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

352,800

304,260

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดําเนินการแลว

12.

122,400

122,384

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดําเนินการแลว

13.

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
-คาจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เขาทราย
โครงการเสริมสรางพัฒนาการเด็กปฐมวัย

10,000

-

14.

โครงการใหความรูเรื่องปฐมพยาบาลเบื้องตน

5,000

600

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ยังไมไดดําเนินการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดําเนินการแลว

5.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

15.

โครงการอบรมพัฒนาพอแม ผูปกครองเด็กปฐมวัย

16.

คาอาหารเสริม(นม)ใหกับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กและคาอาหาร
เสริม(นม) ใหกับเด็กเล็กอนุบาลและเด็ก ป.1 – ป.6
โรงเรียนวัดเขาทราย

รวม

หมายเหตุ

16

** ดําเนินการแลวแตไมไดเบิกงบประมาณ

ตั้งงบประมาณไว งบประมาณที่ใช
(บาท)

หนวยดําเนินการ

หมายเหตุ

5,000

-

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไมไดดําเนินการ

802,888

735,081.22

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดําเนินการแลว

1,563,888

1,164,100.22

5.2
ลําดับที่

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ / กิจกรรม

ตั้งงบประมาณไว งบประมาณที่ใช
(บาท)
11,550
9,700

1.

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

2.

โครงการจัดงานวันลอยกระทง

10,000

3.

โครงการจัดงานวันสงกรานต

4.
5.
รวม

หนวยดําเนินการ

หมายเหตุ

กองการศึกษา

ดําเนินการแลว

500

กองการศึกษา

ดําเนินการแลว

10,000

5,500

กองการศึกษา

ดําเนินการแลว

โครงการจัดงานแหเทียนเขาพรรษา

10,000

1,000

กองการศึกษา

ดําเนินการแลว

โครงการพาลูกจูงหลานเขาวัด

10,000

-

กองการศึกษา

ดําเนินการแลวแตไมได
เบิกงบประมาณ

51,550

16,700

5
หมายเหตุ ** ดําเนินการแลวแตไมไดเบิกงบประมาณ

**

โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 ครั้งที่ 3 /2561
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

ตั้งงบประมาณไว

งบประมาณที่ใช

หนวยดําเนินการ

หมายเหตุ

1.

โครงการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ บริเวณ หมู 1

167,000

166,500

กองชาง

ดําเนินการแลว
(จายขาดเงินสะสม)

*****

2.

โครงการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะพรอมกอสรางฝายน้ําลน
ตามแบบมาตรฐาน มข.2527 หมู 4

400,000

399,500

กองชาง

ดําเนินการแลว
(จายขาดเงินสะสม)

*****

567,000

566,000

รวม

หมายเหตุ ***** จายขาดเงินสะสม

2

โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 ครั้งที่ 3 /2561
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรพัฒนาดานสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

ตั้งงบประมาณไว

งบประมาณที่ใช

1.

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาหญิงจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี

5,973

5,430

รวม

1

5,973

5,430

หนวยดําเนินการ

หมายเหตุ

กองสาธารณสุข ดําเนินการแลว

โครงการที่เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 ครั้งที่ 1 /2561
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับที่
1.

โครงการ / กิจกรรม
โครงการเสริมถนนซอย 32 ผิวจราจร ลาดยาง PARAASPHALTIC CONCRETE หมู 1

รวม

หมายเหตุ ***** จายขาดเงินสะสม

ตั้งงบประมาณไว

งบประมาณที่ใช

หนวยดําเนินการ

1,454,000

979,224

กองชาง

1,454,000

979,224

หมายเหตุ
ดําเนินการแลว
(จายขาดเงินสะสม)

โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 ครั้งที่ 4 /2561
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรพัฒนาดานสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

ตั้งงบประมาณไว

งบประมาณที่ใช

หนวยดําเนินการ

หมายเหตุ

1.

โครงการฝกอาชีพ

19,000

4,694

กองสาธารณสุข ดําเนินการแลว

2.

โครงการขาดสารไอโอดีน

18,000

5,900

กองสาธารณสุข ดําเนินการแลว

3.

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน

40,000

39,400

กองสาธารณสุข ดําเนินการแลว

77,000

49,994

รวม

3

โครงการที่เพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564
ครั้งที่ 3 /2561

สรุปการติดตามและประเมินผลครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาฯ (พ.ศ.2561 - 2564)

1.ประเภทครุภณ
ั ฑการเกษตร
1.1 แผนงานสาธารณสุข (ผ.08)

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 จัดหาเครื่องพนยา จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000.-บาท

รวม

1

ตั้งงบประมาณไว
34,000

งบประมาณที่ใช
(บาท)
30,000

34,000

30,000

หนวยดําเนินการ
กองสาธารณสุข

หมายเหตุ
ดําเนินการแลว

2. ประเภทครุภณ
ั ฑโฆษณาและเผยแพร
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ผ.08)
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1. จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง จํานวน 1 ตัว

รวม
หมายเหตุ * มีโอนเพิ่ม

1

ตั้งงบประมาณไว
15,590

งบประมาณที่ใช
(บาท)
18,700

15,590

18,700

หนวยดําเนินการ
สํานักปลัด

หมายเหตุ
ดําเนินการแลว

*

2. ประเภทครุภณ
ั ฑโฆษณาและเผยแพร
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน (ผ.08)

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1. จัดหากลองวงจรปด

รวม

1

ตั้งงบประมาณไว
280,000

งบประมาณที่ใช
(บาท)
280,000

280,000

280,000

หนวยดําเนินการ
กองชาง

หมายเหตุ
ดําเนินการแลว

3. ประเภทครุภณ
ั ฑงานบานงานครัว
3.1 แผนงานการศึกษา (ผ.08)

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1. จัดซื้อเครื่องซักผาแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จํานวน 1
เครื่อง

รวม

1

ตั้งงบประมาณไว
18,000

งบประมาณที่ใช
(บาท)
18,000

18,000

18,000

หนวยดําเนินการ
กองการศึกษา

หมายเหตุ
ดําเนินงานแลว

3. ประเภทครุภณ
ั ฑงานบานงานครัว
3.2 แผนงานสาธารณสุข (ผ.08)

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1. จัดหาเครื่องตัดแตงพุมไม จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,600
บาท

รวม

1

ตั้งงบประมาณไว
17,600

งบประมาณที่ใช
(บาท)
6,000

17,600

6,000

หนวยดําเนินการ
กองสาธารณสุข

หมายเหตุ
ดําเนินการแลว

4. ประเภทครุภณ
ั ฑยานพาหนะและขนสง
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ผ.08)
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน

รวม

1

หมายเหตุ *** กันเงินไว อยูระหวางดําเนินงาน

ตั้งงบประมาณไว
787,000

งบประมาณที่ใช
(บาท)
-

787,000

-

หนวยดําเนินการ
สํานักปลัด

หมายเหตุ
อยูระหวาง
ดําเนินงาน

***
กันเงินไว

5. ประเภทครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ผ.08)

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1. จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 5 หลัง ๆละ
5,800.-บาท

ตั้งงบประมาณไว

หนวยดําเนินการ

29,000

งบประมาณที่ใช
(บาท)
24,000

สํานักปลัด

ดําเนินงานแลว

กองคลัง

ดําเนินงานแลว

2.

จัดซื้อตูเหล็กขนาด 2 บาน จํานวน 10 ตูๆละ 5,500.-บาท

55,000

55,000

รวม

2

84,000

79,000

หมายเหตุ

5. ประเภทครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ผ.08)
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1. จัดหาถังน้ําไฟเบอรกลาสขนาดความจุ 2,000 ลิตร 4 ใบ

รวม

1

ตั้งงบประมาณไว
39,200

งบประมาณที่ใช
(บาท)
36,800

39,200

36,800

หนวยดําเนินการ
งานปองกันฯ
สํานักปลัด

หมายเหตุ
ดําเนินงานแลว

5. ประเภทครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน
5.3 แผนงานการศึกษา (ผ.08)

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1. จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว – ดํา) จํานวน 1
เครื่อง

รวม

1

ตั้งงบประมาณไว
100,000

งบประมาณที่ใช
(บาท)
99,500

100,000

99,500

หนวยดําเนินการ
กองการศึกษา

หมายเหตุ
ดําเนินงานแลว

5. ประเภทครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน (ผ.08)

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1. จัดหาตูบานเลื่อนกระจก จํานวน 2 หลัง ๆละ 5,800 บาท

รวม

1

ตั้งงบประมาณไว
11,600

งบประมาณที่ใช
(บาท)
9,600

11,600

9,600

หนวยดําเนินการ
กองชาง

หมายเหตุ
ดําเนินงานแลว

6. ประเภทครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ผ.08)

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1. จัดหาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน
1 เครื่อง

2.

รวม

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง

2

ตั้งงบประมาณไว

หนวยดําเนินการ

7,900

งบประมาณที่ใช
(บาท)
7,900

หมายเหตุ

สํานักปลัด

ดําเนินงานแลว

22,000

22,000

สํานักปลัด

ดําเนินงานแลว

29,900

29,900

6. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
6.2 แผนงานการศึกษา (ผ.08)

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1. จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก จํานวน 1
เครื่อง

ตั้งงบประมาณไว

หนวยดําเนินการ

7,700

งบประมาณที่ใช
(บาท)
7,700

หมายเหตุ

กองการศึกษา

ดําเนินงานแลว

2.

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

16,000

16,000

งานระดับกอน
วัยเรียนฯ

ดําเนินงานแลว

3.

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบ ฉีดหมึก จํานวน 1
เครื่อง

7,700

7,700

งานระดับกอน
วัยเรียนฯ

ดําเนินงานแลว

4.

จัดหาเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA เครื่อง

2,800

2,800

งานระดับกอน
วัยเรียนฯ

ดําเนินงานแลว

34,200

34,200

รวม

4

6. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
6.3 แผนงานเคหะและชุมชน (ผ.08)

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 22,000
บาท

ตั้งงบประมาณไว

หนวยดําเนินการ

44,000

งบประมาณที่ใช
(บาท)
44,000

หมายเหตุ

กองชาง

ดําเนินงานแลว

2.

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟาจํานวน 3 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท

8,400

8,400

กองชาง

ดําเนินงานแลว

3.

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED จํานวน 1 เครื่อง

7,900

7,900

กองชาง

ดําเนินงานแลว

รวม

3

60,300

60,300

7. ประเภทครุภณ
ั ฑกีฬา
7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ผ.08)
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1. จัดหาเครื่องออกกําลังกายกลางแจง จํานวน 7 เครื่อง

รวม

1

หมายเหตุ *** กันเงินไวรอจายเนื่องจากทําสัญญาซื้อขายแลว

ตั้งงบประมาณไว
200,000

งบประมาณที่ใช
(บาท)
143,200

200,000

143,200

หนวยดําเนินการ
กองการศึกษา

หมายเหตุ
อยูระหวาง
ดําเนินงาน

***
กันเงิน

8. ประเภทครุภณ
ั ฑอื่นๆ
8.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ผ.08)

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1. จัดซื้อแบบหลอลูกปูนทรงลูกบาศกทําดวย เหล็กหลอ
จํานวน 1 ชุดๆละ 6,500 บาท

รวม

1

ตั้งงบประมาณไว
6,500

งบประมาณที่ใช
(บาท)
6,500

6,500

6,500

หนวยดําเนินการ
กองชาง

หมายเหตุ
ดําเนินการแลว

ประเภทครุภัณฑ
เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 3/2561

เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 3/2561
1.ประเภทครุภณ
ั ฑการเกษตร
1.1 แผนงานสาธารณสุข (ผ.08)

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ตั้งงบประมาณไว
ที่
1 เครื่องพนยาแบบใชแรงลม ชนิดสะพายหลัง จํานวน 2 เครื่องๆ
50,000
ละ 25,000

รวม

1

50,000

งบประมาณที่ใช
(บาท)
49,000

49,000

หนวยดําเนินการ
กองสาธารณสุข

หมายเหตุ
ดําเนินการแลว

๖๕

สวนที่ 4
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผน
1. ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลเขาทรายยังมีปญหาภัยแลงในบางพื้นที่เนื่องจากสภาพพื้นที่บางแหงมี
ความลาดชัน ไมสามารถกักเก็บน้ําไวในฤดูแลงได
2. ควรสงเสริมใหประชาชนพึ่งพาตนเองใหมากยิ่งขึ้นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. ปรับปรุงใหภูมิทัศนบริเวณสี่แยกเขาทรายมีความสวยงาม สะอาดตา
4. ในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานยังมีขอกําจัดดานพื้นที่ เชน การกอสรางรางระบายน้ํา
ทอระบายน้ํา
5. การประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ ของเทศบาลฯหากระเบียบใหสามารถเบิกจายเบี้ยเลี้ยงใหกับ
คณะกรรมการฯที่เปนบุคคลภายนอกของเทศบาล เชนผูแทนสวนราชการ ผูแทนประชาคม
ผูทรงคุณวุฒิ จะเปนการดี เพราะคณะกรรมการฯเสียสละเวลามาปฏิบัติงานใหกับเทศบาลฯ และ
เปนประโยชนกับทางราชการ
6. ขณะนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดแจงประกาศใชระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 แลวทําใหการปฏิบัติงาน
เกิดความคลองตัวขึ้น แตก็ยังมีบางประเด็นที่ยังไมไดแกไข เชน เรื่องเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ การ
เพิ่มเติมแผนพัฒนา ยังตองปฏิบัติเหมือนเดิมยังไมมีการเปลี่ยนแปลง
7. แจงกอง/งานตางๆ สําหรับโครงการที่ตั้งงบประมาณไวแลวควรดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
ปงบประมาณ(ยกเวนมีเหตุผลความจําเปน)
8. บุคลากรของเทศบาลควรเขารับการฝกอบรมและศึกษาหาความรูในเรื่อง เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจาง พ.ศ.2560เพิ่มเติม
9. บุคลการไมเพียงพอในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน
10. ควรติดตั้งกลองวงจรปด CCTV เพิ่มใหทั่วถึง โดยเฉพาะจุดที่เปนสวนรวม เชนวัด โรงเรียน สนาม
กีฬา และชุมชนจุดเสี่ยงตางๆ เพื่อปองกันปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด
11. ควรจัดกิจกรรมสรางจิตสํานึก ดานตางๆ ใหประชาชนในชุมชน เชน ทําความสะอาด ความเปน
ระเบียบเรียบรอยภายในชุมชน ถนนภายในชุมชน ความรักความสามัคคี ความเสียสละโดยไมหวัง
ผลตอบแทน
12. ควรเพิ่มไฟแสงสวางบริเวณถนนผานหนาโรงเรียน จุดเสี่ยงภายในวัด สนามกีฬาใหมากขึ้น
13. ปรับปรุงเกาะกลางสี่แยกทําใหเหมือนบึงสีไฟ เปลี่ยนจากหญาบนเกาะกลางเปนเทปูน ทาสีเขียว
จะไดประหยัดคนงานตัดหญาและคาน้ํามัน
14. ประสานหนวยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงถนนสายบายพาสทั้ง 4 เสนไมใหมีหลุมเพราะเปนมาหลาย
ปแลว
15. กังหันน้ํา บริเวณสระศาลเจาหมู 1 ถาซอมแซมเสร็จแลวใหเทศบาลฯนําไปติดตั้งไวใช เหมือนเดิม
16. ควรใหพนักงานใชเครื่องพนยาหมอกควัน ชวยรถฉีดดวยเพราะรถบางครั้งเขาไปบางจุดไมถึง ยุงใน
ทอน้ําทิ้งจะไดตาย (พนักงานเดินพนตามบานเรือนทอระบายน้ํา ใตถุน พุมไม)
17. เสียงตามสายบริเวณ ซอย 19 ไมดัง (ควรปรับปรุงระบบเสียงตามสายให ประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสาร ทางราชการไดอยางทั่วถึง)

๖๖

18. ไฟรายทางของหมู 10 ใน บริเวณหลังรานทองยังซอมแซมไมไดมาตรฐาน เพราะตอนนี้พาดอยูตาม
หลังคาบาน ประชาชนกลัวไฟไหมและไฟฟาซ็อต
19. บริเวณซอย 2 หมู 1 ควรติดไฟรายทาง เนื่องจากบริเวณนั้นจะทําเปนศูนยเรียนรูของหมูบาน
20. ชมรมผูสูงอายุฝากเทศบาลฯใหการสนับสนุนชมรมในการจัดกิจกรรมเวทีสัญจรที่ชมรมผูสูงอายุจะ
ไปทํากิจกรรม ทุกอําเภอ ตามกิจกรรม สังคมสามวัยไมทอดทิ้งกัน สี่มิติ คือมิติเศรษฐกิจพอเพียง
มิติสุขภาพ มิติสิ่งแวดลอม มิติทางสังคม (ทั้งนี้ตองดําเนินการตามความเหมาะสมและอยูในหนาที่
ของเทศบาลฯ)
----------------------------

