๑

ส่วนที่ ๑
บทนำ
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสาคัญและจาเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็ นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาล
ตาบลศรีสุน ทร ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภ าระหน้าที่ที่จะต้องให้ก ารบริการแก่ประชาชน
ในชุมชน จึงจาเป็นที่จะต้องมีการจัดทาแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของการดาเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย
ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
สามปี และแผนการดาเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากร
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดี
สั ก เพี ย งไรก็ ต ามแต่ ห ากไม่ ส ามารถบ่ ง ชี้ ถึ ง ผลการด าเนิ น งานที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ก็ ไ ม่ ส ามารถที่ จ ะบ่ ง บอก
ความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สาคัญในการ
ตรวจสอบการดาเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร ซึง่ “ระบบติดตาม”
และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนาข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติก าร
ดาเนินงาน
๑. ควำมสำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดาเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการ
ดาเนินงาน ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/
กิจ กรรมไม่ได้รั บประโยชน์ห รือได้รับ น้ อยกว่ าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ดาเนิ น งาน เสี ย เวลา ในการตรวจสอบความขัด แย้ งในการปฏิบั ติง านภายในหน่ ว ยงานหรื อระหว่ า ง
หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบ
ผลการดาเนินงานในระหว่างที่กาลังดาเนินการหรือภายหลังที่การดาเนินการสาเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึง่ การ
ประเมิ น ผลเป็ น สิ่ ง จ าเป็ น เช่น เดีย วกับ การติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่ง ชี้ว่ าแผนงาน
ที่กาหนดไว้ได้มีก ารปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผล
เป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่ส ามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป
๒. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล
ผู้บริหารเทศบาลตาบลศรีสุนทรใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
ได้หลายแนวทาง ดังนี้

๒
๒.๑ จั ดสรรทรั พยากรของเทศบาลตาบลศรีสุ นทร สามารถพิจ ารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่ ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่
๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึง
การปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกาหนดไว้หรือไม่
๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทางานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็น
ผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมาย
และตัวชี้วัดที่กาหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ
๓. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล
๓.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๓.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๓.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตาบลศรีสุนทรและแก้ไขได้ตรง
กับปัญหาที่เกิดขึ้น
๓.๔ เพื่อใช้เป็นข้อแนะนาผู้บริหารในการจัดทาแผนพัฒนาปีต่อไป
๔. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล
๔.๑ กรอบในกำรติดตำมและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลศรีสุนทร จะต้องดาเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ดังนี้
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่ นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น พร้ อ มทั้ ง ประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น ทราบ
ในที่ เ ปิ ด เผยภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น รายงานผลและเสนอความเห็ น ดั ง กล่ า วและต้ อ งปิ ด ประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาเทศบาลตาบลศรีสุนทร ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามระเบียบฯ ได้กาหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้
๑. ดาเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) ตามแนวทาง
การพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและ
ประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

๓
๒. ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
๕ ระเบียบ วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล
๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล
ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ โดยมีภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม
(๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจ้ งตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาล
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
๕.๒ วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล
วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้
(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)
(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้
รำยไตรมำส
(๑) ไตรมาสที่ ๑
(เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕60)
(๒) ไตรมาสที่ ๒
(เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕61)
(๓) ไตรมาสที่ ๓
(เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕61)
(๔) ไตรมาสที่ ๔
(เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕61)
ระยะ ๖ เดือน
(๑) เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม ๒๕61
(๒) เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕61
(๓) ดาเนินการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการ
จริ ง ทั้ ง หมดในพื้ น ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประจ าปี ง บประมาณนั้ น ว่ า สามารถเป็ น ไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
(๔) สรุปผลการดาเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)
(๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)
(๖) เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
(๗) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๔
๕.๓) เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจ้ งตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วัน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาล
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
๖. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลตำบลศรีสุนทร
๖.๑ นายจรูญ คาวิเศษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๖.๒ ผอ.รพ.สต.บ้านม่าหนิก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖.๓ ผอ.รร.วัดศรีสุนทร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖.๔ นางนฤมล ณรงค์ทอง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการฯ
กรรมการ
6.5 นายจิรวัฒน์ ใจหาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖.๖ นายสุธรรม มุขพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
๖.๗ นายมานิตย์ จิตจานงค์
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
๖.๘ นายอานวย หลิมปานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
๖.๙ นางรัตนา ชูบ่อฝ้าย
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
๖.๑๐ นายสมศักดิ์ คหะปะนะ ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
๖.๑๑ นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน
ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการและเลขานุการ

๕

ส่วนที่ ๒
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
วิสัยทัศน์กำรพัฒนำเทศบำลตำบลศรีสุนทร
วิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำท้องถิ่น
“ศรีสุนทรเมืองประวัติศำสตร์ ประชำชนมีคุณภำพชีวิตดี มุ่งพัฒนำภำยใต้หลักธรรมำภิบำล”
พันธกิจหลักในกำรพัฒนำ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุน แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ของชุมชนท้องถิ่น และดารงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การศึ ก ษา การกี ฬ า การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก สตรี คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส
๓. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในท้องถิ่น
๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในท้องถิ่น
๕. อนุ รั กษ์และฟื้น ฟูทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งพัฒ นาประสิ ทธิภ าพในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างประหยัดและคุ้มค่า สอดคล้องกับศักยภาพการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๖. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในทุกด้าน ให้เท่าเทียมกันในทุกพื้นที่
๗. พัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลตาบลศรีสุนทร ให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมา
ภิบาล เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบ
จากประชาชนและสังคมโดยรวม
จุดมุ่งหมำยกำรพัฒนำ
๑. เพื่อสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเผยแพร่ประวัติศาสตร์ของชุมชน
ให้เป็นที่รู้จัก
๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุ และประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมถึงระดับบุคคลและครอบครัว ได้รับความ
ช่วยเหลือและสามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
๓. เพื่อให้การศึกษาทุกระบบมีการพัฒนา
๔. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและรายได้ที่เพิ่มขึ้น
๖. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักรักษาสภาพแวดล้อม
๗. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้มีการเล่นกีฬาและออกกาลังกาย
๘. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่
๙.พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

๖
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลตำบลศรีสุนทร
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
1.๑ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.๒ บาบัดและจัดการขยะ
1.๓ ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง
1.๔ จัดระบบบาบัดน้าเสีย
1.๕ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวตามธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
2.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้ แก่โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
โรงเรี ย นในเขตพื้น ที่แ ละการจั ดซื้อจั ด จ้ างครุ ภัณฑ์ตลอดจนการก่อสร้า งระบบโครงสร้างพื้ นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาทุกระดับตามระเบียบและข้อกฎหมาย
ที่กาหนด
2.๒ สนับสนุน ให้มีระบบการสร้างขวัญและกาลังใจแก่ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยอาจจัดทาในรูปของกองทุนการให้รางวัลดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติตามระเบียบและข้อกฎหมาย
ที่กาหนด
2.๓ สนับสนุนการให้มีการพัฒนาหรืออบรมครู อาจารย์และผู้ดูแลเด็ก
2.๔ สนับสนุ นให้มีการร่วมมือ ระหว่าง สถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนเพื่ อพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ
2.๕ สนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษา โดยจัดบุคลากรตามความจาเป็นและเหมาะสม
2.๖ ส่งเสริมการจัดการศึกษาตั้งแต่เด็กก่อนปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.๗ เพิ่มช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
2.๘ งานกิจกรรมทั่วไปของโรงเรียนในเขตพื้นที่
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น
3.๑ สร้างจิตสานึกให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
3.๒ ฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมให้มีอยู่ตลอดไปคู่สังคม
3.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.๔ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
3.๕ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เพิ่มขึ้น
3.๖ ส่งเสริมและปลูกจิตสานึกในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพชีวิต
4.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีการเรียนรู้ด้านสุขภาพ ตาม
ระเบียบและ ข้อกฎหมายที่กาหนด
4.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดขี ึ้น
4.๓ พัฒนาศักยภาพของ อสม. สตรี, อาสาพัฒนาชุมชน
4.๔ ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4.๕ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.๖ ส่งเสริมให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด
4.๗ ส่งเสริมสวัสดิการและสงเคราะห์ประชาชน

๗
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริม นันทนำกำร และกิจกรรมเด็ก เยำวชน
5.๑ สนับสนุนให้มีศูนย์เยาวชน ลานกีฬา สถานที่ออกกาลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
5.๒ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกีฬาเพื่อมวลชนและกีฬาพื้นเมืองเพื่อต่อต้านยาเสพติด
5.๓ จัดฝึกกีฬาขั้นพื้นฐาน โดยผู้ฝึกสอนที่มีความชานาญ ด้านกีฬาแต่ละประเภท ตามความ
พร้อมและตามความเหมาะสม
5.๔ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกลุ่ม ตั้งชมรม สมาคม และสโมสรเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการ
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
6.๑ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
6.๒ สารวจและจัดระบบข้อมูลพื้นฐานด้าน อาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น ความต้องการในการ
พัฒนาอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น ให้ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัย รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ
6.๓ ส่งเสริมให้ มีการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการประกอบ
อาชีพ
6.๔ ส่งเสริมให้มีการทัศนะศึกษาเพื่อหาประสบการณ์จากแหล่งประกอบอาชีพ
6.๕ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ สมาคม ชมรมอาชีพต่าง ๆ
6.๖ สนับสนุนให้มีลานสินค้า ตลาดนัด ศูนย์จาหน่ายสินค้าท้องถิ่น
6.๗ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
6.๘ สร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง
ยุทธศำสตร์ที่ ๗ กำรพัฒนำด้ำนกำรคมนำคม
7.๑ ดาเนินการก่อสร้างปรับปรุง บารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าคูระบายน้า ระบบจราจร
ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
ยุทธศำสตร์ที่ ๘ กำรพัฒนำกำรบริหำรให้มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
ภำยใต้ หลักธรรมำภิบำล
8.๑ สนับสนุน และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาลให้แก่ประชาชน
8.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน
8.๓ สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จาเป็น และทันสมัย
ไว้ใช้งาน
8.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
8.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๘

ส่วนที่ ๓
กำรบันทึกข้อมูลในแบบรำยงำน
แบบที่ ๒ แบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยไตรมำสและระยะ ๖ เดือน
คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดาเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน
ตุลาคม ๒๕60 – กันยายน ๒๕61
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลศรีสุนทร
๑.๒ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยไตรมำส
(๑) ไตรมาสที่ ๑
(เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕60)
(๒) ไตรมาสที่ ๒
(เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕61)
(๓) ไตรมาสที่ ๓
(เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕61)
(๔) ไตรมาสที่ ๔
(เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕61)
๑.๓ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนระยะ ๖ เดือน
(๑) เดือน ตุลาคม ๒๕60 – มีนาคม ๒๕61
(๒) เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕61
ส่วนที่ ๒ ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
๒.๑ จำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – ๒๕๖4)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
๒. การพัฒนาด้านการศึกษา
๓. ส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม นันทนาการและ
กิจกรรมเด็กเยาวชน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
๗. การพัฒนาด้านการคมนาคม
๘. การพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพทันสมัย
โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล
รวม

ปี ๒๕61
ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4
โครงการที่
ผลการ โครงการ โครงการ โครงการ
โครงการ
มีการ
(เป้าหมาย)
ดาเนินงาน (เป้าหมาย) (เป้าหมาย) (เป้าหมาย)
เพิ่มเติม
10
27
7

1

5
4
3

10
19
7

10
19
7

10
19
7

39

1

6

39

39

39

8
11
128

1
43

3
5
-

7
11
60

7
11
31

7
11
23

14

5

5

13

13

13

244

51

31

166

137

129

๙

ส่วนที่ 4
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖1
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติกำรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่
๑
2
3
4
5

โครงกำร/กิจกรรม
โครงการ Big Cleaning Day
โครงการเก็บกวาดถนนสายหลัก
โครงการคัดแยกขยะ
โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ
โครงการริมทางสะอาดตา
รวมทั้งหมด

งบประมำณ(บำท)
33,673
243,000
44,400
2,732,645
339,000
3,392,718

หมำยเหตุ

งบประมำณ (บำท)
100,000

หมำยเหตุ

โครงกำรที่ยังไม่ได้ดำเนินกำร
ลำดับ
โครงกำร
1 โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2

โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพและน้าหมักชีวภาพจาก
ขยะในครัวเรือน
รวมทั้งหมด

50,000
150,000

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
ลำดับที่
โครงกำร
1
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
2
โครงการนาเด็กนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของเด็กเล็ก
3
โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาหรับเด็กปฐมวัย
4
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
รวมทั้งหมด

งบประมำณ (บำท)
265,407
6,136

หมำยเหตุ

92,500
1,231,875
1,595,918

โครงกำรที่ยังไม่ได้ดำเนินกำร
ลำดับ
โครงกำร
1 โครงการเข้าค่ายภาคฤดูร้อน
2

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียน
อนุบาลศรีสุนทรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบล
ศรีสุนทร

งบประมำณ (บำท)
200,000
150,000

หมำยเหตุ

๑๐
โครงกำรที่ยังไม่ได้ดำเนินกำร
ลำดับ
โครงกำร
3 โครงการฝึกอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานของครู
และบุคลากรทางการศึกษา
4 โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมโรงเรียน
อนุบาลศรีสุนทร หมู่ที่ 5
5 โครงการส่งเสริมกิจกรรม To Be Number One
6

โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
รวมทั้งหมด

งบประมำณ (บำท)
100,000

หมำยเหตุ

3,750,000
100,000
50,000
4,350,000

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
ลำดับที่
โครงกำร/กิจกรรม
๑
โครงการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรี
สุนทร
2
โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผัก
3
โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมแก่เยาวชน
ประชาชน
รวมทั้งหมด

งบประมำณ(บำท)
87,120

หมำยเหตุ

3,750
55,750
146,620

โครงกำรที่ยังไม่ได้ดำเนินกำร
ลำดับ
โครงกำร
1 โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอดในเดือน
รอมฎอน
2 โครงการส่งเสริมประเพณีงานเมาลิดกลางแห่ง
ประเทศไทย
3 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอย
กระทง
รวมทั้งหมด

งบประมำณ (บำท)
100,000

หมำยเหตุ

350,000
200,000
650,000

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำคุณภำพชีวิต
ลำดับที่
โครงกำร/กิจกรรม
1
โครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่
2
โครงการทาหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

งบประมำณ(บำท)
24,904
12,000

หมำยเหตุ

๑๑
ลำดับที่
โครงกำร/กิจกรรม
3
โครงการ ฒ.ผู้เฒ่าหิ้วปิ่นโตเข้าวัดเพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
4
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ
และเครือข่าย
5
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
6
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
รวมทั้งหมด

งบประมำณ(บำท)
500

หมำยเหตุ

303,020
550
12,500
353,474

โครงกำรที่ยังไม่ได้ดำเนินกำร
ลำดับ
โครงกำร
1 โครงการเทศกิจใกล้ชิดประชาชนช่วงเทศกาล
วันหยุด
2 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแห้ง

งบประมำณ (บำท)
30,000
150,000

3

โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย

150,000

4

โครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์
โครงการฝึ ก อบรมทบทวนและเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอปพร.
โครงการฝึ ก อบรมและซ้ อ มแผนเกี่ ย วกั บ
การป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ให้กับนักเรียนและ
เยาวชนในพื้นที่
โครงการฝึ ก อบรมอาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ย
พลเรือน
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดให้กับนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่
โครงการสายตรวจประจาตาบลและดูแลรักษา
ความสงบเรี ย บร้ อ ยในกิ จ กรรม สถานที่ และ
ช่วงเทศกาลต่างๆ
โ คร งกา รอบ รมแ ละศึ กษา ดู ง า นเพื่ อเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านให้ กั บ สมาชิ ก
อปพร.

30,000

5
6
7
8
9
10
11

50,000
50,000
50,000
50,000
30,000
200,000
100,000

หมำยเหตุ

๑๒
โครงกำรที่ยังไม่ได้ดำเนินกำร
ลำดับ
โครงกำร
12 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณ
สวนนวมินทรราชา 87 พรรษา จานวนไม่น้อย
กว่า 8 จุด
13 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม
ภายในส านั ก งานเทศบาล จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า
8 จุด
14 โครงการติดตั้งศูนย์ควบคุมวิทยุรับ – ส่ง สาหรับ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
15 โครงการบาบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

งบประมำณ (บำท)
500,000
220,000
100,000
50,000

16

โครงการผู้ประกอบการร้านอาหาร

50,000

17

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเยาวชน
อาสาสมัครสาธารณสุข
โครงการรณรงค์ป้องกันรักษาโรคเอดส์

10,000

30,000

20

โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety)

21

โครงการจัดงานวันกตัญูผู้สูงอายุ

300,000

22

โครงการจัดสร้างสิ่งอานวยความสะดวกแก่
ผู้พิการ
โครงการตา – ยาย สอนหลานสืบสานวัฒนธรรม
ไทย
โครงการฝึกอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมที่พักอาศัยให้แก่ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
โครงการสนั บ สนุ น การแข่ ง ขั น กี ฬ าผู้ สู ง อายุ
“สูงวัยเกมส์”
โครงการคนไทยใจอาสา

20,000

18
19

23
24
25
26
27

รวมทั้งหมด

20,000

50,000

30,000
50,000
100,000
20,000
30,000
2,470,000

หมำยเหตุ

๑๓
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรส่งเสริม นันทนำกำรและกิจกรรมเด็กเยำวชน
ลำดับที่
โครงกำร/กิจกรรม
1
โครงการแข่งขันฟุตบอลประจาปีเทศบาลตาบล
ศรีสุนทร
2
โครงการแข่งขันศรีสุนทรมินิมาราธอน
3
โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ
รวมทั้งหมด

งบประมำณ(บำท)
56,856

หมำยเหตุ

195,895
18,163
270,914

โครงกำรที่ยังไม่ได้ดำเนินกำร
ลำดับ
โครงกำร
1 โครงการแข่ ง ขั น กี ฬ าเทศบาลต าบลศรี สุ น ทร
สัมพันธ์
2 โครงการแข่ ง ขั น กี ฬ าตะกร้ อ ศรี สุ น ทรคั พ
ประจาปี
3 โครงการแข่งขันฟุตซอลประจาปีเทศบาลตาบล
ศรีสุนทร
4 โครงการส่ งทีมนั กกีฬาเข้าร่ว มการแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งหมด

งบประมำณ (บำท)
50,000

หมำยเหตุ

80,000
100,000
130,000
360,000

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ลำดับที่
โครงกำร/กิจกรรม
๑
โครงการจั ด อบรมเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๒
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามรอย
พ่อเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานงานกลุ่ม
อาชีพสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
๔
5

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งหมด

งบประมำณ(บำท)
337,880
662,070
651,490
967,800
500
2,619,740

หมำยเหตุ

๑๔
โครงกำรที่ยังไม่ได้ดำเนินกำร
ลำดับ
โครงกำร
1 โครงการจั ด ฝึ ก อบรมความรู้ เ กี่ ย วกั บ อาชี พ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 โครงการจั ด อบรมสั ม มนาเพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ
องค์กรกลุ่มสตรีระดับหมู่บ้าน /ตาบล
3 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพทุกอาชีพแก่
ประชาชนในตาบล
รวมทั้งหมด

งบประมำณ (บำท)
50,000

หมำยเหตุ

30,000
50,000
130,000

ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำด้ำนกำรคมนำคม
โครงกำรที่ยังไม่ได้ดำเนินกำร
ลำดับ
โครงกำร
1 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ซอยท่าเรือ
เกาะแก้ว หมู่ที่ 3
2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า ซอยบางขาม
หมู่ที่ 2
3 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคสล. ซอยไกรเลิศ
ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 8
4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้า
ซอยครูสุขอุทิศ หมู่ที่ 5
5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้า
ซอยจิตรลดาภิมรมย์ 1 หมู่ที่ 4
รวมทั้งหมด

งบประมำณ (บำท)
5,000,000
1,370,000
750,000
730,000
1,474,000
9,324,000

หมำยเหตุ

๑๕
ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำกำรบริหำรให้มีประสิทธิภำพทันสมัย โปร่งใส ประชำชนเข้ำมำมีส่ วนร่วม
ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล
ลำดับที่
โครงกำร/กิจกรรม
1
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
เทศบาล
2
โครงการจัดทาฐานข้อมูลชุมชน
3
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
4
โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย
5
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
รวมทั้งหมด

งบประมำณ(บำท)
91,500

หมำยเหตุ

576
3,028
540,000
1,000
636,104

โครงกำรที่ยังไม่ได้ดำเนินกำร
ลำดับที่
โครงกำร/กิจกรรม
1
โครงการจัดกิจกรรมของเทศบาลโดยบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
2
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
3
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน
4
โครงการเทิ ด พระเกี ย รติ พ ระแม่ แ ห่ ง แผ่ น ดิ น
(12 สิงหามหาราชินี)
5
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี
6
โครงการฝึ ก อบรมและศึ ก ษาดู ง านเพิ่ ม พู น
ความรู้ แ ละประสิ ท ธิ ภ าพการท างานให้ แ ก่
ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างเทศบาล
รวมทั้งหมด

งบประมำณ(บำท)
50,000
10,000
100,000
270,000
40,000
400,000

870,000

หมำยเหตุ

๑๖
ครุภัณฑ์
ลำดับที่
โครงกำร/กิจกรรม
1
จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน จานวน 4 ตู้
2
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จานวน 4 ตู้
3
จัดซื้อกระจกโค้งจราจรพร้อมติดตั้ง จานวน
20 ชุด
4
จัดซื้อเก้าอี้บุนวมขาเหล็ก จานวน 2 ตัว

งบประมำณ(บำท)
20,000
19,600
160,000

หมำยเหตุ
สานักปลัด
กองคลัง
งานป้องกัน

4,000

กองการศึกษา
(โรงเรียน)
กองการศึกษา
(โรงเรียน)
กองการศึกษา
(โรงเรียน)
กองการศึกษา
(โรงเรียน)
กองการศึกษา
(โรงเรียน)
กองการศึกษา
(โรงเรียน)
กองการศึกษา
(โรงเรียน)
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

5

จัดซื้อเก้าอี้บุนวมขาเหล็ก จานวน 4 ตัว

8,000

6

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จานวน 7 ตู้

34,300

7

จัดซื้อโต๊ะโฟเมก้าสีขาว จานวน 5 ตัว

9,000

8

จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ตัว

3,100

9

จัดซื้อตู้ยา จานวน 1 ตู้

10

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จานวน 1 เครื่อง

9,400

11
12
13

จัดซื้อเก้าอี้ จานวน 4 ตัว
จัดซื้อเก้าอี้บุนวมขาเหล็ก จานวน 1 ตัว
จัดซื้อโต๊ะทางานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต
จานวน 1 ตัว
รวมทั้งหมด

15,600
5,000
7,800

690

296,490

โครงกำรที่ยังไม่ได้ดำเนินกำร
ลำดับที่
โครงกำร/กิจกรรม
1
จัดซื้อเก้าอี้ทางานขาเหล็ก จานวน 2 ตัว
2
จัดซื้อโต๊ะทางานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จานวน
2 ตัว
3
จัดซื้อเลนส์ถ่ายภาพ จานวน 1 อัน
4
จัดซื้อเก้าอี้ จานวน 6 ตัว
5
จัดซื้อโต๊ะทางานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จานวน
3 ตัว
6
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง

งบประมำณ(บำท)
4,000
8,000

หมำยเหตุ
สานักปลัด
สานักปลัด

30,000
15,000
18,000

สานักปลัด
กองคลัง
กองคลัง

22,000

กองคลัง

๑๗
ลำดับที่
โครงกำร/กิจกรรม
7
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง
8
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์
หรือชนิดLED สี จานวน 2 เครื่อง
9
จัดซื้อเครื่องสารองไฟ จานวน 5 เครื่อง
10 จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ชุด
11 จัดซื้อเตียงนอน 2 ชั้น พร้อมที่นอน
12 จัดซื้อชุดไฟเดรส (ชุดผจญเพลิง)
13 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จานวน 1
เครื่อง
14 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์
หรือชนิดLED ขาวดา จานวน 1 เครื่อง
15 จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ชุด
16 จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จานวน 1 เครื่อง
17 จัดซื้อกระดิ่งเตือนเวลา จานวน 1 อัน
18 จัดซื้อคูลเลอร์ต้มน้าร้อน จานวน 1 ตัว
19 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์
หรือชนิดLED สี จานวน 1 เครื่อง
20 จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 3 ตัว
21 จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จานวน 2 ตู้
22 จัดซื้อโต๊ะทางานเหล็ก จานวน 2 ตัว
23 จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1
เครื่อง
24 จัดซื้อเครื่องแท็ปเล็ต พร้อมโปรแกรม จานวน
1 เครื่อง
25 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์
หรือชนิดLED สี จานวน 1 เครื่อง
26 จัดซื้อเครื่องสารองไฟ 1 เครื่อง
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง
27 จัดซื้อเก้าอี้ จานวน 2 ตัว
28 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (บานเลื่อนกระจก)
จานวน 1 ตัว

งบประมำณ(บำท)
16,000

หมำยเหตุ
กองคลัง

34,000

กองคลัง

14,000
7,600

กองคลัง
กองคลัง

40,000
100,000
16,000

งานป้องกัน
งานป้องกัน
กองการศึกษา

9,600

กองการศึกษา

3,800

กองการศึกษา

4,000
13,500
1,400
17,000

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

7,500
11,000
12,000
16,000

กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข

19,000

กองสาธารณสุข

17,000

กองสาธารณสุข

5,800
7,600

กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข

5,000
5,500

กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ

๑๘
ลำดับที่
โครงกำร/กิจกรรม
29 จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จานวน 1
เครื่อง
30 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน
จานวน 2 เครื่อง
31 จัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA จานวน
2 เครื่อง
32 จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จานวน 2 ชุด
33 จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จานวน 1 คัน
รวมทั้งหมด

งบประมำณ(บำท)
120,000

หมำยเหตุ
กองช่าง

32,000

กองช่าง

5,600

กองช่าง

7,600

กองช่าง

3,700,000
4,345,500

กองสาธารณสุข

แผนภาพที่ ๑ แสดงจานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตาบล
ศรีสุนทร (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑)

๑๙
แผนภาพที่ ๒ แสดงจานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดเปรียบเทียบกับจานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้
นาไปปฏิบัติและจานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑)

140
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๒๐
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี พ.ศ.2561
ยุทธศำสตร์

งบปกติ

เงินสะสม

รวม

จำนวนเงิน

ร้อยละ

จำนวนเงิน

ร้อยละ

จำนวนเงิน

ร้อยละ

1. การพัฒนาด้านการอนุ 3,392,718
รักษาทรั พยากรธรรมชาติ
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม
2 . ก า ร พั ฒ น า ด้ า น 1,595,918
การศึกษา

37.63

-

-

3,392,718

37.63

17.70

-

-

1,595,918

17.70

3.การส่ งเสริมการศาสนา
ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม จารี ต
ประเพณี และภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น

146,620

1.63

-

-

146,620

1.63

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิต

353,474

3.92

3.92

270,914

3.00

-

353,474

5.การส่งเสริมนันทนาการ
และกิจกรรมเด็กเยาวชน

-

270,914

3.00

2,619,740

29.06

29.05

-

0.00

-

2,619,740

7. กา รพั ฒ นา ด้ า นก า ร
คมนาคม

-

-

0.00

8.การพัฒนาการบริหารให้
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั น สมั ย
โปร่งใส ประชาชนเข้ามามี
ส่ ว น ร่ ว ม ภ า ย ใ น ห ลั ก
ธรรมาภิบาล

636,104

7.06

-

-

636,104

7.06

-

-

6.การพัฒนาเศรษฐกิจ

รวม

9,015,488 100.00

9,015,488 100.00

