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ประกาศเทศบาลตําบลคลองจิก
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 2562) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 รอบเดือนเมษายน 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559– 31 มีนาคม 2560
*******************************************
อาศัยอํานาจตามความในข้อ
14 (5) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 กําหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น
เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 14 (5)
เทศบาลตําบลคลองจิก จึงขอประกาศผลการดําเนินงาน ตามงบประมาณรายจ่าย และผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาล รอบเดือนเมษายน 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม
2560 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาล ตําบลคลองจิก
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่
www.klongjig.go.th
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

(นายเฉลิมชัย มีสมทรัพย์)
ปลัดเทศบาลตําบลคลองจิก ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตําบลคลองจิก
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คํานํา
กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลคลองจิก เป็นเครื่องมือ
สําคัญสําหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อวัดผลการดําเนินงานว่า
สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ สําหรับใช้เป็นแนวทางในการวาง
แผนการพัฒนาในอนาคตสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25 60 – 2562) ของ
เทศบาลตําบล คลองจิก เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วง ระหว่าง 1 ตุล าคม 2559 – 31 มีนาคม
2560 โดยดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแบ่งออกเป็น 7
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เพื่อวัดผลการดําเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร แล้วจัดทํารายงานผลเสนอผู้บริหารเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเทศบาลในปีต่อไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้กําหนดให้มีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

การจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ของ
เทศบาลตําบลคลองจิก ฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกส่วนราชการที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
จนทําให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์ ตัดสินใจบริหารจัดการ ทรัพยากรและกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้
ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล คลองจิก จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลคลองจิก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
๒๕๕๙ – 31 มีนาคม ๒๕๖๐) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรี
ทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
เทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สํานักปลัดเทศบาล

เทศบาลตําบลคลองจิก
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ส่วนที่ 1
ที่มาและความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (3) กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และข้อ 14 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ข้อ 13 (3) และ ข้อ 14 (5) เทศบาลตําบลคลองจิก จึงขอรายงานผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย การใช้จ่าย และผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มาเพื่อให้ประชาชนในเทศบาลตําบลคลองจิกทราบโดยทั่วกัน ต่อไป
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลคลองจิก ได้ดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผู้บริหารเทศบาลตําบล
คลองจิก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อทําหน้าที่ในการกําหนดแนวทาง
วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลคลองจิก เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือ
ปฏิบัติและจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ทําหน้าที่
รวบรวมและจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี
องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ข้อ 28 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (3) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) รอบ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 หน้าที่
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(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหนึ่งคนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
การติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นหน้าที่ที่สําคัญอย่างหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจําเป็นต้องมีองค์กรที่ทําหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา เทศบาลตําบลคลองจิก จึงมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลคลองจิก ประกอบไปด้วย

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) รอบ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 หน้าที่
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(ครุฑ)
คําสั่งเทศบาลตําบลคลองจิก
ที่ 303 / 2559
เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลคลองจิก
………………………….…………….
ตามที่เทศบาลตําบลคลองจิก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลคลองจิก คําสั่งที่ 129/๒๕๕8 ลงวันที่ ๑9 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕8 โดยแต่งตั้งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ นั้น
ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559 เพื่อให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลคลองจิกสอดคล้องและเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
เทศบาลตําบลคลองจิก จึงปรับปรุงคําสั่งที่ 129/2558 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลคลองจิก ประกอบด้วย
1. นายวงศ์ ไกรงามสม รองประธานสภา กรรมการ
2. นายบุญช่วย เรียนศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ
3. นายนฤทธิ์ สิทธิเอี่ยมศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ
4. นายมนตรี นัยศิริ ผู้แทนประชาคม กรรมการ
5. นายสุวรรณ ภารัสสะ ผู้แทนประชาคม กรรมการ
6. นายศักดา เทียมปัญญา ผู้แทนหน่วยงาน กรรมการ
7. นางญาณี ไกรสังเกตุ
ผู้แทนหน่วยงาน กรรมการ
8. นางสุนันท์ ภู่เจริญธรรม ผู้อํานวยการกองคลัง กรรมการ
9. นายสิงหา เม่งพัด ผู้อํานวยการกองช่าง กรรมการ
10. นางมุกดา ธิษณ์ธนากร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11. นายสถิตย์ชัย เผ่าพหล ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
2. โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลคลองจิก
มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ดังนี้
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) รอบ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 หน้าที่
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๓. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ดังนี้
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและหากมีปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ดําเนินการประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 10

ตุลาคม พ.ศ.2559

เฉลิมชัย มีสมทรัพย์
(นายเฉลิมชัย มีสมทรัพย์)
ปลัดเทศบาลตําบลคลองจิก ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตําบลคลองจิก
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(ครุฑ)
คําสั่งเทศบาลตําบลคลองจิก
ที่ 130/ 2558
เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลคลองจิก
………………………….…………….
ตามที่ได้มีคําสั่งเทศบาลตําบลคลองจิก ที่ 129 / 2558 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม
2558 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลคลองจิก ไปแล้วนั้น
อาศัยอํานาจตามความ ข้อ 28 แห่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ลงวันที่ 29 กันยายน 2548 และมติ
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลตําบลคลองจิก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม
2558 จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลคลองจิก ประกอบด้วย
1. นายวงศ์ ไกรงามสม รองประธานสภา
ประธานกรรมการ
2
. ผู้อํานวยการกองคลังเทศบาลตําบลคลองจิก กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคําสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ให้ยกเลิก และใช้คําสั่งนี้แทน
สั่ง ณ วันที่ 20

พฤษภาคม พ.ศ.2558

เฉลิมชัย มีสมทรัพย์
(นายเฉลิมชัย มีสมทรัพย์)
ปลัดเทศบาลตําบลคลองจิก ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตําบลคลองจิก

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) รอบ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 หน้าที่
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(ครุฑ)
ที่ 166 / 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลคลองจิก
………………………….…………….
ตามที่ได้มีคําสั่งเทศบาลตําบลคลองจิก ที่ 129 / 2558 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลคลองจิก ไปแล้วนั้น
อาศัยอํานาจตามความ ข้อ 29 (4) แห่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 ลงวันที่ 29 กันยายน 2548 และมติการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลตําบลคลองจิก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 จึงแต่งตั้ง
แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลคลองจิก
ประกอบด้วย
1. นายวงศ์ ไกรงามสม รองประธานสภา
ประธานคณะทํางาน
2. นายสุวรรณ ภารัสสะ ผู้แทนประชาคม
เป็นคณะทํางาน
2. นายศักดา เทียมปัญญา ผู้แทนหน่วยงาน
เป็นคณะทํางาน
3. นางกฐิน ธิษณ์ธนากร ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะทํางาน
4. นายบุญช่วย เรียนศิลป์
สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะทํางาน
5. นายสิงหา เม่งพัด ผู้อํานวยการกองช่าง
เป็นคณะทํางาน
6. นายณัฐพงษ์ ตะถะวิบูลย์ หน.ฝุายสวัสดิการฯ
เป็นคณะทํางาน
รก.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
7. นางสาวิตรี อัมพวานนท์ หัวหน้าฝุายแผนงาน ฯ เป็นคณะทํางาน
8. นางสาวออมทิพ เจริญไว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ เป็นเลขานุการคณะทํางาน
โดยมีหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
คลองจิก
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 9

คําสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ให้ยกเลิก และใช้คําสั่งนี้แทน
มิถุนายน พ.ศ.2558

เฉลิมชัย มีสมทรัพย์
(นายเฉลิมชัย มีสมทรัพย์)
ปลัดเทศบาลตําบลคลองจิก ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตําบลคลองจิก

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) รอบ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 หน้าที่
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ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตําบลคลองจิก

“ ชุมชนน่าอยู่ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
หลีกเลี่ยงยาเสพติด ปลอดมลพิษจากโรงงาน”

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตําบลคลองจิก
1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
2. จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย
4. จัดให้มีชุมชนปลอดยาเสพติด
5. จัดให้มีการวางแผนชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง
6. จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาลตําบลคลองจิก
1. มีโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และระบบ
สาธารณูปโภคทัว่ ถึง
2. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. มีการพัฒนาชุมชนและสังคม มีความเข้มแข็งและสงบเรียบร้อย
4. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
5. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้มากขึ้น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลคลองจิก
เพื่อนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลตําบลคลองจิก มียุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนา เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนาแต่ละด้าน และภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละด้านจะประกอบด้วยแนว
ทางการพัฒนา ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนนสะพาน ทางเท้า ท่อระบาย
น้ํา พร้อมมีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างอําเภอ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายเขต บํารุงรักษาประปา แหล่งน้ําเพื่อ
การอุปโภคและการเกษตร
แนวทางการพัฒนาที่ 3
การขยายเขตบริการโทรศัพท์สาธารณะให้ทั่วถึง
แนวทางการพัฒนาที่ 4
การก่อสร้างปรับปรุง บํารุงรักษาไฟฟูาแสงสว่างให้ทั่วถึง
แนวทางการพัฒนาที่ 5 การจํากัดน้ําหนักบรรทุกของรถยนต์ไม่ให้เกินมาตรฐาน มีการ
ติดตั้งปูายห้ามมิให้รถทุกที่มีน้ําหนักเกินกว่าที่กําหนดหรือเมื่อรวม
น้ําหนักรถกับน้ําหนักบรรทุก
แนวทางการพัฒนาที่ 6
การจัดทําผังเมืองรวม
แนวทางการพัฒนาที่ 7
พัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง
แนวทางการพัฒนาที่ 8
พัฒนาระบบจราจร
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเด็ก เยาวชน และประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ด้านสวัสดิการชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 5 การปูองกันยาเสพติด
แนวทางการพัฒนาที่ 6 การสงเคราะห์ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการผู้ปุวยเอดส์
แนวทางการพัฒนาที่ 7
การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
แนวทางการพัฒนาที่ 8 การปูองกันและแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนน ภัยจากสารเคมี
และวัตถุอันตราย และภัยจากการกระทําของมนุษย์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ

รักษาคว

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนาที่ 2
การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมประชาธิปไตย / การมีส่วนร่วม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 1
การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 2
การจัดระบบบําบัดน้ําเสีย
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การกําจัดและจัดการขยะ
แนวทางการพัฒนาที่ 4
การควบคุมมาตรฐานความดังของเสียง / ฝุุนละออง
แนวทางการพัฒนาที่ 5
การปูองกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และฟื้นฟูบูรณะโบราณสถาน
โบราณวัตถุ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ไปสู่คว

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่ 2
แนวทางการพัฒนาที่ 3
แนวทางการพัฒนาที่ 4
แนวทางการพัฒนาที่ 5
แนวทางการพัฒนาที่ 6
แนวทางการพัฒนาที่ 7

การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster)
ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่
การสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ
การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน
การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน / ท้องถิ่น
การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
แนวทางการพัฒนาที่ 2
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ และการบริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (
Good Governance)
แนวทางการพัฒนาที่ 3
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและ
การตรวจสอบควบคุม

ส่วนที่ 3

การประเมิน/ติดตามตนเอง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลคลองจิกรอบ 1 ตุลาคม 2559- 31
มีนาคม 2560
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทําให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant
Chart ที่จะทําให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการดําเนินการช่วงใด
ตรงกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว้หรือไม่แผนดําเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการติดตามผลการ
ดําเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว
การประเมินผล
( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒนาสามปี จําเป็นต้องมีเกณฑ์
มาตรฐาน ( Standard criteria ) และ ตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิด
ความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สําคัญ ใน 2 ระดับ คือ
เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่นหรือจุดด้อย
ของงาน/โครงการ อย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดําเนินการต่อไป
หรือยุติการดําเนินงานโครงการนั้น
ได้กําหนดกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบกิจกรรมตามประเด็น
การประเมิน ดังนี้
1. ประเด็นการประเมิน : การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
: ร้อยละของจํานวนแผนงาน/โครงการที่นําไปปฏิบัติได้จริง
เปูาหมาย
: ร้อยละ 60
วิธีการประเมินผล : ตรวจสอบจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ.2560
2. ประเด็นการประเมิน : ความพึงพอใจของประชาชน
ตัวชี้วัด
: ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่แสดงความพึงพอใจ
เปูาหมาย
: ร้อยละ 80
วิธีการประเมินผล : ตรวจสอบจากแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน
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วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ในการติดตามและประเมินผลโครงการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลคลองจิก ได้กําหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้
1. ให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการดําเนินงานติดตามแผนงาน / โครงการที่ตั้งไว้เป็นราย
ไตรมาสกําหนดไว้ 4 ไตรมาส ในรอบปี คือ
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)
2. นําผลการดําเนินงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีที่ดําเนินการ นําสรุปโครงการที่ดําเนินการ
จริงจากโครงการที่ตั้งไว้ในแผนว่ามีการดําเนินการจริงกี่โครงการและคิดเป็นร้อยละเท่าไร
3. ให้มีการสํารวจแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลคลองจิก
4. ประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนําเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
5. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนตุลาคมและเมษายน ของทุกปี
6. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลคลองจิก
โดยมีงานวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้รวบรวมนําผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเพื่อดําเนินการประเมินผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะจัดทํา
แผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป เพื่อสรุปภาพรวมเห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดประสบความสําเร็จเป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กําหนดไว้ หรือมีปัญหา/อุปสรรคที่ทําให้ไม่ประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย
การพัฒนาที่กําหนดไว้ หรือควรปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาและเสนอต่อผู้บริหาร ก่อนที่จะจัดทําแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป
แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: เทศบาลตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มี
ไม่มี
การดําเนินงาน การดําเนินงาน
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ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกําหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เทศบาลตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. รายงานผลการดําเนินงาน รอบที่ 1
 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)
 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)
ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
รวม 3 ปี
ยุทธศาสตร์
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
98
132,230,000 14
20,900,000 11
11,200,000 123
164,330,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 81
50,663,697 75
45,148,697 70
32,948,697 226
128,761,091
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
11
4,150,000
9
2,750,000
9
2,750,000
29
9,650,000
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
13
15,800,000
6
4,700,000
6
4,700,000
25
25,200,000
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
9
3,400,000
8
3,360,000
8
3,360,000
25
10,120,000
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
15
4,520,000 13
1,470,000 13
1,470,000
41
7,460,000
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
32
33,260,000 24
9,960,000 23
8,960,000
79
52,180,000
รวม
259 244,023,697 149
88,288,697 140 65,388,697 548
397,701,091
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4. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2560 รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
จํานวนโครงการที่ จํานวนโครงการที่ จํานวนโครงการที่ จํานวนโครงการที่ จํานวนโครงการที่ จํานวนโครงการ
แล้วเสร็จ
อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้ดําเนินการ
มีการยกเลิก
มีการเพิ่มเติม
ทั้งหมด
ยุทธศาสตร์
ดําเนินการ
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1
1.02
2
2.04
6
6.12
98
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 15 18.52
4
4.94 28 34.57
81
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
11
4
36.36
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
13
1
7.69
1
7.69
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2
22.22
1 11.11 6
66.67
9
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
15
1
6.67
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
10 31.25
3
9.38
8
25
32
รวม
29 11.20 11 4.25 53 20.46
259
สรุป
โครงการที่ได้ดําเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 40 โครงการ
โครงการที่มีในแผนพัฒนาปี 2560 จํานวน
259 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ
40 x 100
= 15.44
259

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) รอบ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 หน้าที่

17

หน้า | 18

ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
5. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี 2560 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)
ผลการดําเนินงาน
งบประมาณ
ดําเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ งบประมาณ
เสร็จแล้ว ดําเนินการ ดําเนินการ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายไป
รวม

โครงการ
-

โครงการที่ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน 2560
(ระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนนสะพาน ทาง
เท้า ท่อระบายน้ํา พร้อมมีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างอําเภอ
ที่

โครงการ

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากปากท่อถึงบ้านนายศิริ ไกรอาบ หมู่ที่ 8
ตําบลคลองจิก
2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณหน้าเจดีย์ราชูทิศ หมู่ที่ 3
ตําบลคลองจิก
3. โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางบุญช่วย
สมบุญเพ็ง หมู่ที่ 4 ตําบลคลองจิก

งบประมาณ
ที่อนุมัติ

ดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ
(งบประมาณ)

2,450,000
190,000
390,000


190,000
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1.2 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้างปรับปรุง บํารุงรักษาไฟฟูาแสงสว่างให้ทั่วถึง
ที่

โครงการ

1. โครงการก่อสร้างไฟฟูาแบบเสาประติมากรรม
บริเวณริมเขื่อนวัดวิเวกวายุพัดและรอบเจดีย์
ราชูทิศ หมู่ที่ 3 ตําบลคลองจิก
2. โครงการก่อสร้างเสาไฟฟูาส่องสว่างแบบกิ่ง
เดี่ยวถนน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตําบลคลอง
จิก
3. โครงการก่อสร้างเสาไฟฟูาส่องสว่างแบบกิ่ง
เดี่ยวถนนบ้านนายบุญช่วย หมู่ที่ 7 ตําบล
คลองจิก
4. โครงการก่อสร้างเสาไฟฟูาส่องสว่างแบบกิ่ง
เดี่ยวถนนเลียบคลองบางโหง หมู่ที่ 1 ตําบล
คลองจิก
5. โครงการก่อสร้างเสาไฟฟูาส่องสว่างแบบกิ่ง
เดี่ยวถนนสายบ้านคลองจิกใต้(บ้านภู่สละ)
หมู่ที่ 1 ตําบลคลองจิก
6. โครงการติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะแบบ
กิ่งเดี่ยว จากสะพานปูนวัดสุคันธารามถึงบ้าน
นายสีดา

งบประมาณ
ที่อนุมัติ
800,000
4,490,000
1,700,000
1,100,000
1,100,000

ดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ
(งบประมาณ)






800,000



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ที่

โครงการ

1. 1. โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทํางานช่วง
ปิดภาคเรียน
2. 2. โครงการอบรมอาชีพให้กับประชาชน

งบประมาณ
ที่อนุมัติ
150,000
200,000

ดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ
(งบประมาณ)
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2.2 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ที่

โครงการ

1. โครงการจัดทําวารสารโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตําบลคลองจิก
2. โครงการตรวจสุขภาพ และตรวจฟันเด็ก
อนุบาล และปฐมวัย
3. โครงการประเมินสมรรถนะครูผู้สอนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและครูในโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

งบประมาณ
ที่อนุมัติ

ดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ
(งบประมาณ)
40,000

20,000



30,000



4. โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและจัด
ค่ายวิชาการการเรียนรู้
5. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
6. โครงการวันแห่งความสําเร็จ

30,000

21,504.60

220,000
20,000

83,696.15


7.
8.
9.
10.

30,000
163,900
250,000
30,000

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย
โครงการส่งเสริมความรู้ดนตรีไทยและดนตรีสากล
โครงการส่งเสริมพัฒนาการสําหรับเด็กปฐมวัย ทั้ง 4
ด้าน

11. รายการค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
12. รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
13. รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรัก
การอ่าน
14. รายการค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้
สําหรับเด็กปฐมวัย
15. รายการค่าอาหารกลางวันนักเรียน
16. รายการค่าจัดการเรียนการสอน
17. รายการค่าหนังสือเรียน
18. รายการค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน
19. รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน
20. รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
21. ค่าอาหารเสริม (นม)
22. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน
ภาษาอังกฤษ
23. โครงการส่งเสริมและปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน
24. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ที่ปูพื้น
ด้วยแผ่นยางพาราในโรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด
25. โครงการอบรมทักษะทางด้านกีฬา

88,800
100,000
100,000

(ไม่ได้ใช้งบประมาณ)



30,600

42,372

100,000
1,600,000
791,300
551,500
272,700
161,867
100,840
52,070
205,320
139,370
71,440
800,000 154,018.06
500,000
88,165








100,000



220,000



50,000
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2.3 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข
ที่

โครงการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

โครงการพิชิตพุง พิชิตโรค ด้วยหลัก 3 อ
โครงการร้านก๋วยเตี๋ยวอนามัย
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพ
ชุมชน
7. โครงการเยาวชนไทยห่างไกลเอดส์และ
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

50,000
50,000
112,500
150,000
150,000
300,000
30,000

ดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ
(งบประมาณ)








2.4 แนวทางการพัฒนา ด้านสวัสดิการชุมชน
ที่

โครงการ

1. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุ
2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกองทุน
สวัสดิการชุมชน
3. โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว
4. โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
5. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ในครอบครัว

งบประมาณ
ที่อนุมัติ

ดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ
(งบประมาณ)

400,000
150,000



50,000



50,000
1,000,000




2.5 แนวทางการพัฒนา การปูองกันยาเสพติด
ที่

โครงการ

1. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษ
2. โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดอําเภอบางปะอิน
3. โครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

งบประมาณ
ที่อนุมัติ

ดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ
(งบประมาณ)

50,000
50,000



30,000
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2.6 แนวทางการพัฒนา การสงเคราะห์สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์
ที่
1.
2.
3.
4.

โครงการ
โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบางปะอิน
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์

งบประมาณ
ที่อนุมัติ
20,000
7,188,000
1,152,000
6,000

ดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ
(งบประมาณ)

3,461,800
615,200
3,000

2.8 แนวทางการพัฒนา การปูองกันและแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนน ภัยจากสารเคมีและวัตถุ
อันตราย และภัยจากการกระทําของมนุษย์
ที่

โครงการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติ

ดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ
(งบประมาณ)
50,000
6,840

1. โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งศูนย์ปฏิบัติการ
(ช่วงเทศกาลปีใหม่)
ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แนวทางการพัฒนา ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่

โครงการ

1. โครงการฝึกอบรมการปูองกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น
2. โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
3. โครงการสายตรวจชุมชน

งบประมาณ
ที่อนุมัติ

ดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ
(งบประมาณ)

100,000
70,000



50,000



3.2 แนวทางการพัฒนา ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่

โครงการ

1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

งบประมาณ
ที่อนุมัติ

ดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ
(งบประมาณ)

300,000
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ

1. โครงการท้องถิ่นร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
2. โครงการคลองสวย น้ําใส
3. โครงการรักน้้า รักป่า รักษาแผ่นดิน

งบประมาณ
ที่อนุมัติ

ดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ
(งบประมาณ)

150,000

50,000

๑๐๐,๐๐๐

4.3 แนวทางการพัฒนา การกําจัดและจัดการขยะ
ที่

โครงการ

1. โครงการรณรงค์การจัดการขยะ
รีไซเคิล
2. โครงเหล็กคัดแยกขยะ

งบประมาณ
ที่อนุมัติ

ดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ
(งบประมาณ)

50,000


๔๒,๐๐๐

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ที่

โครงการ

1. โครงการจัดงานราชพิธี หรือรัฐพิธีต่าง ๆ
2. โครงการจัดงานพิธีทางศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและวันสําคัญต่าง ๆ
3. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภา
วัฒนธรรมตําบล
4. โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
5. อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
6. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบางปะอิน/
สภาวัฒนธรรมอําเภอบางปะอิน
7. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
8. โครงการพัฒนาหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
9. โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

งบประมาณ
ที่อนุมัติ

ดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ
(งบประมาณ)
1,000,000 178,015.68

700,000


50,000
40,000
50,000

11,450


30,000



20,000
15,000
20,000
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
6.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ที่

โครงการ

1. โครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

งบประมาณ
ที่อนุมัติ

ดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ
(งบประมาณ)
1,660,000 1,567,520

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แนวทางการพัฒนา การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐที่
โครงการ
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

งบประมาณ
ที่อนุมัติ

ดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ
(งบประมาณ)

990,000

7.2 แนวทางการพัฒนา การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ และการบริการประชาชนโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance)
ที่

โครงการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติ

ดําเนินการแล้ว
เสร็จ
(งบประมาณ)

1. ครุภัณฑ์สํานักงาน
3,500
- ตู้เก็บเอกสาร
2. โครงการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์
6,715,000 1,958,103.52
ของเทศบาลตําบลคลองจิก
3. อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการ
50,000
50,000
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
24,000
- ชุดเชื่อมสนาม ขนาด 6 คิว
5. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1,700
- รถเข็นของ ชนิด 2 ล้อ
6. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
2,000
- รถเข็นปูน ชนิด 2 ล้อ
7. ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
300,000
- โคมไฟฟูา
8. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
9,500
9,000
- เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า แบบข้อแข็ง
9. ครุภัณฑ์โรงงาน
6,300
5,170
- เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 7 นิ้ว

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ยังไม่ได้
ดําเนินการ







รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) รอบ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 หน้าที่

24

หน้า | 25

ที่

โครงการ

10. ครุภัณฑ์โรงงาน
- เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 1.60
มิลลิเมตร
11. ครุภัณฑ์โรงงาน
- สว่านกระแทกไร้สาย
12. ครุภัณฑ์สํารวจ
- ไม้สต๊าฟ อลูมิเนียมแบบชัก ขนาด 4
เมตร
12. ครุภัณฑ์สํานักงาน
- เก้าอี้
13. ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
- เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด
ประจําที่ ขนาด 40 วัตต์

งบประมาณ
ที่อนุมัติ
15,000
6,500

ดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง
เสร็จ
ดําเนินการ
(งบประมาณ)
11,880

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

6,500

2,400



30,000



14,000



7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.3 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการ
ตรวจสอบควบคุม
ที่

โครงการ

1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
คลองจิก
2. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. โครงการประชุมประชาคมเทศบาลตําบล
คลองจิก
4. โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (ระบบ GIS)
5. โครงการออกตรวจแนะนําและประชาสัมพันธ์
การชําระภาษี
6. โครงการออกบริการรับชําระภาษี
นอกสถานที่

งบประมาณ
ที่อนุมัติ

ดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จ
ดําเนินการ ดําเนินการ
(งบประมาณ)

30,000
ไม่ได้ใช้งบประมาณ



10,000
30,000
500,000
5,000
5,000

550

(ไม่ได้ใช้งบประมาณ)

300
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รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2560
ระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560
รายรับทั้งสิ้น จํานวน

42,363,271.93

บาท แยกเป็น

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงท้องที่
ภาษีปูาย
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการ
พาณิชย์
ค่าขายแบบแปลน
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน
ภาษีจัดสรรอื่นๆ
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา

6,144,509.50
48,859.45
422,833.00
5,965.00
573,460.00
104,400.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,660.00
404,900.00

บาท
บาท

20,700.00

บาท

580.00
470.00
921,512.62
886,052.00

บาท
บาท
บาท
บาท

24,000.00
16,820.00
1,970,924.92
4,034,512.38
177,756.82
846,486.04
2,026,754.49
14,905.17
25,113.31
3,943,265.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6,237.10
19,737,595.13

บาท
บาท
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รายจ่ายทั้งสิ้น จํานวน

28,093,575.95

งบกลาง
เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
รายจ่ายอื่น
เงินอุดหนุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

บาท แยกเป็น
6,296,711.76
13,163,989.38
162,460.00
4,016,089.67
1,637,152.80
807,906.21

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10,000.00
50,000.00
35,550.00
891,042.00
1,022,674.13

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ส่วนที่ 4
การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน
สรุปผล
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลคลองจิกในภาพรวมโดย
การสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จํานวน 135 ชุด
เพศ - ชาย จํานวน 62 ราย
- หญิง จํานวน 73 ราย
อายุ - ต่ํากว่า

20 ปี
- 20
– 30 ปี
- 31
– 40 ปี
- 41
– 50 ปี
- 51
– 60 ปี
- มากกว่า 60 ปี จํานวน 11

จํานวน 14 ราย
จํานวน 32 ราย
จํานวน 34 ราย
จํานวน 27
จํานวน 17 ราย

ราย
ราย

การศึกษา
- ประถมศึกษา จํานวน 52 ราย
- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน 47 ราย
- อนุปริญญา หรือเทียบเท่า จํานวน 10 ราย
- ปริญญาตรี
จํานวน 10 ราย
- สูงกว่าปริญญาตรี
จํานวน 1 ราย
- อื่น ๆ
จํานวน 15 ราย
อาชีพ

- รับราชการ
จํานวน
9 ราย
- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 9 ราย
- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 16 ราย
- รับจ้าง
จํานวน 31 ราย
- นักเรียน นักศึกษา จํานวน 15 ราย
- เกษตรกร
จํานวน 55 ราย
- อื่น ๆ จํานวน - ราย
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ในภาพรวม
พอใจมาก คิดเป็น พอใจ คิดเป็น ไม่พอใจ
(ราย) ร้อยละ (ราย) ร้อยละ (ราย)
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
54
40.00 68 50.37 13
ในโครงการ/กิจกรรม
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
48
35.56 70 51.85 17
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
48
35.56 63 46.66 24
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) การรายงานผลการดําเนินงานของ
55
40.74 60 44.44 20
โครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ
5) ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/
53
39.26 59 43.70 23
กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
48
35.56 72 53.33 15
กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
51
37.78 56 41.48 28
นําไปสู่การแก้ไขปัญหา
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนอง
50
37.04 49 36.29 36
ความต้องการของประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
39
28.89 75 55.55 21
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ประเด็น

คิดเป็น
ร้อยละ
9.63
12.59
17.78
14.82
17.04
11.11
20.74
26.67
15.56

หมายเหตุ จํานวนผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 135 ราย
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ผลการสํารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลคลองจิก ในภาพรวม ปรากฏว่า จํานวน
หัวข้อประเด็น ทั้ง 9 ข้อ นั้น เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ 36.71, พอใจ อยู่ที่ร้อยละ 47.08, และ
ไม่พอใจอยู่ที่ร้อยละ 16.21
สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.35
8.40
8.10
8.25
7.40
7.25
8.20
8.10
8.06

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.50
8.25
7.33
8.45
7.50
8.10
7.95
8.20
8.01
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็น
(เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
8.95
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
8.30
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
8.25
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
8.50
ทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
7.65
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7.90
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8.30
ในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
8.65
ภาพรวม
8.31
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็น
(เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
8.91
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
8.25
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
8.07
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
8.45
ทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
7.30
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7.15
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
7.90
ในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
8.20
ภาพรวม
7.94
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็น
(เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
8.60
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
8.15
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
7.75
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
8.60
ทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
7.25
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7.15
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8.05
ในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
8.55
ภาพรวม
8.01
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
6) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็น
(เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
8.90
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
8.17
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
7.11
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
8.50
ทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
7.21
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
8.25
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
7.78
ในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
7.79
ภาพรวม
7.96
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.31
8.14
8.25
8.50
7.34
7.25
8.21
8.41
8.05

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. จํานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้อง
ใช้งบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ
2. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดําเนินงาน
ของเทศบาลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตําบลจะดําเนินการ
3. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทําให้การดําเนินการบางโครงการเป็นไปด้วย
ความล่าช้า
4. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทํางาน ของ องค์กร ทําให้การ
ทํางานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะ
1. นําโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตําบลไปประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการต่อไป
2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลอย่างต่อเนื่อง
4. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทําการซักซ้อมทําความเข้าใจของกระบวนการทํางานร่วมกัน ระหว่าง
หน่วยงานและผู้นําชุมชน
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