รายงานผล
การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
ของ

เทศบาลตําบลวังตะกอ
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

คํานํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี
และแผนการดําเนินงาน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการจัดทําแผนและวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
และได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา
ดังนั้น เทศบาลตําบลวังตะกอ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบนี้ จึงต้อง
ยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ
๒๕๕๕ ขึ้น เพือ่ ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗) และแผนพัฒนาสามปี
(ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) และเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน การใช้งบประมาณ ตามโครงการต่างๆ บรรลุผลสําเร็จ
ตามแผนพัฒนาสามปี (ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ของเทศบาลตําบลวังตะกอ ได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปีในปีต่อๆไป มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลวังตะกอได้สะดวกขึ้น
ทั้งยังใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการควบคุมการดําเนินงาน
สร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่นในการนําแผนพัฒนาสามปี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติให้
เห็นเป็นรูปธรรม เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลวังตะกอ
ธันวาคม ๒๕๕๕

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

บทนํา
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
วิสัยทัศน์(Vision)ในการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจ(Mission) และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ ๕ ปี (๒๕๕๓-๒๕๕๗)
แบบที่ ๑ แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
ภาคผนวก

๑
๑
๒-๓
๔
๕-๖
๗-๑๒

-๑-

บทนํา
๑.๑ บทนํา
การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและกลไกการ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทําแผนพัฒนาสามปีในปี
ต่อๆไป และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่นการนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
และเพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๒๘ กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อ ๒๙
กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๑.๒ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ
หรือ ร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(๑)คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทําร่างข้อกําหนด ขอบข่ายและรายละเอียด
ของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกําหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล
(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผล
การดําเนินงาน ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน เพื่อประเมินผล
การรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

-๒-

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ ๕ ปี (๒๕๕๓ -๒๕๕๗)
ของเทศบาลตําบลวังตะกอ
๑. วิสัยทัศน์ (Vision)ในการพัฒนาท้องถิ่น
“ โครงสร้างพืน้ ฐานสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณภาพชีวิตและการศึกษา
ลดปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ก้าวสู่องค์กรธรรมาภิบาล ”

๒. พันธกิจ (Mission)
๑. จัดให้มีการก่อสร้างถนนปลอดฝุ่น
๒. จัดให้มีระบบไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
๓. จัดให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคตลอดปี
๔. จัดให้มีน้ําเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง
๕. จัดให้มสี ถานที่ออกกําลังกาย สนามกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ ตลอดจนการ
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
๖. จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
๗. ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
๘. ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน
๙. มุ่งสู่การพัฒนาอาชีพ สร้างสวัสดิการหมู่บ้านสู่การพัฒนาและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
๑๐. จัดให้มีการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
๑๑. จัดการคุม้ ครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
๑๒. การประสานงาน ความต่อเนื่อง สู่ความเป็นอยู่ของครอบครัวมีความอบอุ่น สงบสุขอย่างยั่งยืน
๑๓. พัฒนาคน งาน แบบบูรณาการ มีคณ
ุ ธรรม สู่การสร้างงานเพื่อเป็นท้องถิ่นที่น่าอยู่

-๓-

๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑. การคมนาคม มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
๒. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
๓. ประชาชนมีน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคตลอดปี
๔. ประชาชนมีน้ําเพื่อการเกษตร อย่างพอเพียง
๕. ประชาชนจะได้มีที่เล่นกีฬา ออกกําลังกาย ที่พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์
๖. ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผูพ้ ิการได้รับการดูแล
๗. ประชาชนมีการศึกษาที่ดี มีโอกาสรับรู้ขา่ วสารที่ทันสมัย และช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น
๘. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงแก่การดํารงชีพ
๙. ประชาชนจะได้มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
๑๐. เพื่อให้ธรรมชาติมีความสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
๑๑. เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน ตามศักยภาพและขีดความสามารถของคนในท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเอง
ได้โดยนําหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
๑๒. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วม ระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มคี วามเสมอ
ภาคเป็นธรรมเท่าเทียมกันระหว่างคนและกลุ่มคนต่างๆ ในตําบล โดยนําหลัก “ธรรมาภิบาล” สู่
กระบวนการเรียนรู้ ทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
๑๓. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศ โดย
ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ชาวบ้านเป็นเจ้าของ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาต่อเนื่อง และ
สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นต่อไป

-๔-

แบบที่ ๑ แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คําชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..............เทศบาลตําบลวังตะกอ.................................................
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ ๒ การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถิ่น
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น
๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
๑๒. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๓. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๗. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มี
การดําเนินงาน

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ไม่มี
การดําเนินงาน

-๕-

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การดําเนินงานปีละหนึ่งครั้ง
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..........เทศบาลตําบลวังตะกอ....................................................
๒. รายงานผลการดําเนินงาน ปีละหนึ่งครั้ง
ส่วนที่ ๒ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี
๓. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี ( ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ )
ปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๕
ปีที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๖
ปีที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗
จํานวน
งบ
จํานวน
งบ
จํานวน
งบ
จํานวน
โครงการ
ประมาณ
โครงการ
ประมาณ
โครงการ
ประมาณ
โครงการ
๕๘
๓๗,๙๐๓,๗๐๐ ๖๙
๖๖,๘๖๔,๓๐๐ ๖๐
๔๒,๑๒๒,๑๐๐ ๑๘๗
๖๒
๑๔,๑๕๖,๐๐๐ ๕๘
๑๑,๖๔๖,๐๐๐ ๕๔
๑๑,๓๓๑,๐๐๐ ๑๗๔
๑๒
๖,๐๗๕,๐๐๐
๙
๑,๗๘๕,๐๐๐
๙
๑,๗๘๕,๐๐๐ ๓๐

ยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒. การพัฒนาด้านสังคม
๓. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
๔. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ (องค์กร) และการ
เปลี่ยนแปลง
รวม

รวม
งบ
ประมาณ
๑๔๖,๘๙๐,๑๐๐
๓๗,๑๓๓,๐๐๐
๙,๖๔๕,๐๐๐

๒๘

๓,๒๓๕,๐๐๐

๒๘

๒,๘๓๕,๐๐๐

๒๘

๒,๘๓๕,๐๐๐

๘๔

๘,๙๐๕,๐๐๐

๑๖๐

๖๑,๓๖๙,๗๐๐ ๑๖๔

๘๓,๑๓๐,๓๐๐

๑๕๑

๕๘,๐๗๓,๑๐๐

๔๗๕

๒๐๒,๕๗๓,๑๐๐

๔. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๕๕

ยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
2. การพัฒนาด้านสังคม
3. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม
4. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ(องค์กร)
และการเปลี่ยนแปลง
รวม

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการเสร็จ

จํานวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ

จํานวนโครงการที่
ยังไม่ได้ดําเนินการ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

๑๕

๒๕.๙

-

-

๓๕

๕๖.๕

-

๓

๒๕.๐

๑๓
๖๖

จํานวนโครงการที่
มีการยกเลิก

จํานวนโครงการที่
มีการเพิ่มเติม

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

๔๓

๗๔.๑

-

-

-

-

๕๘

๑๐๐.๐๐

-

๒๗

๔๓.๕

-

-

-

-

๖๒

๑๐๐.๐๐

-

-

๙

๗๕.๐

-

-

-

-

๑๒

๑๐๐.๐๐

๔๖.๔

-

-

๑๕

๕๓.๖

-

-

-

-

๒๘

๑๐๐.๐๐

๔๑.๓

-

-

๙๔

๕๘.๗

-

-

-

-

๑๖๐

100.00

ร้อยละ

-๖๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๕
ยุทธศาสตร์

งบปกติ
จํานวนเงิน

๑. การพัฒนาด้าน
๕,๑๐๙,๒๕๔.๐๗
เศรษฐกิจ
๒. การพัฒนาด้าน
๓,๕๒๗,๗๑๙.๑๒
สังคม
๓. การพัฒนาด้าน
๙๗๔,๓๒๗.๘๕
สิ่งแวดล้อม
๔. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ(องค์กร)
๗๕๙,๑๑๗.๘๐
และการเปลี่ยนแปลง
รวม
๑๐,๓๗๐,๔๑๘.๘๔

เงินสะสม

งบหน่วยงานอื่น

ร้อยละ

จํานวนเงิน

ร้อยละ

๑๔.๒

๔,๓๙๕,๐๗๐.๐๐

๑๒.๒

๙.๘

-

๒.๗

จํานวนเงิน

รวม
จํานวนเงิน

ร้อยละ

๑๐,๘๖๓,๗๗๕.๐๐ ๓๐.๒

๒๐,๓๖๘,๐๙๙.๐๗

๕๖.๖

-

๗,๓๗๕,๓๓๘.๐๐

๒๐.๕

๑๐,๙๐๓,๐๕๗.๑๒

๓๐.๓

๒,๘๙๕,๐๐๐.๐๐

๘.๑

-

-

๓,๘๖๙,๓๒๗.๘๕

๑๐.๘

๒.๑

-

-

๐.๒

๘๓๙,๑๑๗.๘๐

๒.๓

๒๘.๘

๗,๒๙๐,๐๗๐.๐๐

๒๐.๓

๑๘,๓๑๙,๑๑๓.๐๐ ๕๐.๙

๓๕,๙๗๙,๖๐๑.๘๔

๘๐,๐๐๐.๐๐

ร้อยละ

๑๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๖. โครงการทีไ่ ด้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี ๒๕๕๕
โครงการ/กิจกรรม
๑. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๒ . สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ
๓. อุดหนุนการดําเนินงานศูนย์
พัฒนาครอบครัว
๔. วัสดุการศึกษาศูนย์เด็กเล็ก
๕. ทุนการศึกษา(ค่าธรรมเนียม
การศึกษา) ของผู้ดูแลเด็ก
๖. บําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
๗. ก่อสร้างถนนลาดยางสายคลองระ
– หินช้างสี หมู่ที่ ๑๓

ผลการดําเนินงาน
งบประมาณ
ดําเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณที่ งบประมาณที่
เสร็จแล้ว
ดําเนินการ ดําเนินการ
ได้รับ
เบิกจ่ายไป
3
๖,๔๒๙,๕๐๐.๐๐ ๖,๔๑๐,๗๐๐.๐๐
3
๔๓๔,๕๐๐.๐๐ ๔๓๔,๕๐๐.๐๐
3
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
3
3

-

-

3
3

-

-

๔๔,๔๐๐.๐๐
๗๐,๐๐๐.๐๐

๔๔,๔๐๐.๐๐
๗๐,๐๐๐.๐๐

๑๘๕,๐๐๐.๐๐ ๑๘๕,๐๐๐.๐๐
๑,๙๓๕,๓๒๕.๐๐ ๑,๙๓๕,๓๒๕.๐๐

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
.............๑.จํานวนงบประมาณไม่เพียงพอสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ
ทําให้โครงการที่
ดําเนินการได้ไม่บรรลุผลตามแผนที่ได้วางไว้.................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

-๗-

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
คําชี้แจง : แบบที่ ๓ เป็นประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ทกี่ ําหนดไว้ และมีกาํ หนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..................เทศบาลตําบลวังตะกอ.........................................................
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕.......................................................................................................
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๕๕
๓. ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์
๑.
๒.
๓.
๔.

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้านสังคม
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (องค์กร) และ
การเปลี่ยนแปลง

รวม

จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
๕๘
๑๕
๖๒
๓๕
๑๒
๓
๒๘
๑๓

๑๖๐

๖๖

คิดเป็นร้อยละ
๒๖
๕๗
๒๕
๔๖

๔๑

-๘-

ส่วนที่ ๓ ผลการดําเนินงาน
๔. ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกอในภาพรวม
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

ประเด็น
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีความโปร่งในในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจมาก
๘.๙%
๘.๕%
๘.๘%
๙.๕%
๘.๒%
๗.๗%
๑๓.๗%
๑๒.๙%
๙.๘%

พอใจ
๘๒.๖%
๗๗.๔%
๗๘.๐%
๗๙.๑%
๗๓.๗%
๗๙.๑%
๗๖.๒%
๗๗.๓%
๗๗.๙%

ไม่พอใจ
๘.๕%
๑๔.๑%
๑๓.๒%
๑๑.๔%
๑๘.๑%
๑๓.๒%
๑๐.๑%
๙.๘%
๑๒.๓%

-๙๕. ผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
- การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา
- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีความโปร่งในในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
๗.๑
๖.๔
๗.๐
๖.๙
๖.๗
๖.๘
๗.๐
๗.๑
๖.๙

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก
๑. ครัวเรือนทีม่ ีน้ําประปาใช้
๒. ร้อยละของประชาชนที่มีถนนใช้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

ผลการดําเนินงาน
หลัง
ก่อน
หน่วย
ดําเนินการ ดําเนินการ เพิ่ม/ลด
(จํานวน) (จํานวน)
หลังคาเรือน ๑,๗๗๖
๑,๙๓๗
+๑๖๑
ร้อยละ
๘๐
๘๙
+๙

-๑๐ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านสังคม ประกอบด้วย
- การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
- การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย และการสังคมสงเคราะห์
- การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีความโปร่งในในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
๗.๕
๗.๓
๗.๖
๗.๑
๗.๐
๗.๑
๗.๗
๗.๘
๗.๔

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก

หน่วย

๑. จํานวนผู้พิการที่ได้รับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
๒. จํานวนผู้สูงอายุที่ได้รับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
๓. จัดทําโครงการ/กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

คน
คน
กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
ก่อน
หลัง
ดําเนินการ ดําเนินการ เพิ่ม/ลด
(จํานวน) (จํานวน)
๖๖
๗๐
+๔
๗๗๕
๘๕๖
+๘๑
๑
๔
+๓

-๑๑ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
- การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาด้านการจัดระบบบําบัดน้ําเสีย
- การพัฒนาด้านการบําบัดและจัดการขยะ
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีความโปร่งในในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
๗.๑
๖.๙
๗.๑
๖.๘
๖.๘
๖.๗
๗.๐
๗.๑
๖.๙

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก
๑. จํานวนรถเก็บขยะ

หน่วย
คัน

ผลการดําเนินงาน
ก่อน
หลัง
ดําเนินการ ดําเนินการ เพิ่ม/ลด
(จํานวน) (จํานวน)
๑
๒
+๑

-๑๒ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (องค์กร ) และการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย
- การพัฒนาด้านระบบการเมืองการปกครอง
- การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีความโปร่งในในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
๗.๑
๖.๙
๗.๐
๖.๘
๖.๗
๖.๙
๗.๐
๗.๐
๖.๙

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก

หน่วย

๑. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน
๒. จํานวนของบุคลากรทางการศึกษา (ผดด.)ที่ได้รับการ
ส่งเสริมให้ศึกษาเพิ่มเติม

เครื่อง
คน

ผลการดําเนินงาน
หลัง
ก่อน
ดําเนินการ ดําเนินการ เพิ่ม/ลด
(จํานวน) (จํานวน)
๙
๑๑
+๒
๑
๔
+๓

ภาคผนวก
- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมทีด่ ําเนินการ

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

รายละเอียดผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตามแผนพัฒนา ๓ ปี ( ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ )
ของเทศบาลตําบลวังตะกอ อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ลําดับที่
๑

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงกา
ร

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
ท่อระบายน้ํา และระบบจราจร

๙

๑๗,๙๐๗,๘๕๕.๐๐
๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสายทุ่งแซ้ง หมู่ที่ ๘
๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายคลองระ - หินช้างสี หมู่ที่ ๑๓
(๙๑๖,๗๒๐.๐๐ บาท) งบปกติ (๑,๙๓๕,๓๒๕.๐๐ บาท)
งบหน่วยงานอื่น (งบกรมส่งเสริมฯ)
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงพยาบาลหลังสวน – เขาแงน
หมู่ที่ ๕
๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปากสระ – ดอนกระจาย หมู่ที่ ๗
๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแหลมน้ํา ๒ หมู่ที่ ๙
๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาแงน – สะพานสูง หมู่ที่ ๑๑

๘๒๙,๒๔๐.๐๐
๒,๘๕๒,๐๔๕.๐๐

กองช่าง
กองช่าง

งบปกติ
งบปกติ , งบหน่วยงาน
อื่น

๕๒๔,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

งบปกติ

๕๙๗,๐๐๐.๐๐
๕๔๓,๕๐๐.๐๐
๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

๗. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายโรงเรียนเมืองหลังสวน หมู่ที่ ๔
๘. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองกริม หมู่ที่ ๑๒
(๑๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท)
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายควนตาใย – บ้านในช่อง
หมู่ที่ ๑๒ – ๑๓ (๓๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท)
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองระ – หินช้างสี
หมู่ที่ ๑๓ (๑,๘๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท)
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายกรอดินเหนียว หมู่ที่ ๖
(๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท) งบหน่วยงานอื่น (งบอําเภอ)
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน จํานวน ๑๐
สาย ๕๖๒,๐๗๐,๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑,๐๙๙,๐๐๐.๐๐
๓,๐๗๘,๐๗๐.๐๐

กองช่าง
กองช่าง

งบปกติ
งบปกติ
งบหน่วยงานอื่น
(งบ อบจ.ชุมพร)
เงินสะสม
เงินสะสม,งบหน่วยงาน
อื่น (งบอําเภอ)

-๒-

ลําดับที่
๑

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยดําเนินการ

หมายเหตุ

อําเภอหลังสวน ,
กองช่าง

งบหน่วยงานอื่น
(งบอําเภอ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
ท่อระบายน้ํา และระบบจราจร
๑) สายเศรษฐกิจ ๒ หมู่ที่ ๒
๒) สายคลองเงี่ยง – คลองระ หมู่ที่ ๖
๓) สายคลองส้มโอ ๑ หมู่ที่ ๖
๔) สายคลองส้มโอ ๒ หมู่ที่ ๖
๕) สายเขางาย – คลองส้มโอ หมู่ที่ ๖
๖) สายเขาดีปลี หมู่ที่ ๖
๗) สายปากสระ – ดอนกระจาย หมู่ที่ ๖-๗
๘) สายโรงใย – สะพานสูง หมู่ที่ ๑๑
๙) สายทอนยวน หมู่ที่ ๑๒
๑๐) สายบางใหญ่ – บ้านนายเซี้ยน หมู่ที่ ๑๓
๙. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หรือวางท่อระบายน้ํา
- ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอยซาหม้าย
หมู่ที่ ๗ (๔๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท)
- ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอยเขางาย ซอย ๒ หมู่ที่ ๖
(๔๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท)
- ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายซอยนายพัฒน์ หมู่ที่ ๖
(๔๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท)
- ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายซอยซากช้าง หมู่ที่ ๖
(๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท)
- ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายซอยคลองส้มโอ๑ หมู่ที่ ๖
(๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท)
- ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายซอยท่าหลา หมู่ที่ ๘
(๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท)

๖,๙๓๕,๐๐๐

-๓-

ลําดับที่
๑

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
ท่อระบายน้ํา และระบบจราจร
- ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายซอยแหลมน้ํา จุดที่ ๑
หมู่ที่ ๙ (๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท)
- ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายซอยแหลมน้ํา จุดที่ ๒
หมู่ที่ ๙ (๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท)
- ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายหนองปลา ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๑
(๔๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท)
- ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายซอยคลองกริม หมู่ที่ ๑๒
(๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท)
- ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายซอยคลองกริม ซอย ๑
หมู่ที่ ๑๒ (๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท)
- ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายซอยคลองกริม ซอย ๓
หมู่ที่ ๑๒ (๔๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท)
- ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายซอยกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๒
(๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท)
- ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายควนตาใย-บ้านในช่อง
หมู่ที่ ๑๒ (๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท)
- ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายบ้านบากแดง หมู่ที่ ๑๒
(๔๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท)

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยดําเนินการ

หมายเหตุ

-๔-

ลําดับที่
๑

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยดําเนินการ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๑.๒ สนับสนุนด้านการประปา

๑
๑. โครงการสนับสนุนการขยายเขตประปาของการประปาส่วน
ภูมิภาค
- อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอําเภอหลังสวนโครงการ
ขยายเขตประปา ซ. บ้านในทอน หมู่ที่ ๑ ( ๑๖๓,๔๙๕ )
- อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอําเภอหลังสวนโครงการ
ขยายเขตประปา ซ. อุทิศธรรม หมู่ที่ ๓ ( ๓๐๐,๐๐๐ )

๑.๓ ขุดลอก คู คลอง ขุดสระน้ํา สร้างถังเก็บน้ํา
สร้างฝายน้ําล้น สร้างอ่างเก็บน้ํา สร้างประปาหมู่บ้าน

๓

๔๖๓,๔๙๕.๐๐
๔๖๓,๔๙๕.๐๐ การประปาส่วนภูมิภาค
อําเภอหลังสวน,กองช่าง

งบปกติ

๑,๖๐๓,๒๙๙.๐๗
๑. โครงการขุดลอกสระน้ํา
- ขุดลอกสระน้ําข้างบริษัทหาดทิพย์จํากัด หมู่ที่ ๕
๒. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน
- โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐
(๓๒๔,๒๙๙.๐๗ บาท)
- โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑
(๘๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท)
๓. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ป้องกันการพังทลายของดิน
ริมตลิ่ง หมู่ที่ ๓

๒๖,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

๑,๒๐๙,๒๙๙.๐๗

กองช่าง

งบปกติ (เงินสํารอง
จ่าย)
งบปกติ

๓๖๘,๐๐๐.๐๐

กองช่าง

เงินสะสม

-๕-

ลําดับที่
๑

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงกา
ร

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

สํานักปลัด

งบหน่วยงานอื่น

สํานักปลัด

งบหน่วยงานอื่น
(งบชุมชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของ
ประชาชน

๑

๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๑. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มต่างๆในตําบล
- สนับสนุนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล หมู่ที่ ๑๒
(๑๐๐,๐๐๐ บาท)
- สนับสนุนกลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ ๘ (๑๐๐,๐๐๐ บาท)

๑.๕ ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถดําเนินการด้าน
เศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน

๑

๑๙๓,๔๕๐.๐๐
๑. โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่ชุมชน

รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑๕

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๙๓,๔๕๐.๐๐
๒๐,๓๖๘,๐๙๙.๐๗

-๖-

ลําดับที่
๒

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงกา
ร

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

สํานักปลัด

งบปกติ

สํานักปลัด

งบปกติ

สํานักปลัด

งบหน่วยงานอื่น
(งบกรมส่งเสริมฯ)

สํานักปลัด

งบปกติ

สํานักปลัด

งบปกติ

สํานักปลัด

งบปกติ

สํานักปลัด

งบปกติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๒.๑ เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

๑
๑. อินเตอร์เน็ตตําบลเพื่อประชาชน

๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชน

๑๐

๔๗,๙๗๘.๘๐
๔๗,๙๗๘.๘๐
๒,๐๓๐,๙๙๓.๓๒

๑. โครงการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียน
๑๖๙,๐๐๐.๐๐
- อุดหนุนโรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม สําหรับการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จํานวน ๑๐ เครื่อง
๒. โครงการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก ๔๔,๔๐๐.๐๐
เล็ก
- จัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
๓. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนและเด็กนักเรียน
๙๘,๙๐๕.๐๐
- จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
๔. โครงการสนับสนุนการสร้างวงกลองยาวให้แก่โรงเรียน
๓๗,๖๐๐.๐๐
- อุดหนุนโรงเรียนเมืองหลังสวนตามโครงการจัดซื้อวงกลองยาวและ
เครื่องดนตรีประกอบ
๕. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่
๗๕๑,๔๐๐.๐๐
จํานวน ๓ แห่ง
- โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม (๓๘๗,๔๐๐.๐๐ บาท)
- โรงเรียนบ้านเขาแงน (๒๔๘,๓๐๐.๐๐ บาท)
- โรงเรียนบ้านคลองระ (๑๑๕,๗๐๐.๐๐ บาท)
๖. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑๗๗,๖๘๔.๐๐
(บ้านนอกไส)

-๗-

ลําดับที่
๒

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงกา
ร

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

๕๐๙,๔๖๐.๗๖

สํานักปลัด

งบปกติ

๑๒๐,๘๖๗.๕๖
๔๕,๑๗๖.๐๐

สํานักปลัด
สํานักปลัด

งบปกติ
งบปกติ

๗๖,๕๐๐.๐๐

สํานักปลัด

งบหน่วยงานอื่น
(งบ พม.จ.ชุมพร ,
งบ สปสช.)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชน
๗. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ จํานวน ๓ แห่ง
๘. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๙. โครงการสนับสนุนการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก สําหรับจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าเดินทาง
ไปราชการ (๒๖,๓๔๔.๐๐ บาท)
- ค่าจัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเข้าเรียน
(๓,๐๐๐.๐๐ บาท)
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สํานักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(๔,๗๕๐.๐๐ บาท)
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๖,๔๔๐.๐๐บาท)
- จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(๒,๕๑๗.๐๐บาท)
- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างในการประชุมผู้ปกครอง
(๒,๑๒๕.๐๐ บาท)
๑๐. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
- โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเด็กและเยาวชนตําบลวังตะกอ
(๘,๐๐๐.๐๐ บาท) งบ พม.จ.ชุมพร
- โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยยาเสพติด
(๖๘,๕๐๐.๐๐ บาท) งบ สปสช.

-๘-

ลําดับที่
๒

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงกา
ร

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

๓๑๙,๙๔๐.๐๐

สํานักปลัด

งบปกติ

๓๒๙,๙๕๐.๐๐

สํานักปลัด
,วัดสมุหเขตตา
ราม,วัดเขาเสก

งบปกติ

๔๐,๐๐๐.๐๐

สํานักปลัด,วัด
เขาแงน

งบปกติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๒.๓ ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในวันสําคัญและงาน
ประเพณีต่างๆของท้องถิ่น

๓

๖๘๙,๘๙๐.๐๐
๑. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและวัน
สําคัญอื่นๆ
- จัดงาน ๕ ธันวาคม ( ๒๕๑,๐๑๐.๐๐ บาท )
- จัดงาน ๑๒ สิงหาคม ( ๖๘,๙๓๐.๐๐ บาท )
๒. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น
- อุดหนุนให้แก่วัดสมุหเขตตารามในการส่งเรือยาวเข้าร่วมแข่งขัน
ในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ อําเภอหลังสวน (๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)
- อุดหนุนให้แก่วัดเสกขาราม (วัดเขาเสก) ในการจัดตกแต่งเรือพระ
น้ําของวัดในงานแห่พระแข่งเรือ อําเภอหลังสวน (๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท)
- จัดงานขึ้นถ้ําวัดเขาแงน (๑๙,๙๕๐.๐๐ บาท)
๓. โครงการสนับสนุนจัดทําเรือพระบกของวัดเทพวงศ์วราราม (วัดเขาแงน)
- อุดหนุนให้แก่วัดเทพวงศ์วราราม (วัดเขาแงน) ในการจัดตกแต่งเรือ
พระบกของวัดในการเข้าร่วมงานประเพณีแห่พระแข่งเรือฯ
อําเภอหลังสวน ในวันออกพรรษา

-๙-

ลําดับที่
๒

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงกา
ร

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

สํานักปลัด

งบปกติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๒.๔ ส่งเสริมให้มีการออกกําลังกาย และจัดให้มี
สถานที่ออกกําลังกาย สนามกีฬา สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ และสวนสาธารณะ ตลอดจนการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

๑๓

๗๒๙,๐๒๙.๐๐

๑. โครงการสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา
- จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (กีฬาตําบล)
๒. โครงการเด็กไทยทําได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
๓. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
- จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
๔. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าในชุมชนตําบลวังตะกอ
- โครงการดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตในชุมชน
๕. โครงการป้องกันและควบคุมโรคประจําถิ่น
- โครงการรณรงค์ป้องกัน รู้เท่าทันโรคพิษสุนัขบ้า (๕๕,๑๔๕.๐๐ บาท)
- การจัดกิจกรรมควบคุมโรคประจําถิ่นของ อสม. (๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท)
- จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท)
(๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท)
๖. โครงการควบคุมและป้องกันโรคภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
๗. โครงการควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและหลอดเลือด
ในชุมชน (บัตรสามสี สุขภาพดี วิถีไทย) (๘๖,๒๕๖.๐๐ บาท) งบปกติ
สมทบเข้ากองทุนฯ และ (๑๑,๒๔๔.๐๐ บาท) งบ สปสช.
๘. โครงการควบคุมป้องกันโรคมะเร็งในสตรี
๙. โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
๑๐. โครงการเสริมสร้างสมรรถภาพและสุขภาพภาคประชาชน
- โครงการส่ายเอวลดหุ่น หมุนห่วงสลายไขมัน ฟิตร่างกายสลายไขมัน

๑๕๘,๔๐๐.๐๐

ร.พ.หลังสวน
๔๗,๓๘๔.๐๐ กองสาธารณสุขฯ

ติดตามผล
งบปกติ

๑๘,๒๐๐.๐๐ กองสาธารณสุขฯ

งบหน่วยงานอื่น
(งบ สปสช.)
งบปกติ

๑๕๗,๑๔๕.๐๐ กองสาธารณสุขฯ
ร่วมกับอสม.

๒๕,๐๐๐.๐๐

ร.พ.หลังสวน

๙๗,๕๐๐.๐๐ กองสาธารณสุขฯ
๔๕,๐๐๐.๐๐

ร.พ.หลังสวน

๔๘,๐๐๐.๐๐ กองสาธารณสุขฯ
๗,๐๐๐.๐๐ กองสาธารณสุขฯ

งบหน่วยงานอื่น
(งบ รพ.หลังสวน)
งบปกติ.,งบ
หน่วยงานอื่น
(งบ สปสช.)
งบหน่วยงานอื่น
(งบ รพ.หลังสวน)
งบปกติ
งบปกติ

-๑๐-

ลําดับที่
๒

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงกา
ร

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๒.๔ ส่งเสริมให้มีการออกกําลังกาย และจัดให้มีสถานที่ออกกําลังกาย
สนามกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ ตลอดจนการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
๑๑ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในชุมชน
๑๒. โครงการสนับสนุนเกี่ยวกับการบริการด้านสาธารณสุข
- โครงการค่ายครอบครัว “ล้อมรั้วด้วยรัก”
(๕๓,๔๐๐.๐๐ บาท)
- โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยรุ่นอ้วน
(เด็กนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน) (๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท)
๑๓. โครงการสุขภาพดีด้วยภาคีเครือข่าย
๒.๕ จัดสวัสดิการ และสังคมสงเคราะห์

๔

๕๐,๐๐๐.๐๐ ร.พ.หลังสวน

งบหน่วยงานอื่น
(งบ รพ.หลังสวน)
๗๕,๔๐๐.๐๐ กองสาธารณสุขฯ งบหน่วยงานอื่น
(งบ สปสช.)

-

ร.พ.หลังสวน

๑. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๗,๐๐๕,๑๓๒.๐๐
๖,๔๑๐,๗๐๐.๐๐ สํานักปลัด

๒. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ

๔๓๔,๕๐๐.๐๐ สํานักปลัด

๓. สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์
๔. การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน
- ช่วยเหลือนายไพฑูรย์ รื่นฤทัย เหตุวาตภัยบ้านพักเสียหาย
(๘,๒๐๐.๐๐ บาท)
- จัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคสําหรับเป็นถุงยังชีพช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วม (๑๐๙,๒๔๒.๐๐) บาท
- ช่วยเหลือนายวิรัช สุวรรณเนาว์ ซึ่งเป็นผู้ประสบภัย
สําหรับเป็นค่าซ่อมแซมที่พักอาศัย (๔๙๐.๐๐ บาท)

๔๒,๐๐๐.๐๐ สํานักปลัด
๑๑๗,๙๓๒.๐๐ สํานักปลัด

ติดตามผล
งบหน่วยงานอื่น
(กรมส่งเสริมฯ)
งบหน่วยงานอื่น
(กรมส่งเสริมฯ)
งบปกติ
งบปกติ

-๑๑-

ลําดับที่
๒

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงกา
ร

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

๖๕,๒๐๕.๐๐

สํานักปลัด

งบปกติ

๑๑๓,๙๙๕.๐๐
๒๐๔,๓๙๔.๐๐

สํานักปลัด
สํานักปลัด

งบปกติ
งบปกติ,
งบหน่วยงานอื่น
(งบกรมส่งเสริมฯ)

๑๖,๔๔๐.๐๐

สํานักปลัด

งบปกติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๒.๖ จัดให้มีการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

๔

๔๐๐,๐๓๔.๐๐
๑. สนับสนุนการดําเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วินาศภัย
- บริการแจกจ่ายน้ําสําหรับการอุปโภคให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในเขต
พื้นที่ (ค่าน้ํามัน)
๒. การสนับสนุนการบริหารงาน/การจัดกิจกรรมของศูนย์ อปพร.
๓. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดปัญหายาเสพติดในเขต
ตําบลวังตะกอ (๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท) งบปกติ
- อุดหนุนให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอหลังสวนตามโครงการเข้าค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคืนคนดีสู่สังคม รุ่นที่ ๑ (๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท)
รุ่นที่ ๓ (๓,๕๐๐.๐๐ บาท) งบหน่วยงานอื่น (งบกรมส่งเสริมฯ)
- จัดทําโครงการบําบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดฯ (๑๖๐,๓๙๔.๐๐
บาท) งบหน่วยงานอื่น (งบกรมส่งเสริมฯ)
- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารสําหรับเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจ
(๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท) งบหน่วยงานอื่น (งบกรมส่งเสริมฯ)
๔. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
- ตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
(๘,๒๒๐.๐๐) บาท
- ตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
(๘,๒๒๐.๐๐) บาท

รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓๕

๑๐,๙๐๓,๐๕๗.๑๒

-๑๒-

ลําดับที่
๓

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงกา
ร

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อม
๓.๑ สร้างจิตสํานึก และความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑

๑. การตรวจตราสถานประกอบการด้านน้ํามันเชื้อเพลิง

๓.๒ การบําบัดและกําจัดขยะ

๒
๑. โครงการกําจัดขยะมูลฝอย
- ค่าทิ้งขยะมูลฝอย (๘๕๑,๗๖๘.๒๕ บาท)
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (๑๒๒,๕๕๙.๖๐ บาท)
๒. จัดซื้อรถเก็บขยะ

รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๓

-

สํานักปลัด

๓,๘๖๙,๓๒๗.๘๕
๙๗๔,๓๒๗.๘๕ กองสาธารณสุขฯ

งบปกติ

๒,๘๙๕,๐๐๐.๐๐ กองสาธารณสุขฯ

เงินทุนสะสม

๓,๘๖๙,๓๒๗.๘๕

-๑๓-

ลําดับที่
๔

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงกา
ร

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

สํานักปลัด

งบปกติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
(องค์กร) และการเปลี่ยนแปลง
๔.๑ การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย

๑

๕๔,๘๗๒.๕๕
๑. โครงการสนับสนุนและรณรงค์ด้านการเลือกตั้ง
- ค่าใช้จา่ ยในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาล

๔.๒ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

๒
๑. การลดระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการประชาชน
๒. การขยายเวลาการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ/ใน
วันหยุด
- สํานักปลัด (๒๖,๐๔๐.๐๐ บาท) , กองคลัง (๒๒,๐๕๐.๐๐ บาท)
กองช่าง (๑,๖๘๐.๐๐ บาท) กองสาธารณสุขฯ (๗๑,๓๘๐.๐๐ บาท)

๔.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

๒
๑. การควบคุมกํากับให้การปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับงานจ้าง ซึ่งภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. การวางระบบการควบคุมภายใน ในการปฏิบัติงานและตรวจสอบ
ติดตาม การปฏิบัติงานเป็นระยะ

๕๔,๘๗๒.๕๕

๑๒๑,๑๕๐.๐๐
ทุกส่วนราชการใน
หน่วยงาน
๑๒๑,๑๕๐.๐๐ ทุกส่วนราชการใน
หน่วยงาน

๖,๕๐๐.๐๐
๖,๕๐๐.๐๐ ทุกส่วนราชการใน
หน่วยงาน
-

ทุกส่วนราชการใน
หน่วยงาน

งบปกติ

งบปกติ

-๑๔-

ลําดับที่
๔

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงกา
ร

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
(องค์กร) และการเปลี่ยนแปลง
๔.๔ การพัฒนาบุคลากร

๒
๑. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้
๒. ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาเพิ่มเติม
- การศึกษาในระดับ ป.ตรี ของนางสาวปราณี สองสมุทร และ
นางสาวเยาวดี กลัดวัง

๔.๕ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการใน
หน่วยงาน ชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่าย

๖

๑๙๗,๓๗๓.๐๐
๑๒๗,๓๗๓.๐๐ ทุกส่วนราชการใน
งบปกติ
หน่วยงาน
๗๐,๐๐๐.๐๐
สํานักปลัด
งบหน่วยงานอื่น
(กรมส่งเสริมฯ)
๔๕๙,๒๒๒.๒๕

๑. การจัดทําแผนพัฒนาตําบล
๒. โครงการฝึกอบรมผู้นําชุมชน และเครือข่ายให้มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการ ภาวะผู้นํา คุณธรรม จริยธรรม
กฎหมาย กติกาสังคม การประสานงาน
- โครงการอบรมพิธีกร พิธีการ
๓. จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ของสํานักงาน
- สํานักปลัด (๒๑๐,๖๔๗.๕๐ บาท) , กองคลัง (๓๑,๙๔๒.๗๕ บาท)
กองช่าง (๗๘,๙๔๓.๐๐ บาท) , กองสาธารณสุขฯ (๑๔,๑๖๔.๐๐ บาท)
๔. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน
- จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกพิงหลัง จํานวน ๒๐๐ ตัว

๒๒,๓๐๐.๐๐
๑๗,๕๒๕.๐๐

สํานักปลัด
สํานักปลัด

งบปกติ
งบปกติ

๓๓๕,๖๙๗.๒๕ ทุกส่วนราชการใน
หน่วยงาน

งบปกติ

๓๗,๐๐๐.๐๐

งบปกติ

สํานักปลัด

-๑๕-

ลําดับที่
๔

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงกา
ร

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
(องค์กร) และการเปลี่ยนแปลง
๔.๕ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการใน
หน่วยงาน ชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่าย
๕. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จํานวน ๒ เครื่อง
(สํานักปลัด) ๓๓,๖๐๐.๐๐ บาท
- จัดซื้อจอภาพแบบ LCD ขนาด ๑๘ นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง
(กองคลัง) ๓,๑๐๐.๐๐ บาท
๖. โครงการสนับสนุนการบริหารงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว
- โครงการค่ายครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
(องค์กร) และการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งสิ้น

๓๖,๗๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๓

๘๓๙,๑๑๗.๘๐

๖๖

๓๕,๙๗๙,๖๐๑.๘๔

สํานักปลัด,กอง
คลัง

งบปกติ

สํานักปลัด

งบหน่วยงานอื่น
(งบ พม.จ.ชุมพร)

รายละเอียดผลการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนา 3 ปี ( ปี 2552-2554 ) ในปีที่ 2 (2553) ตามแผนฯ ในปี 2553
ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกอ อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ลําดับที่
1

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ หน่วย
(บาท) ดําเนินการ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1.0 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
และท่อระบายน้ํา

11

10,688,930.00
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนตาใย-บ้านในช่อง หมู่ที่ 12
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 5
3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายวังตะกอ- หาดยาย หมู่ที่ 10
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงพยาบาลหลังสวน-เขาแงน
หมู่ที่ 5
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยยางทอง หมู่ที่ 6
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปากสระ- ดอนกระจาย หมู่ที่ 7
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเมืองหลังสวน ซอย 2 หมู่ที่ 4
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาแงน - สะพานสูง หมู่ที่ 11
9. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน
- ถนนสายเขาม่วง – เขาเสก หมู่ที่ 4 และสายซอยตาชิด หมู่ที่ 8
38,700 บาท (เงินสํารองจ่าย)

799,000.00
2,000,000.0
0
1,031,000.0
0
438,000.00

ส่วนโยธา
อบจ.ชุมพร
ส่วนโยธา

งบปกติ
งบหน่วยงานอื่น
(งบ อบจ.)
เงินสะสม

ส่วนโยธา

งบปกติ

540,000.00
646,000.00
1,085,000.0
0
1,865,000.0
0
1,149,800.0
0

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

งบปกติ
เงินสะสม
งบหน่วยงานอื่น
(งบไทยเข้มแข็ง)
งบหน่วยงานอื่น
(งบไทยเข้มแข็ง)
งบปกติ(เงินสํารองจ่าย),
เงินสะสม

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
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ลําดับที่
1

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยดําเนินการ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1.0 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
และท่อระบายน้ํา
- ถนน จํานวน 8 สาย 1,111,100.00 บาท (เงินสะสม)
ประกอบด้วย
- สายเขาม่วง - เขาเสก หมู่ที่ 4
- สายเขาแงน – คลองระ หมู่ที่ 6 , 11 และหมู่ที่ 13
- สายปากสระ - ดอนกระจาย หมู่ที่ 7
- สายทุ่งแซ้ง หมู่ที่ 8
- สายท่าหลา - เบญจรงค์ หมู่ที่ 8
- สายวังตะกอ - หาดยาย หมู่ที่ 10
- สายควนตาใย - บ้านในช่อง หมู่ที่ 12
- สายคลองระ - หินช้างสี หมู่ที่ 13
10. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. (สะพานคลองระ) หมู่ที่ 13
11. โครงการวางท่อระบายน้ํา

1,010,000.0
ส่วนโยธา
0
125,130.00 ส่วนโยธา อบต.,หมวด
การทางอําเภอหลังสวน

งบหน่วยงานอื่น
(งบไทยเข้มแข็ง)
เงินสะสม
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ลําดับที่
1

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงกา
ร

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยดําเนินการ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1.2 สนับสนุนด้านการประปา

1
1. โครงการสนับสนุนการขยายเขตประปาของการประปาส่วน
ภูมิภาค

170,000.00
170,000.00 ส่วนโยธา อบต. ,การ
ประปาส่วนภูมิภาค
อ.หลังสวน

งบปกติ

- การขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่1 ตําบลวังตะกอ
1.3 ขุดลอก คู คลอง ขุดสระน้ํา สร้างถังเก็บน้ํา สร้างฝาย
น้ําล้น สร้างอ่างเก็บน้ํา สร้างประปาหมู่บ้าน

1.0 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของ
ประชาชน

2

76,000.00
1. โครงการขุดสระน้ําสวนป่าชุมชน หมู่ที่ 6

46,000.00

ส่วนโยธา

2. โครงการขุดลอกหน้าฝายเก็บน้ําคลองปิ หมู่ที่ 7

30,000.00

ส่วนโยธา

1

งบปกติ
(เงินสํารองจ่าย)
งบปกติ
(เงินสํารองจ่าย)

130,000.00
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มต่างๆในตําบล
- สนับสนุนกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดบ้านเขาม่วง หมู่ที่ 4 (100,000)
งบหน่วยงานอื่น
- อุดหนุนกลุ่มประปาบ้านดอนกระจาย หมู่ที่ 6 (30,000) งบปกติ

130,000.00

สํานักงานปลัด

งบปกติ,งบ
หน่วยงานอื่น
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ลําดับที่
1

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงกา
ร

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

หมายเหตุ

สํานักงานปลัด

งบปกติ

ส่วนโยธา

งบปกติ

30,195.92
1,714,637.00

สํานักงานปลัด

งบปกติ

43,800.00

สํานักงานปลัด

งบปกติ

65,000.00

สํานักงานปลัด

งบปกติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1.5 ส่งเสริมกิจกรรมที่ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก
และการสร้างฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบสารสนเทศเอื้อ
ต่อการบริหารจัดการ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

1

27,612.00
1. อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอหลังสวนในการ
จัดเก็บ และบันทึกข้อมูล จปฐ. ในเขต อบต.วังตะกอ

2

งบประมาณ
(บาท)

27,612.00

รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

16

11,092,542.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
2.1 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

2

239,195.92
209,000.00

1. โครงการต่อเติม/ปรับปรุงอาคารศูนย์ประชุมหมู่บ้าน
- ปรับปรุงศูนย์ประชุม หมู่ที่ 3
2. อินเตอร์เน็ตตําบลเพื่อประชาชน
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชน

6
1. สนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
- จัดซื้อวัสดุการศึกษา
2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนและเด็กนักเรียน
- อุดหนุนโรงเรียนวัดสมุหเขตตารามในการจัดกิจกรรมงานวัน
เด็กแห่งชาติ ประจําปี 2553
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ลําดับที่
2

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงกา
ร

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

790,400.00

สํานักงานปลัด

งบปกติ

169,728.00

สํานักงานปลัด

งบปกติ

524,704.80

สํานักงานปลัด

งบปกติ

121,004.20
54,585.00

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

งบปกติ
งบปกติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชน

3. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ จํานวน
3 แห่ง
- โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม งบปกติ (486,200.00)
- โรงเรียนบ้านเขาแงน งบปกติ (192,400.00)
- โรงเรียนบ้านคลองระ งบปกติ (111,800.00)
4. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(บ้านนอกไส)
5. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ จํานวน 3 แห่ง
6.โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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ลําดับที่
2

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงกา
ร

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

23,475.00

สํานักงานปลัด

งบปกติ

355,300.00

สํานักงานปลัด

งบปกติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
1.0 ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในวันสําคัญและงาน
ประเพณีต่างๆของท้องถิ่น

3

418,775.00
1. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและวัน
สําคัญอื่นๆ
- จัดซื้อพวงมาลาเพื่อใช้ในการประกอบพิธีในวันปิยะฯ (1,000)
- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหลังสวน ในการจัดงาน
เทิดพระเกียรติเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพรฯ (10,000)
- จัดซื้อธงชาติและธงประจําพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์ฯในการเสด็จเยี่ยมแพทย์ พอ.สว.และราษฎรบ้านคลองขนาน ต.บ้าน
ควน อ.หลังสวน (1,800)
- จัดซื้อวัสดุ- อุปกรณ์ ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ประจําพระองค์ใน
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 5 ธันวาคม และ 12
สิงหาคม (10,675)
2. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น
- อุดหนุนให้แก่วัดสมุหเขตตารามในการส่งเรือยาวเข้าร่วมแข่งขัน
ในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ อําเภอหลังสวน (300,000)
- อุดหนุนให้แก่วัดเสกขาราม (วัดเขาเสก) ในการจัดตกแต่งเรือพระ
น้ําของวัดในการเข้าประกวดเรือพระน้ําในงานแห่พระแข่งเรือฯ
(10,000)
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ลําดับที่
2

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงกา
ร

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

สํานักงานปลัด

งบปกติ

สํานักงานปลัด

งบปกติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
1.0 ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็ก
เยาวชนและประชาชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมใน
วันสําคัญและงานประเพณีต่างๆของท้องถิ่น
- จัดงานวันลอยกระทง (27,000)
- จัดงานขึ้นถ้ําวัดเขาแงน (18,300)
3. โครงการสนับสนุนจัดทําเรือพระบกของวัดเทพวงศ์วราราม (วัดเขาแงน)
- อุดหนุนให้แก่วัดเทพวงศ์วราราม (วัดเขาแงน)ในการจัดตกแต่งเรือ
พระบกในการเข้าร่วมงานประเพณีชักพระ ในวันออกพรรษา
2.0 ส่งเสริมให้มีการออกกําลังกาย และจัดให้มี
สถานที่ออกกําลังกาย สนามกีฬา สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ และสวนสาธารณะ ตลอดจนการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ

9

40,000.00
701,529.00

1. โครงการสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา
- จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (187,850)
- อุดหนุนศูนย์กีฬาตําบล สําหรับการจัดแข่งขันกีฬาและจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในโอกาสต่างๆ (100,000)
2. โครงการยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
- โครงการเด็กไทยทําได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
(อุดหนุนโรงพยาบาลหลังสวน)

287,850.00

15,000.00 ส่วนสาธารณสุขฯ
ร่วมกับ ร.พ.หลัง
สวน

งบปกติ
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ลําดับที่
2

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงกา
ร

โครงการ/กิจกรรม

งบประมา
ณ
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
2.0 ส่งเสริมให้มีการออกกําลังกาย และจัดให้มีสถานที่
ออกกําลังกาย สนามกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
ตลอดจนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
- จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
4. การป้องกันและควบคุมโรคประจําถิ่น
- จัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรค
5. โครงการควบคุมและป้องกันโรคภาวะโลหิตจางจากการขาด
ธาตุเหล็ก
6. โครงการควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและ
หลอดเลือดในชุมชน (อุดหนุนโรงพยาบาลหลังสวน)
7. โครงการควบคุมป้องกันโรคมะเร็งในสตรี
8. โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
- อุดหนุนสําหรับการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน (130,000)
- อุดหนุนการจัดกิจกรม อสม. (20,000)
9. โครงการเสริมสร้างสมรรถภาพและสุขภาพภาคประชาชน
- สมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังตะกอ

49,700.00 ส่วนสาธารณสุขฯ

งบปกติ

53,499.00 ส่วนสาธารณสุขฯ

งบปกติ

13,000.00

ร.พ.หลังสวน

งบหน่วยงาน
อื่น
(รพ.หลังสวน)
15,000.00 ส่วนสาธารณสุขฯ
งบปกติ
ร่วมกับ ร.พ.หลัง
สวน
30,000.00
ร.พ.หลังสวน
งบหน่วยงาน
อื่น
(รพ.หลังสวน)
150,000.00 ส่วนสาธารณสุขฯ
งบปกติ
87,480.00 ส่วนสาธารณสุขฯ

งบปกติ
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ลําดับที่
2

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงกา
ร

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
2.5 จัดสวัสดิการ และสังคมสงเคราะห์

3
1. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (780,000) งบปกติ
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (3,701,500) งบหน่วยงานอื่น (กรมส่งเสริมฯ)
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
2. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ งบปกติ (183,000.00)
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ (80,000) งบหน่วยงานอื่น (กรมส่งเสริมฯ)
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
3. สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์

2.6 จัดให้มีการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

5

4,781,500.00
4,481,500.00

สํานักงานปลัด

งบปกติ,งบ
หน่วยงานอื่น (กรม
ส่งเสริมฯ)

263,000.00

สํานักงานปลัด

งบปกติ,งบ
หน่วยงานอื่น (กรม
ส่งเสริมฯ)

37,000.00

สํานักงานปลัด

งบปกติ

สํานักงานปลัด

งบปกติ

321,923.80
1. โครงการสนับสนุนชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจําตําบล
- อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร อ.หลังสวนในการดําเนินงานของชุดรักษา
ความสงบเรียบร้อยประจําตําบล

50,000.00
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ลําดับที่
2

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงกา
ร

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

120,103.80

สํานักงานปลัด

งบปกติ

123,600.00
20,000.00

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

งบปกติ
งบปกติ

8,220.00

สํานักงานปลัด

งบปกติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
2.6 จัดให้มีการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
2. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วินาศภัย
- บริการแจกจ่ายน้ําสําหรับการอุปโภคให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในเขต
พื้นที่ (ค่าน้ํามัน) (110,103.80)
- อุดหนุนสํานักงานกิ่งกาชาด อ.หลังสวน สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยต่างๆ (10,000)
3. การสนับสนุนการบริหารงาน/การจัดกิจกรรมของศูนย์ อปพร.
4. โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอําเภอ
หลังสวน (ศ.ตส.อ.หลังสวน)
5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
- ตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

28

8,177,560.72
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ลําดับที่
3

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงกา
ร

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

21,700.00

สํานักงานปลัด

งบปกติ

15,000.00

สํานักงานปลัด

งบปกติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อม
3.1 สร้างจิตสํานึก และความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3

36,700.00
1. โครงการปลูกป่าทดแทนและการดูแลรักษา
- ค่าจัดซื้อปุ๋ยเคมีเพื่อใช้สําหรับสวนป่าชุมชน
2. โครงการพัฒนาสวนป่าชุมชน
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านบากแดง ม.12 ตามโครงการ
พัฒนาสวนป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
3. การตรวจตราสถานประกอบการด้านน้ํามันเชื้อเพลิง

3.2 การบําบัดและกําจัดขยะ

1
1. โครงการกําจัดขยะมูลฝอย
- ค่าทิ้งขยะมูลฝอย (692,002.50)
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (105,491.50)

รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4

-

สํานักงานปลัด

797,494.00
797,494.00 ส่วนสาธารณสุขฯ

834,194.00

งบปกติ
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ลําดับที่
4

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงกา
ร

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

60,365.25

สํานักงานปลัด

งบปกติ

10,000.00

สํานักงานปลัด

งบหน่วยงาน
อื่น
(งบ สนง.
พม.)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
(องค์กร) และการเปลี่ยนแปลง
4.1 การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย

2

70,365.25
1. โครงการสนับสนุนและรณรงค์ด้านการเลือกตั้ง
- การจัดการเลือกตั้งซ่อม ส.อบต. หมู่ที่ 11
2. โครงการสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน
- จัดอบรมโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย

4.2 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

2
1. การลดระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการประชาชน
2. การขยายเวลาการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ
-สํานักงานปลัด (29,240) , ส่วนการคลัง (39,900) , ส่วน
สาธารณสุข (73,500)

4.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

2
1. การควบคุมกํากับให้การปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
-จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับงานจ้าง ซึ่งภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. การวางระบบการควบคุมภายใน ในการปฏิบัติงานและตรวจสอบ
ติดตาม การปฏิบัติงานเป็นระยะ

142,640.00
ทุกส่วนราชการใน
หน่วยงาน
142,640.00 ทุกส่วนราชการใน
หน่วยงาน
15,200.00
15,200.00 ทุกส่วนราชการใน
หน่วยงาน
ส่วนคลัง , ส่วน
โยธา
ทุกส่วนราชการใน
หน่วยงาน

งบปกติ

งบปกติ
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ลําดับที่

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงกา
ร

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
(องค์กร) และการเปลี่ยนแปลง
4.4 การพัฒนาบุคลากร

2
1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้
2. ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาเพิ่มเติม

4.5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการใน
หน่วยงาน ชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่าย

9
1. การจัดทําแผนพัฒนาตําบล
2. โครงการจัดให้มีการศึกษาดูงานให้แก่ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน ผู้นํา
กลุ่มต่างๆ พนักงานส่วนตําบล และสมาชิก อบต.
- ค่าจ้างเหมารถตู้เพื่อนําคณะผู้บริหาร ผู้นําชุมชน ส.อบต. ไป
ศึกษาดูงาน ที่หนองใหญ่ อ.เมือง จ.ชุมพร
3. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ของสํานักงาน
- สํานักงานปลัด(177,055.60) , ส่วนการคลัง (44,101.10) ,
ส่วนโยธา(192,537.80) , ส่วนสาธารณสุข (98,638)
4. จัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน
- จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 5 ตู้ (ส่วนการคลัง 21,500) งบ
ปกติ
- จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2 จํานวน 5 ชุด และ
ระดับ
3-6 จํานวน 6 ชุด (สํานักงานปลัด 39,500) เงินสะสม

292,400.00
87,400.00 สํานักงานปลัด
205,000.00 สํานักงานปลัด
1,451,832.50
-

งบปกติ
งบปกติ

สํานักงานปลัด

5,000.00 สํานักงานปลัด

งบปกติ

512,332.50 ทุกส่วนราชการใน
หน่วยงาน

งบปกติ

61,000.00

สํานักงานปลัด
,ส่วนการคลัง

งบปกติ , เงิน
สะสม
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ลําดับที่
4

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

หมายเหตุ

740,000.00

สํานักงานปลัด

เงินสะสม

99,100.00
4,400.00

สํานักงานปลัด
ส่วนโยธา

เงินสะสม
เงินสะสม

10,000.00

สํานักงานปลัด

20,000.00

สํานักงานปลัด

งบหน่วยงาน
อื่น
(งบ สนง.
พม.)
งบปกติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
(องค์กร) และการเปลี่ยนแปลง
4.5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการในหน่วยงาน ชุมชน องค์กรชุมชนและ
เครือข่าย
5. โครงการจัดซื้อรถยนต์นั่ง (รถยนต์ส่วนกลาง)
6. จัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมไมค์ จํานวน 1 ชุด
7. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- จัดซื้อจอภาพ LCD ขนาด 19 นิ้ว จํานวน 1 ชุด
8. การสนับสนุนการบริหารงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว

9. สนับสนุนการบริหารงาน/การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับท้องถิ่นหรือ
ที่เป็นนโยบายของรัฐบาล
- อุดหนุนให้แก่ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
(องค์กร) และการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งสิ้น

17

1,972,437.75

65

22,076,734.47

