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คํานํา
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙(๓)และข้อ ๓๐ (๕) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล ได้มีการติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในรอบที่ ๑ (ผลการดาเนินงานตั้งแต่เดือน ตุลาคม
๒๕๖๐ ถึง เดือนเมษายน ๒๕๖๑) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดดําเนินงานโครงการ กิจกรรม ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –พ.ศ.๒๕๖๔) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง
นําเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้
นโยบายสามารถดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลท่าไม้รวก
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ส่วนที่ 1 บทนํา
-------

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่ แตกต่างกันมี จุดหมาย
ไม่ เหมื อนกั น แต่ กระบวนการทั้ งสองมี ความเกี่ ยวข้ องสั มพั นธ์ กั น และเมื่ อนํ าแนวคิ ดและหลั กการติ ดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ
พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่าไม้รวก สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาล
ตําบลท่าไม้รวกจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสําคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตําบลท่าไม้
รวกหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดําเนินการหรือไม่ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กําหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดําเนินงาน
2. ผลการใช้ปั จจัยหรือทรัพ ยากรต่าง ๆ ในการพั ฒ นาเทศบาลตําบลท่ าไม้ รวกตรวจสอบดู ว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสํ า คั ญ ของการติ ด ตามและประเมิ น แผนเป็ น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ ทําให้
ทราบและกํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาได้ อ ย่ า งเป็ น รูป ธรรมและเกิ ด ความชั ด เจนที่ จ ะทํ าให้ ท ราบถึ งจุ ด แข็ ง
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสํานัก/ผู้อํานวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพ
พื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้น
แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตตําบลเทศบาลตําบลท่าไม้รวก
บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดําเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดําเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตําบลท่าไม้
รวกให้เกิดประโยชน์เพื่อดําเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดําเนินการ สิ่ง
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เหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้
เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดําเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดําเนินการตามโครงการ
เพื่ อ การพั ฒ นาท้ องนั้ น ว่ามี ปั ญ หาใดควรปรับ ปรุงเพื่ อการบรรลุเป้ าหมาย ติ ด ตามและประเมิน ผลแผนงาน
โครงการเพื่อการพั ฒ นาท้องถิ่นที่ ไม่ได้ดําเนิ นการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญ หาจากเรื่องใด จึงได้กําหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตําบลท่าไม้รวกซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิ จ ตามอํ านาจหน้ าที่ ข องหน่ วยงาน รวมทั้ งปรับ ปรุ งการปฏิ บั ติ งานให้ ดี ขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิภ าพ
และ
ประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กําหนดไว้ สภาพผล
การดําเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กําหนดไว้
3. เพื่อ เป็น ข้อ มูล สํา หรับ เร่ง รัด ปรับ ปรุง แก้ไ ข ข้อ บกพร่อ งของการดํา เนิน งาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจําเป็นของเทศบาลตําบลท่าไม้รวก
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตําบลท่าไม้รวก
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/กองทุกระดับของเทศบาลตําบลท่าไม้รวกที่
จะต้องผลักดันให้การดําเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้
เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตําบลท่าไม้รวกหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กําหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพั ฒ นา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจํานวน 11 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จํานวน 2 คน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒ นาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลท่าไม้รวก ต้อง
ดําเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตําบลท่าไม้รวก
2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวกเพื่อดําเนินการต่อไป
2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติ ดตามและประเมินผลแผนพั ฒ นาท้ องถิ่นของเทศบาลตําบลท่ าไม้รวก ได้
กําหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตําบลท่าไม้รวก ดังนี้
2.1 การกําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI)
ถ้ากําหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การนําผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร
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มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนําผลที่
ได้มากําหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้ วเขียนรายละเอี ยด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็น หลั ก ๆ คือ วัตถุป ระสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดําเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งสิ่งสําคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ําตามที่กําหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กําหนดไว้ แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
เทศบาลตําบลท่าไม้รวก
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กําหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตําบลท่าไม้รวก ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลท่าไม้รวกต่อนายกเทศมนตรีเพื่อให้
นายกเทศมนตรีเสนอต่อเทศบาลตําบลท่าไม้รวกและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลท่าไม้รวก
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลท่าไม้รวกหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอํานาจใน
สํานัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรี
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3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลท่าไม้รวกมีอํานาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี เพื่อให้
นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลตําบลท่าไม้รวกและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตําบลท่าไม้รวกโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

ป ระ ก าศ ผ ล ก ารติ ด ต าม แ ล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลท่า
ไม้รวกทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้ า วั น นั บ แต่ วั น รายงานผลและ
เสนอความเห็ น ดั งกล่ า วและต้ อ ง
ปิ ด ประกาศไว้ เป็ น ระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน

เสนอ

เสนอ

สภาเทศบาล
ตําบลท่าไม้
รวก

เมษายน/ตุลาคม

เสนอ

นายก
เทศมน ตรี
ตําบลท่าไม้

นายกเทศมน
ตรีตําบลท่าไม้
รวก

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
เทศบาลตําบล
ท่าไม้รวก

นายก
เทศมนตรี
ตําบลท่าไม้

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เป็ น สิ่ ง ของ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ห รื อ เทคนิ ค วิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลท่าไม้รวกใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้ า งเครื่ อ งการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อํานาจ
หน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตําบลท่าไม้รวกรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่
ได้ กํ าหนดขึ้ น หรื อ การนํ าไปทดลองใช้ เพื่ อ ปรั บ ปรุ งแก้ ไขแล้ ว จึ งนํ าเครื่อ งมื อ การติ ด ตามและประเมิ น ผล
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แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดําเนินการสํารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลท่าไม้รวกกําหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลท่า
ไม้รวกอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒ นาต่อ
นายกเทศมนตรีตําบลท่าไม้รวกภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อให้นายกเทศมนตรี
ตําบลท่าไม้รวกเสนอสภาเทศบาลตําบลท่าไม้รวกภายในระยะเวลาที่กําหนด
1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได้กําหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนําไปกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตําบลท่าไม้รวก
1.3 ความเพี ย งพอ (Adequacy) กํ า หนดทรั พ ยากรสํ า หรั บ การดํ า เนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในเทศบาลตําบลท่าไม้รวกมาปฏิบัติงาน
1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็ น โครงการในรอบ 4 ปี วั ด ได้ จ ากช่ อ งปี ง บประมาณและที่ ผ่ า นมา โครงการที่ ต่ อ เนื่ อ งจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.5 ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) เป็ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลความสั ม พั น ธ์กั น ระหว่ าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลท่าไม้รวกซึ่งสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จํานวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทําให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
กําหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจําเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตําบลท่าไม้รวกทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตําบล และอาจรวมถึงอําเภอ
ท่ายางและจังหวัดเพชรบุรีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน
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2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลท่าไม้รวกกําหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบี ย บในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ระเบี ย บวิ ธี ใ นการติ ด ตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสํารวจ (survey) เป็ นการรวบรวมข้อมูลจากบั นทึกหรือทะเบียนที่ ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทําไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพื้นที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตําบลท่าไม้รวกเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
3. กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลท่าไม้รวกกําหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ์ และ
การสั ม ภาษณ์ แ บบไม่ เป็ น ทางการ (informal interview) ซึ่ งคล้ าย ๆ กับ การพู ด สนทนาอย่ างไม่ มี พิ ธีรีต อง
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลท่าไม้รวกใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลท่าไม้รวกมีการ
บั น ทึ ก การสั งเกต แนวทางในการสั งเกต และกํ าหนดการดํ าเนิ น การสั งเกต (1) การสั งเกตแบบมี ส่ วนร่ วม
(Participant observation) เป็ น วิธีการสั งเกตที่ ค ณะกรรมการติด ตามและประเมิ น ผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกั บ
ประชาชาชนในหมู่ บ้ า นหรื อ ตั ว บุ ค คล ชุ ม ชน มี กิ จ กรรมร่ ว มกั น (2) การสั ง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม (Nonการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก
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participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตําบลท่าไม้รวก
3.4 การสํ ารวจ (surveys) ในที่ นี่ ห มายถึ ง การสํ ารวจเพื่ อ ประเมิ น ความคิ ด เห็ น การรั บ รู้
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจําเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลตําบลท่าไม้รวกคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลท่าไม้รวกจะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไว้
เป็นหลักฐาน
3.5 เอกสาร (Documents) การติ ด ตามและประเมิ น ผลยุ ท ธศาสตร์ แ ละโครงการมี ค วาม
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตําบลท่าไม้รวก

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สําคัญคือ การนําไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดําเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใช้สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดําเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทําให้วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทําให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทําให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
3. ช่ วยให้ ก ารใช้ ท รั พ ยากรต่ าง ๆ เกิ ด ความประหยั ด คุ้ ม ค่ าไม่ เสี ย ประโยชน์ ประหยั ด เวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ
ที่จะนําไปจัดทําเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทําให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด หัวหน้าส่วนแต่ละกอง ของเทศบาลตําบลท่าไม้รวก
สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริงและตามอํานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการต่าง ๆ สําหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
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7. ทําให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตําบลท่าไม้รวกแต่ละคน แต่ละสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง
ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทํางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทําให้เป้าหมายของเทศบาลตําบลท่าไม้
รวกเกิดความสําเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรั กษาคุ ณ ภาพของงานหรือภารกิ จให้ เป็ นไปและตรงตามวั ตถุ ประสงค์ ของโครงการ
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบลท่าไม้รวก
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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
----------------

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
1.1.1 แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเทศบาลตํ าบลท่ าไม้ รวกเป็ น แผนยุ ท ธศาสตร์ที่ กํ าหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2557-2561 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตําบลท่าไม้รวก
ที่
กํ าหนดยุ ท ธศาสตร์ และแนวทางการพั ฒ นาของเทศบาลตํ าบลท่ าไม้ รวกซึ่ งแสดงถึ งวิสั ยทั ศ น์ พั น ธกิ จ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี อําเภอท่ายาง และแผนชุมชนตําบลท่าไม้รวก
1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลท่าไม้รวก มีรายละเอียด ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
2) พันธกิจ ประกอบด้วย
พันธกิจที่ 1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พื้นฐานให้ได้มาตรฐานครอบคลุมในพื้นทีแ่ ละมีการจัดวางระบบผังเมืองที่ดี
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาสาธารณสุขสวัสดิการสังคมรวมถึง
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้เด็กเยาวชนประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดี
พันธกิจที่ 3 สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ให้เป็นสินค้าชั้น
นําเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของสินค้าและสร้างรายได้ให้ชุมชน
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุลและยั่งยืน
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พันธกิจที่ 6 ส่งเสริม ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คง
อยู่คู่กับชุมชน
พันธกิจที่ 7 พัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดีโดยใช้หลักการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในการพัฒนา
3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย
จุดมุ่งหมายที่ 1 มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
ครอบคลุมทั้งพื้นที่และชุมชนมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมีผังเมืองที่ดีใน
การพัฒนาชุมชน
จุดมุ่งหมายที่ 2 ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
จุดมุ่งหมายที่ 3 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการดําเนินชีวิต
เป็นไปอย่างปรกติสุข
จุดมุ่งหมายที่ 4 สินค้าทางการเกษตรในพื้นที่เป็นสินค้าที่มคี ุณภาพเป็นที่ยอมรับ
และมีระบบการตลาดที่มีคุณภาพมีการบริหารจัดการที่ดี
จุดมุ่งหมายที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลอนุรักษ์ควบคู่ไป
กับการพัฒนาท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายที่ 6 ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์รักษาดํารงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่กับชุมชน
จุดมุ่งหมายที่ 7 องค์กรมีการพัฒนาระบบการให้บริการทีท่ ันสมัยและทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน
4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1พัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ
ระบายน้ํา ฯลฯ
1.2 พัฒนาแหล่งน้ํา และระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง
1.3 ขยายเขตบริการไฟฟ้าและไฟทางสาธารณะให้ครอบคลุมและทั่วถึง
1.4 พัฒนาระบบจราจร ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ป้ายสัญญาณจราจร
1.5 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
2.1 พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
2.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ
โรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์,วัณโรค ฯลฯ
2.3 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ
2.4 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
3.1 รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
3.3 ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการป้องกันภัย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมการผลิต ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษเพื่อการบริโภคและการจําหน่าย
4.2 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุกระดับมีรายได้เพิ่มขึ้น
4.3 พัฒนา/ส่งเสริมสถานทีท่ อ่ งเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
5.2 การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
5.3 การพัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และแม่น้ําสายหลัก
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
แนวทางการพัฒนา
7.1 พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร
7.2 ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร
7.3 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
7.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น
5) วิสัยทัศน์
“เป็นตําบลน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้า
ทางการเกษตร”
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1.2 แผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
1.2.1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 (เฉพาะปี พ.ศ. 2557)
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

2.การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

3.การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

4.การพัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชย
กรรมและการ
ท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
-แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง
ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน
-แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ําและ
ระบบประปาหมู่บ้าน
-แนวทางการพัฒนาขยายเขต
บริการไฟฟ้าและไฟทางสาธารณะ
-แนวทางการพัฒนาระบบจราจร
-แนวทางการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
-แนวทางการพัฒนาการศึกษาทั้ง
ในระบบและนอกระบบ
-แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและ
โรคติดต่อเช่น เอดส์ วัณโรค ฯลฯ
-แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม
กีฬาและนันทนาการทุกระดับ
-แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม
สวัสดิการทางสังคม
-แนวทางการพัฒนาการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
-แนวทางการพัฒนาการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
-แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม
และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ภัย
-แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการ
ผลิต ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ
-แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนทุกระดับ
-แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
สถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

โครงการตามแผนพัฒนา
ดําเนินการจริง
จํานวน จํานวนเงิน
จํานวน จํานวนเงิน
โครงการ
โครงการ
17

25,782,000

7

5,219,000

16

13,650,000

9

1,354,958.96

8

11,940,000

1

161,499.96

5
4

470,000
4,000,000

1
2

69,550
200,000

13

5,960,000

5

7,417,679.40

14

955,500

7

312,000

6

4,390,000

-

-

6

6,140,000

4

8,864,400

5

2,630,000

3

17,634

2

600,000

1

107,250

4

340,000

-

-

3

100,000

-

-

5

3,150,000

-

-

2

4,020,000

-

-
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ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

โครงการตามแผนพัฒนา
ดําเนินการจริง
จํานวน จํานวนเงิน
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
โครงการ

5.การพัฒนาด้านการ -แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม
บริหารจัดการและการ กิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
-แนวทางการพัฒนา การบริหาร
และสิ่งแวดล้อม

จัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
-แนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อม แม่น้ําสายหลัก
-แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม
6.การพัฒนาด้าน
และเผยแพร่ศิลป วัฒนธรรม
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี ภูมิ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ปัญญาท้องถิ่น
-แนวทางการพัฒนาการบริหาร
7.การพัฒนา
จัดการที่ดีในองค์กร
กระบวนการการ
บริหารจัดการทีด่ ีใน -แนวทางการพัฒนาการ
องค์กรและการมีส่วน ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรใน
ร่วมของประชาชน องค์กร
-แนวทางการพัฒนาปรับปรุง
เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่
ในการปฏิบัติงาน
-แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการบริหารของ
ท้องถิ่น

รวม

4

180,000

1

-

4

630,000

2

195,750

4

560,000

2

-

7

650,000

5

201,504

5

1,350,000

2

82,220

5

1,500,000

3

572,140

15

6,263,000

2

83,580

3

100,000

1

42,925

95,360,500

58

24,902,091.32

157
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1.2.2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 (เฉพาะปี พ.ศ. 2558)
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

2.การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

3.การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

4.การพัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยก
รรมและการท่องเทีย่ ว

แนวทางการพัฒนา
-แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง
ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน
-แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ําและ
ระบบประปาหมู่บ้าน
-แนวทางการพัฒนาขยายเขต
บริการไฟฟ้าและไฟทางสาธารณะ
-แนวทางการพัฒนาระบบจราจร
-แนวทางการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
-แนวทางการพัฒนาการศึกษาทั้ง
ในระบบและนอกระบบ
-แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและ
โรคติดต่อเช่น เอดส์ วัณโรค ฯลฯ
-แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม
กีฬาและนันทนาการทุกระดับ
-แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม
สวัสดิการทางสังคม
-แนวทางการพัฒนาการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
-แนวทางการพัฒนาการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
-แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม
และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ภัย
-แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการ
ผลิต ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ
-แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนทุกระดับ
-แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
สถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

โครงการตามแผนพัฒนา
ดําเนินการจริง
จํานวน จํานวนเงิน
จํานวน จํานวนเงิน
โครงการ
โครงการ
26

29,750,000

14

11,019,455

16

12,700,000

14

8,588,680

9

18,300,000

3

875,396.93

6
12

470,000
9,610,000

4

2,294,900

11

8,560,000

9

9,527,295.58

15

2,020,500

4

336,000

8

4,600,000

2

38,725

9

9,762,000

4

9,514,235

4

2,130,000

2

-

3

700,000

1

5,750

4

340,000

-

-

3

60,000

-

-

5

3,833,000

1

11,734

2

3,020,000

-

-
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ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

โครงการตามแผนพัฒนา
จํานวน จํานวนเงิน
โครงการ

5.การพัฒนาด้านการ -แนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการและการ ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
-แนวทางการพัฒนา การ
และสิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการขยะและสิ่ง
ปฏิกูล
-แนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อม แม่น้ําสายหลัก
-แนวทางการพัฒนาการ
6.การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลป
จารีตประเพณี ภูมิ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ปัญญาท้องถิ่น
-แนวทางการพัฒนาการ
7.การพัฒนา
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
กระบวนการการ
บริหารจัดการทีด่ ีใน -แนวทางการพัฒนาการ
องค์กรและการมีส่วน ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรใน
ร่วมของประชาชน องค์กร
-แนวทางการพัฒนาปรับปรุง
เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่
ในการปฏิบัติงาน
-แนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารของท้องถิ่น

รวม

ดําเนินการจริง
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ

4

190,000

1

-

4

630,000

1

97,500

4

560,000

2

-

7

650,000

5

184,078

5

1,350,000

2

85,037.70

4

1,260,000

1

852,699

14

6,441,400

11

1,055,726.98

3

90,000

1

38,180

117,026,900

82

44,525,393.19
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1.2.3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 (เฉพาะปี พ.ศ. 2559)
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

2.การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

3.การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

4.การพัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยก
รรมและการท่องเทีย่ ว

แนวทางการพัฒนา
-แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง
ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน
-แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ําและ
ระบบประปาหมู่บ้าน
-แนวทางการพัฒนาขยายเขต
บริการไฟฟ้าและไฟทางสาธารณะ
-แนวทางการพัฒนาระบบจราจร
-แนวทางการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
-แนวทางการพัฒนาการศึกษาทั้ง
ในระบบและนอกระบบ
-แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและ
โรคติดต่อเช่น เอดส์ วัณโรค ฯลฯ
-แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม
กีฬาและนันทนาการทุกระดับ
-แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม
สวัสดิการทางสังคม
-แนวทางการพัฒนาการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
-แนวทางการพัฒนาการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
-แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม
และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ภัย
-แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการ
ผลิต ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ
-แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนทุกระดับ
-แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
สถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

โครงการตามแผนพัฒนา
ดําเนินการจริง
จํานวน จํานวนเงิน
จํานวน จํานวนเงิน
โครงการ
โครงการ
36

42,553,400

6

761,051

27

18,930,000

16

6,284,090.17

6

14,130,000

4

4,605,631.53

5
9

470,000
7,235,000

3

2,232,500

10

8,800,000

7

7,905,179.90

14

1,324,500

10

905,372.80

10

6,700,000

3

1,845,321

10

9,772,000

4

10,445,963

5

2,110,000

2

-

3

700,000

1

7,500

4

280,000

1

24,606.80

3

100,000

-

-

5

3,925,000

2

1,981,572

3

3,220,000

-

-
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ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

โครงการตามแผนพัฒนา
จํานวน จํานวนเงิน
โครงการ

5.การพัฒนาด้านการ -แนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการและการ ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
-แนวทางการพัฒนา การ
และสิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการขยะและสิ่ง
ปฏิกูล
-แนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อม แม่น้ําสายหลัก
-แนวทางการพัฒนาการ
6.การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลป
จารีตประเพณี ภูมิ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ปัญญาท้องถิ่น
-แนวทางการพัฒนาการ
7.การพัฒนา
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร
กระบวนการการ
บริหารจัดการทีด่ ีใน -แนวทางการพัฒนาการ
องค์กรและการมีส่วน ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรใน
ร่วมของประชาชน องค์กร
-แนวทางการพัฒนาปรับปรุง
เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่
ในการปฏิบัติงาน
-แนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารของท้องถิ่น

รวม

ดําเนินการจริง
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ

4

190,000

1

-

5

2,230,000

3

414,700

4

560,000

3

7,330,000

7

650,000

5

261,412

4

750,000

2

101,320

6

1,395,000

2

348,910

20

2,313,600

10

517,107.70

4

110,000

1

37,970

128,448,500

86

46,010,207.90

204
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1.2.4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เฉพาะปี พ.ศ. 2560)
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

2.การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

3.การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

4.การพัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยก
รรมและการท่องเทีย่ ว

แนวทางการพัฒนา
-แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง
ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน
สะพาน
-แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ําและ
ระบบประปาหมู่บ้าน
-แนวทางการพัฒนาขยายเขต
บริการไฟฟ้าและไฟทาง
สาธารณะ
-แนวทางการพัฒนาระบบจราจร
-แนวทางการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
-แนวทางการพัฒนาการศึกษาทั้ง
ในระบบและนอกระบบ
-แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและ
โรคติดต่อเช่น เอดส์ วัณโรค ฯลฯ
-แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม
กีฬาและนันทนาการทุกระดับ
-แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม
สวัสดิการทางสังคม
-แนวทางการพัฒนาการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
-แนวทางการพัฒนาการจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
-แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม
และให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันภัย
-แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการ
ผลิต ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ
-แนวทางการพัฒนาส่งเสริม
อาชีพให้กับประชาชนทุกระดับ
-แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
สถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

โครงการตามแผนพัฒนา
ดําเนินการจริง
จํานวน จํานวนเงิน
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
โครงการ
44

47,824,120

24

9,409,400

19

10,750,000

2

679,000

7

12,220,000

1

1,234,177.87

5
6

470,000
3,700,000

1

180,011.45

9

8,770,000

8

9,573,323.48

13

1,317,500

9

1,178,132

10

6,700,000

1

24,970

10

10,484,000

5

11,391,069.75

5

2,510,000

2

13,965

3

700,000

2

119,132

4

280,000

1

19,389.80

3

100,000

1

7,925

5

3,930,000

2

54,060

3

3,220,000

-

-
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ยุทธศาสตร์
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โครงการตามแผนพัฒนา
จํานวน จํานวนเงิน
โครงการ

5.การพัฒนาด้านการ -แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม
บริหารจัดการและการ กิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
-แนวทางการพัฒนา การบริหาร
และสิ่งแวดล้อม

6.การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
7.การพัฒนา
กระบวนการการ
บริหารจัดการทีด่ ีใน
องค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน

จัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
-แนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อม แม่น้ําสายหลัก
-แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม
และเผยแพร่ศิลป วัฒนธรรม
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
-แนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กร
-แนวทางการพัฒนาการปรับปรุง
และพัฒนาบุคลากรในองค์กร
-แนวทางการพัฒนาปรับปรุง
เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่
ในการปฏิบัติงาน
-แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการบริหารของ
ท้องถิ่น

รวม

ดําเนินการจริง
จํานวน จํานวนเงิน
โครงการ

5

290,000

2

-

6

2,780,000

5

1,814,140.69

4

560,000

1

-

8

710,000

6

116,288

4

750,000

1

71,342

7

1,395,000

2

446,430.48

29

3,024,950

21

2,707,463.60

4

110,000

1

15,375

122,595,570

98

213
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1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
1.แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุง บํารุงถนน
สะพาน ทางเท้า ท่อ
ระบายน้าํ ฯลฯ

โครงการ
1.1โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมขุด
ลอกฝังท่อระบายน้ําทิ้งหมู่ที่ 5(ซอย
บ้านนายไพบูลย์ แย้มดี)
1.2โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมวาง
ท่อระบายน้ําหมูท่ ี่ 5,8,9
1.3ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 7 ซอย 12
1.4ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่
1-13
1.5ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 2 จํานวน 2 สาย –สายบ้านนาย
สมศักดิ์ เมฆน้อย
-สายบ้านพุหว้า
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ซ่อมแซมถนนพร้อมขุด
ลอกฝังท่อระบายน้ําทิ้ง
ซอยบ้านนายไพบูลย์
แย้มดี
ซ่อมแซมถนนพร้อมวาง
ท่อระบายน้ําทิง้ หมู่ที่
5,8,9
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง 4
เมตรยาว 400 เมตร
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังหมู่ที่ 1-13
สายที่1ซอยบ้านนาย
สมศักดิ์ เมฆน้อย กว้าง
4 เมตรยาว 202เมตรหนา
0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 808 ตารางเมตร
พร้อมฝังท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 เมตร

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

549,000 ถนนพร้อมอยู่ในสภาพใช้ ความยาวถนน
งานและน้ําไม่ท่วมขังพื้นที่
317,0000 ถนนพร้อมอยู่ในสภาพใช้ ความยาวท่อระบายน้ํา
งานและน้ําไม่ท่วมขังพื้นที่
870,000 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร
1,288,000 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร
913,000 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร

ความยาวถนน
ความยาวถนน
ความยาวถนน
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แนวทางการพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ)
สายที่ 2ซอยพุหว้าขนาด
กว้าง4 เมตรยาว 210
เมตรหนา0.15เมตรหรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 840
ตารางเมตร
1.6ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 6 ซอยต้นโพธิ์

1.7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 8 ซอย 6

1.8ขุดลอกปรับปรุงฝังท่อระบายน้าํ
หมู่ที่ 5ซอยบ้านนางถิ่น ใจดี
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ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง 6
เมตรยาว 89 เมตรหนา
0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 534 ตาราง
เมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง 4
เมตรยาว435 เมตรหนา
0.15เมตรหรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า1,740 ตาราง
เมตร
ขุดลอกปรับปรุงฝังท่อ
ระบายน้าํ หมู่ที่5ซอยบ้า
นางถิ่น ใจดี

240,000 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร

ความยาวถนน

1,042,000 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร

ความยาวถนน

94,000 น้ําไม่ท่วมขัง

ความยาวท่อระบายน้ํา
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แนวทางการพัฒนา

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
2. แนวทางการพัฒนา
แหล่งน้าํ และระบบ
ประปาหมู่บ้าน

3.แนวทางการพัฒนา
ขยายเขตบริการไฟฟ้า
และไฟทางสาธารณะ

โครงการ

เป้าหมาย

1.9ขุดลอกเปิดทางน้าํ แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง หมู่ที่ 1

(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดลอกเปิดทางน้าํ ท่วมขัง
หมู่ที่ 1

2.1ก่อสร้างถนนน้ําล้นหมู่ที่ 1,8ซอย
แยกห้วยต้นพลับ

ก่อสร้างถนนน้าํ ล้นหมู่ที่
1,8ขนาดกว้าง4 เมตรยาว
10 เมตร
2.2ซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่5ซอย ซ่อมแซมท่อเมนประปา
บ้านนายไพบูลย์ แย้มดี
หมู่ที่ 5ซอยนายไพบูลย์
แย้มดี
2.3ปรับปรุงยกระดับถนนคันกั้นน้าํ ล้น ปรับปรุงยกระดับถนนคัน
กั้นน้ําล้นเพื่อกักเก็บน้ํา
เพื่อกักเก็บน้ําหมู่ที่ 10
หมู่ที่ 10
ก่อสร้างถนนน้าํ ล้นหมู่ที่
2.4ก่อสร้างถนนน้ําล้น หมู่ที่ 5
5
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานี
2.5 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีผลิต
ผลิตน้ําประปาบ้านท่า
น้ําประปาบ้านท่าลาว
ลาว
3.1 โครงการติดตัง้ ปรับปรุงซ่อมแซม จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้า
ไฟทางสาธารณะ
สาธารณะ จํานวน 13
หมู่บ้าน
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จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

49,000 น้ําไม่ท่วมขัง
100,000 ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ตัวชี้วัด (KPI)
ความยาวขุดลอก
ความยาวถนน

38,500 ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคได้เพียงพอ

ความยาวท่อเมนประปา

93,000 ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก

ความยาวถนน

697,500 ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก
140,500 ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคได้เพียงพอ

ความยาวถนน

161,499.96 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคืน

สภาพสถานีผลิต
น้ําประปา
จํานวนไฟ
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โครงการ

4.1จัดซื้อท่อยางผิวตัวหนอน
4.แนวทางการพัฒนา
ระบบจราจร
5.แนวทางการพัฒนาด้าน 5.1ถมดินหน้าอาคารอเนกประสงค์
หมู่ที่ 2
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

การพัฒนาด้านการส่งเสริม 1.แนวทางการพัฒนาด้าน 1.1สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน
การศึกษาทัง้ ในระบบและ ,วัสดุทางการศึกษา
การศึกษาและพัฒนา
นอกระบบ
คุณภาพชีวิต
1.2โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อท่อยางผิวตัวหนอน
ถมดินหน้าอาคาร
อเนกประสงค์หมู่ที่2ส่วน
ที่ 1 กว้าง 30 เมตร ยาว
40 เมตรสูงเฉลี่ย1 เมตร
ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า
600ลบ.ม.ส่วนที่ 2 กว้าง4
เมตรยาว30สูงเฉลี่ย1
เมตรปริมาณดินไม่น้อย
กว่า 120 ลบ.ม.
จัดซื้อวัสดุการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจํานวน 5 ศูนย์
อุดหนุนอาหารกลางวัน
เด็กเล็ก เด็กอนุบาล ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5
ศูนย์
อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพืน้ ฐาน(สพฐ)

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

69,550 ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ตัวชี้วัด (KPI)
จํานวนอุบัติเหตุลดลง

100,000 ประชาชนมีพื้นที่สําหรับ
จัดกิจกรรมของส่วนรวม

ปริมาตรดิน

474,543 เด็กมีพัฒนาการในการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น

จํานวนวัสดุการศึกษา

1,276,540 นักเรียนได้รับสารอาหาร
ที่เพียงพอ และมีการ
พัฒนาการที่ดีขึ้น

จํานวนเด็ก

3,490,000
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โครงการ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
การพัฒนาด้านการส่งเสริม 1.แนวทางการพัฒนาด้าน 1.3โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
เด็กอนุบาลและเด็ก
การศึกษาและพัฒนา
การศึกษาทัง้ ในระบบและ
ประถมศึกษาปีที่ 1-6และ
คุณภาพชีวิต
นอกระบบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1.4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการจัด จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
งานวันเด็ก
1.5ถมดินหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก ถมดินข้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หมู่ที่ 1
เล็กบ้านท่าไม้รวกขนาด
กว้าง 9 เมตรยาว 42
เมตรลึกเฉลี่ย 3 เมตร
ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า
756 ลบ.ม.
2.แนวทางการพัฒนาการ 2.1 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน โครงการพัฒนางาน
ในท้องถิ่น
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
อปท.อุดหนุน อสม.
การป้องกันและแก้ไข
จํานวน 13 หมู่บ้านๆละ
ปัญหายาเสพติดและ
15,000 บาท
โรคติดต่อ
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จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

จํานวนเด็ก
2,147,608.40 เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารที่เพียงพอและ
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
28,988 ส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็ก
100,000 เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
มีพื้นที่สําหรับทํา
กิจกรรม

195,000 การสาธารณสุขมูลฐานมี
คุณภาพมากขึ้น

จํานวนผู้ได้รับบริการ
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โครงการ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
การพัฒนาด้านการส่งเสริม 2.แนวทางการพัฒนาการ 2.2โครงการป้องกันและปราบปรามยา อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
เสพติด ปี 2557
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพ
การศึกษาและพัฒนา
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ติดอําเภอท่ายาง จังหวัด
คุณภาพชีวิต
การป้องกันและแก้ไข
เพชรบุรีตามโครงการ
ปัญหายาเสพติดและ
ป้องกันและปราบปรามยา
โรคติดต่อ
เสพติดประจําปี 2557
3.แนวทางการพัฒนาการ
2.3โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ส่งเสริมกีฬาและ
โลกประจําปี 2557
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพ
นันทนาการทุกระดับ
ติดอําเภอท่ายาง จังหวัด
4.แนวทางการพัฒนาการ
เพชรบุรีตามโครงการ
ส่งเสริมสวัสดิการทาง
สัปดาห์รณรงค์ตอ่ ต้านยา
สังคม
เสพติดโลกประจําปี
2.4โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข 2557
ปัญหายาเสพติด
โครงการป้องกันและแก้ไข
2.5โครงการพ่นหมอกควันกําจัด
ปัญหายาเสพติด
ยุงลาย
พ่นหมอกควันกําจัด
ยุงลายเพื่อป้องกันโรค
2.6โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดโรค ไข้เลือดออก
และการแพร่ระบาดของโรค
รณรงค์การเกิดโรคและ
การแพร่ระบาดของโรค

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

30,0000 ชุมชนปลอดจากสิ่งเสพ
ติด

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

5,500 ชุมชนปลอดจากสิ่งเสพ
ติด

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

81,500 ชุมชนปลอดจากสิ่งเสพ
ติด
- ชุมชนปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
จํานวนชุมชนที่พน่
หมอก

- ประชาชนในชุมชนมี
ความรูค้ วามเข้าใจในการ
ป้องกันการเกิดโรคต่างๆ

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
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โครงการ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
การพัฒนาด้านการส่งเสริม 2.แนวทางการพัฒนาการ 2.7อุดหนุนสมทบกองทุนหลักประกัน อุดหนุนสมทบกองทุน
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
การศึกษาและพัฒนา
สุขภาพและเวชภัณฑ์การป้องกันรักษา หลักประกันสุขภาพและ
การป้องกันและแก้ไข
เวชภัณฑ์การป้องกัน
คุณภาพชีวิต
โรคในชุมชน(สปสช.)
ปัญหายาเสพติดและ
รักษาโรคในชุมชน
โรคติดต่อ
(สปสช.)
3.แนวทางการพัฒนาการ ส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการทุกระดับ
4.แนวทางการพัฒนาการ 4.1โครงการส่งเสริมสวัสดิการทาง
-จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ส่งเสริมสวัสดิการทาง
ชีพผู้ด้อยโอกาส
สังคม
สังคม
-จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ
-จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ
4.2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สงู อายุ สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุในเขตตําบลท่า
ไม้รวกเดือนละ ๑ ครั้ง
1.แนวทางการพัฒนาการ 1.1โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง
การพัฒนาด้านการจัด
จัดตั้งศูนย์ป้องกันลด
ระเบียบชุมชน สังคม และ รักษาความสงบเรียบร้อย เทศกาล
อุบัติเหตุทางถนนช่วงปี
และความปลอดภัยในชีวิต
การรักษาความสงบ
ใหม่,สงกรานต์
เรียบร้อย
และทรัพย์สิน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

จํานวนผู้ได้รับบริการ
182,000 ประชาชนได้รบั ความรู้
การบริการด้านสุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพอย่าง
ทั่วถึง
113,000 ผู้ด้อยโอกาสมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
8,071,400 ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น
680,000 ผู้พิการมีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น
- ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตและ
สุขภาพกายที่ดีขึ้น

จํานวนผู้ได้รับการ
ช่วยเหลือ
จํานวนผู้สงู อายุทไี่ ด้รับ
การช่วยเหลือ
จํานวนผู้พิการที่ได้รับ
การช่วยเหลือ
จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

8,034 ประชาชนได้รบั ความ
จํานวนการเกิด
สะดวกและปลอดภัยใน อุบัติเหตุ
การสัญจรจํานวนการเกิด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
ลดลง
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การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

1.แนวทางการพัฒนาการ 1.2โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
รักษาความสงบเรียบร้อย (กรณีฉุกเฉิน)
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
1.3 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

การพัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว

2.แนวทางการพัฒนาการ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
3.แนวทางการพัฒนา การ
ส่งเสริมและให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันภัย
1.แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมการผลิตผัก ผลไม้
ปลอดสารพิษเพื่อการ
บริโภคและจําหน่าย
2.แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนทุกระดับมี
รายได้เพิ่มขึ้น
3.แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อถุงยังชีพเพือ่
ช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับ
ราษฎรที่ประสบสาธารณ
ภัย
โครงการให้บริการแพทย์
ฉุกเฉิน (FR)

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

9,600 ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนใน
เบื้องต้น

จํานวนผู้ได้รับการ
ช่วยเหลือ

- ผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุ
ได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ถูกวิธีและทันท่วงที
9,250 การปฏิบัติงานด้านการ
98,000 ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
- -

จํานวนผู้ได้รับการ
ช่วยเหลือ

2.1โครงการจดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง

-

-

-

-

- -

-

-

- -

-

-

- -

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

ตัวชี้วัด (KPI)

จํานวนวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
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โครงการ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
การพัฒนาด้านการจัดการ 1.แนวทางการพัฒนา การ 1.1โครงการส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ใน
เขตพื้นที่ตําบลท่าไม้รวก
ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
2.แนวทางการพัฒนา การ 2.1โครงการปรับปรุงบ่อทิง้ ขยะ
ปรับปรุงบ่อขยะและถนน
บริหารจัดการขยะ สิ่ง
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
เข้า-ออกบ่อขยะหมู่ที่ 2
ปฏิกูลและสภาพแวดล้อม
บ้านหนองเตียน
2.2โครงการจัดซือ้ ถังขยะ
จัดซื้อถังขยะสําหรับ
รองรับขยะ
3.แนวทางการพัฒนาภูมิ
ทัศน์ สิ่งแวดล้อมเมือง
และแม่นา้ํ สายหลัก
การพัฒนาด้านศิลปะ
1.แนวทางการพัฒนา
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ส่งเสริมและเผยแพร่
ภูมิปัญญาท้องถิน่
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

3.1โครงการกําจัดวัชพืชในแหล่งน้าํ

1.1ส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์

1.2ส่งเสริมงานประเพณีเข้าพรรษา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

โครงการกําจัดวัชพืชใน
แม่น้ํา แหล่งน้ําต่างๆใน
พื้นที่
กิจกรรมพัฒนาทําความ
สะอาดแม่น้ําเพชรบุรี
งานประเพณีสงกรานต์

งานประเพณีแห่งเทียน
พรรษา

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ
- เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ
ท้องถิ่นและทําให้
สภาพแวดล้อมดีขึ้น

ตัวชี้วัด (KPI)
จํานวนต้นไม้ที่ปลูก

99,000 มีบ่อขยะที่มาตรฐาน

สภาพบ่อขยะ

96,750 ชุมชนมีที่รองรับขยะที่มี
มาตรฐาน มีความสะอาด
มากยิ่งขึ้น
- แม่น้ําลําคลองมีความ
สะอาด มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม
-

จํานวนถังขยะ

29,266 ชุมชนมีความสามัคคี
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมให้อยู่คู่กับ
ท้องถิ่น
11,100 จัดกิจกรรมถวายเทียน
จํานําพรรษาในงาน
ประเพณี

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

จํานวนวัชพืช

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
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การพัฒนาด้านศิลปะ
1.แนวทางการพัฒนา
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ส่งเสริมและเผยแพร่
ภูมิปัญญาท้องถิน่
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการ
1.3 งานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์

1.4โครงการเผยแพร่กิจกรรม
วัฒนธรรมประเพณีพื้นที่อําเภอท่ายาง
ในงาน “พระนครคีรี-เมืองเพชร”
ประจําปี 2557 อําเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี
1.5ส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญและเข้า
ร่วมวันสําคัญที่สว่ นราชการจัดขึ้น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
งานประเพณีสงกรานต์

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอท่ายาง ตาม
โครงการเผยแพร่กิจกรรม
วัฒนธรรมประเพณีพื้นที่
อําเภอท่ายางในงาน
“พระนครคีร-ี เมืองเพชร”
ประจําปี 2557
จัดกิจกรรมวันสําคัญของ
ทางราชการและเข้าร่วม
วันสําคัญของทางราชการ
ที่จัดขึ้นเช่นวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา,วันขึน้ ปีใหม่,
ตรุษจีน,วันสําคัญของทาง
ราชการ พระมหากษัตริย์
,พระราชินี ฯลฯ

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

29,266 ชุมชนมีความสามัคคี
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมให้อยู่คู่กับ
ท้องถิ่น
20,000 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
ช่วยอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมให้อยู่คู่กับ
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัด (KPI)
จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

20,728 สร้างการมีส่วนร่วม
จํานวนผู้เข้าร่วม
ประชาชนร่วมกิจกรรมวัน กิจกรรม
สําคัญและเข้าร่วมวัน
สําคัญที่ส่วนราชการจัด
ขึ้น

หน้า 30

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
การพัฒนาด้านการพัฒนา 1.แนวทางการพัฒนาการ 1.1จ้างที่ปรึกษา ศึกษา ออกแบบวิจัย จ้างที่ปรึกษาสํารวจและ
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ
ประเมินความพึงพอใจ
กระบวนการบริหารจัดการ บริหารจัดการที่ดใี น
ของประชาชนต่อการ
องค์กร
ที่ดีในองค์กรและการมี
บริหารงานของเทศบาล
ส่วนร่วมของประชาชน
2.แนวทางการพัฒนาการ 2.1โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ปรับปรุงและพัฒนา
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร
เทศบาลตําบลท่าไม้รวก
ประจําปีงบประมาณ
2557
2.2โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็กและการฝึกอบรมและ
เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแล
เด็ก
2.3โครงการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์

3.แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้ และสถานที่
ปฏิบัติงาน

3.1โครงการจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
จํานวน 2 เครื่อง

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

15,000 เพื่อให้ได้ข้อมูลต่างๆที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
545,740 การบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

26,400 ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษาของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพใน
การบริหารงานเพิ่มมาก
ขึ้น
- สร้างจิตสํานึกให้ทุกคนมี
ความเสียสละส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นเกิดภาพลักษณ์ที่
ดีต่อองค์กร
44,000 มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพเพิม่ มาก
ขึ้น

ตัวชี้วัด (KPI)
จํานวนครัง้

จํานวนผู้ได้รับการอบรม

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
จํานวนเครื่อง
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กรและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางการพัฒนา
3.แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้ และสถานที่
ปฏิบัติงาน

โครงการ
3.2โครงการจัดซือ้ เครื่องปริ้นเตอร์

เป้าหมาย

จํานวนเงิน

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อเครื่อง printer
officejet จํานวน 2
เครื่อง

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

39,580 มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการ จํานวนเครือ่ ง
ปฏิบัติงานการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รวม 24,740,343.36

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก
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2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
1.แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุง บํารุงถนน
สะพาน ทางเท้า ท่อ
ระบายน้าํ ฯลฯ

โครงการ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการก่อสร้างถนน
1.1โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 11 ซอยบ้านนายเสรี คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว500
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,000 ตารางเมตร
โครงการก่อสร้างถนน
1.2โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายสุนทร คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
4 เมตร ยาว 415 เมตร
เจียวยี่
หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,160 ตาราง
เมตร
1.3โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
โครงการก่อสร้างถนน
เสริมเหล็กหมู่ที่13ซอยบ้านนายยอด คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ทองสุข
4 เมตรยาว 300 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,200 ตาราง
เมตร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

390,000 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร

ความยาวถนน

298,900 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร

ความยาวถนน

724,000 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร

ความยาวถนน
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1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
1.แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุง บํารุงถนน
สะพาน ทางเท้า ท่อ
ระบายน้าํ ฯลฯ

โครงการ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการก่อสร้างถนน
1.4โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
เสริมเหล็กหมู่ที่ 9ซอยบ้านนางเยือ่
กว้าง 3 เมตรยาว 159
จันทร์นิล
หนา0.15 เมตรหรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า477ตาราง
เมตรพร้อมรางระบายน้าํ
1.5โครงการก่อสร้างรางระบายน้าํ หมู่ ก่อสร้างรางระบายน้ําหมู่
ที่ 6 ซอย 1ขนาดกว้าง
ที่ 6
0.50 เมตรยาว210 เมตร
หนา 0.10 เมตรลึก0.50
เมตร
1.6โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม -ค่าจ้างเหมาปรับปรุง
ถนน
ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่8,12และ
ถนนลูกรังหมู่ที่8
-ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน
หมู่ที่ 8
-ปรับปรุงถนนทางเข้า
สนามกีฬาระดับอําเภอ
หมู่ที่ 6
-ซ่อมสร้างผิวทางแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีตโดยวิธี
Pavenment in place
recyelinglสายทล3175
บ้านท่าลาว

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

455,000 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรน้าํ ไม่ทว่ มขัง

ตัวชี้วัด (KPI)
ความยาวถนน

640,000 การระบายน้าํ เป็นไป
ความยาวรางระบายน้ํา
โดยสะดวกแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง
129,000 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร

สภาพถนน

60,000
67,000
6,887,000
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ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
1.แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุง บํารุงถนน
สะพาน ทางเท้า ท่อ
ระบายน้าํ ฯลฯ

โครงการ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
1.7โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง
-ค่าปรับปรุงถนนทางเข้า
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
บ่อขยะหมู่ที่2บ้านหนอง
เตียน
-ค่าจ้างเหมาปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่
9
1.8โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่1ซอยหลังโรงเรียน
เสริมเหล็กขนาดกว้าง 4
บ้านท่าไม้รวก
เมตรยาว 150 เมตร
1.9โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 10ซอยบ้านนายสมวย เสริมเหล็กขนาดกว้าง 4
คําทรัพย์
เมตรยาว150 เมตร
1.10โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 1สายท่าไม้รวก-แก่ง เสริมเหล็กขนาดกว้าง 6
กระจาน
เมตรยาว 1,290 เมตร
1.10โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงขุด
-จ้างเหมาขุดลอกร่องน้ํา
ลอกรางระบายน้ํา ท่อระบายน้ํา ท่อ ธรรมชาติและวางท่อ
ระบายน้าํ ท่อระบายน้าํ ทิ้ง น้ําเสียใน ระบายน้าํ หมู่ที่ 1
-โครงการฝังท่อระบายน้าํ
เขตพื้นที่
คอนกรีตหมู่ที่ 1ซอยห้วย
ตาจ้าว

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

100,000 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร
99,000

สภาพถนน

335,000 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร
99,000 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร
735,555 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร
68,000 การระบายน้าํ เป็นไป
โดยสะดวกแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง
100,000 การระบายน้าํ เป็นไป
โดยสะดวกแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง

ความยาวถนน
ความยาวถนน
ความยาวถนน
ความยาวท่อระบายน้ํา
ความยาวท่อระบายน้ํา
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แนวทางการพัฒนา
2.แนวทางการพัฒนา
แหล่งน้าํ ระบบประปา

โครงการ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2.1 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ โครงการก่อสร้างระบบปา
หมู่บ้านหมู่ที่ 1บ้านท่าไม้
หมู่ที่ 1
รวก
2.2โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่ที่ 3 บ้านในคุง้
3
2.3โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ -จ้างเหมาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ใน
ประปา
สถานีผลิตน้ําประปา
-ค่าจ้างซ่อมท่อสูบน้ําเดิน
ระบบประปา
-ค่าจ้างเหมาบํารุงรักษา
และปรับปรุงระบบกรอง
น้ําประปาผิวดิน หมู่ที่ 5
-ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
กรองน้าํ ประปาหมู่ที่ 5
2.4โครงการขยายเขตประปา
-โครงการขยายเขต
ประปาหมู่ที่ 10
โครงการขยายเขตประปา
หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7
2.5โครงการวางท่อส่งน้ําเพื่อแก้ไข
-โครงการปรับปรุงวางท่อ
ปัญหาภัยแล้ง
ส่งน้ําเพื่อการเกษตร หมู่
ที่ 7

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

4,614,500 ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง

จํานวนประปา

4,795,000 ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
88,000 ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง

จํานวนประปา
สภาพระบบประปา

5,580 ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
83,000 ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
166,000 ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
28,000 ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
50,000 ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
100,000 ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง

สภาพอาคาร
ความยาวของของการ
ขยายเขต
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แนวทางการพัฒนา

โครงการ
2.6โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมคลองส่งน้ํา คลองพลังงาน
ไฟฟ้า
2.7โครงการสูบน้าํ ลงลําห้วยยางเพือ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

3.แนวทางการพัฒนา
ขยายเขตบริการไฟฟ้าให้
ทั่วถึงพร้อมไฟฟ้า
สาธารณะ

4.แนวทางการพัฒนา
ระบบจราจร

3.1โครงการขยายเขตไฟฟ้าไฟฟ้า
3.2โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร

-

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ซ่อมแซมคลองส่งน้ําบ้าน
หนองชุมแสง หมู่ที่ 4,13
-จัดซื้อน้ํามัน แก๊สสําหรับ
เครื่องสูบน้ําภัยแล้งเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรใน
พื้นที่
-ค่าใช้นา้ํ โครงการสูบน้ํา
ด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้าน
หนองชุมแสงเพื่อช่วยภัย
แล้ง
-ค่าขยายเขตไฟฟ้า50%
แรกสนามกีฬาระดับ
อําเภอหมู่ที่ 6
-ค่าขยายเขตไฟฟ้าสถานี
สูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้า
หมู่ที่ 8 50% แรก
-ค่าขยายเขตไฟฟ้าสถานี
สูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้า
หมู่ที่ 8 50% หลัง
-

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

1,270,000 ประชาชนมีน้ําสําหรับ
อุปโภค-บริโภคและทํา
การเกษตรอย่างเพียงพอ
80,004 ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร
92,680 ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร

ตัวชี้วัด (KPI)

จํานวนเกษตรกร

จํานวนเกษตรกร

485,232.29 ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้า ความยาวของการขยาย
เขตไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง
204,351.20 ส่งเสริมการเกษตรลด
ต้นทุนการผลิตทาง
การเกษตร
185,813.44 ส่งเสริมการเกษตรลด
ต้นทุนการผลิตทาง
การเกษตร
- -

ความยาวของการขยาย
เขตไฟฟ้า
ความยาวของการขยาย
เขตไฟฟ้า
-
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โครงการ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
5.แนวทางการพัฒนาด้าน 5.1โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานี -ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา
สูบน้ําบ้านหนองเตียน
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
ของสถานีสบู น้ําด้วย
ไฟฟ้าบ้านหนองเตียน
5.2โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมสถานี
สูบน้ําพลังงานไฟฟ้า

-ปรับปรุงเครื่องสูบน้ํา
ด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านไร่
หลวง
-ปรับปรุงซ่อมแซมสถานี
สูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้า
บ้านไร่หลวง
-ซ่อมแซมสถานีสบู น้ํา
ด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 8

1.1โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
การพัฒนาด้านการส่งเสริม 1แนวทางการพัฒนา
การศึกษาทัง้ ในระบบและ
การศึกษาและพัฒนา
เด็กอนุบาลและเด็ก
นอกระบบ
คุณภาพชีวิต
ประถมศึกษาปีท1ี่ -6ของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและ
เด็กนักเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพืน้ ฐาน(สพฐ)
1.2โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน -อุดหนุนอาหารกลางวัน
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 5 ศูนย์

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

1,180,000 ประชาชนมีน้ําใช้สําหรับ
ทําการเกษตร

สถานีสบู น้ํา

94,900 สถานีสบู น้ําด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์
พร้อมใช้งาน
828,000 สถานีสบู น้ําด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์
พร้อมใช้งาน
192,000 สถานีสบู น้ําด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์
พร้อมใช้งาน
2,008,582.58 เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารที่เพียงพอและ
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น

สถานีสบู น้ํา

1,291,620 นักเรียนได้รับสารอาหาร
ที่เพียงพอและมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น

จํานวนเด็ก

สถานีสบู น้ํา
สถานีสบู น้ํา
จํานวนเด็ก
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โครงการ

1.3โครงการส่งเสริมกิจกรรมการจัด
งานวันเด็ก
1.4สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน
,วัสดุทางการศึกษา
1.5 โครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

1.6โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองเตียน
2แนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและ
โรคติดต่อ

2.1โครงการสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
-จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
-ติดตั้งมุ้งลวดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กหมู่ที่ 1,4,7
-ซ่อมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเขาลูกช้าง
โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
หนองเตียนหมู่ที่ 2
โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานใน
อปท.อุดหนุนให้กับชุมชน
จํานวน 13 ชุมชนๆละ
15,000 บาท

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

3,508,000 นักเรียนได้รับสารอาหาร
ที่เพียงพอและมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น

จํานวนเด็ก

38,988 ส่งเสริมการพัฒนาการ
ของเด็ก
508,300 เด็กมีพัฒนาการในการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น

จํานวนเด็ก

82,000 แมลงและยุงไม่สามารถ
เข้าไปกัดหรือก่อความ
รําคาญกับเด็ก
72,000 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้
มาตรฐาน
1,971,000 มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน
97,500 ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
การบริการด้าน
สาธารณสุขที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ

จํานวนอุปกรณ์

จํานวนอาคาร
จํานวนผู้ได้รับบริการ
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2แนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและ
โรคติดต่อ

3แนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการทุกระดับ

โครงการ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2.2โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุดหนุนโครงการป้องกัน
ยาเสพติดปี 2558ศูนย์ปฏิบัติการพลัง และแก้ไขปัญหายาเสพ
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอท่า
ติดปี 2558
ยาง จังหวัดเพชรบุรี
2.3โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อุดหนุนโครงการรณรงค์
โลกประจําปี 2558ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านยาเสพติดโลกปี
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอ 2558
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
2.4อุดหนุนสมทบกองทุนหลักประกัน เงินสมทบกองทุน
สุขภาพและเวชภัณฑ์การป้องกันรักษา หลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น
โรคในชุมชน(สปสช)
3.1ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการแข่งขัน -โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา อปท.
กีฬา

-โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา ท่าไม้รวกจูเนียร์
เกมส์
4.แนวทางการพัฒนาการ 4.1โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ -จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ส่งเสริมสวัสดิการทาง
ชีพผู้สูงอายุ
สังคม
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

30,000 ชุมชนปลอดจากยาเสพ
ติด

จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

5,500 ชุมชนปลอดจากยาเสพ
ติด

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

203,000 ประชาชนได้รบั ความรู้
การบริการด้านสุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง
28,581 สร้างความสามัคคีให้กับ
ชุมชนเด็กเยาวชน
ประชาชนเจ้าหน้าที่
พนักงานผูบ้ ริหารมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
10,144 สร้างความสามัคคีให้กับ
เด็กและให้เด็กมาสนใจใน
การเล่นกีฬา
8,369,500 ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น

จํานวนผู้ได้รับบริการ

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
จํานวนผู้ได้รับเบีย้ ยังชีพ
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โครงการ

4.แนวทางการพัฒนาการ 4.2โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้พิการ
ส่งเสริมสวัสดิการทาง
4.3โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้ป่วย
สังคม
โรคเอดส์
4.4โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย
การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย

1แนวทางการรักษาความ 1.1โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง
สงบเรียบร้อยและความ เทศกาล
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
1.2โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ
โครงการส่งเสริม
สวัสดิการทางสังคมเพื่อ
จ่ายผู้ป่วยเอดส์
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
จัดตั้งศูนย์ป้องกันลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงปี
ใหม่,สงกรานต์
โครงการให้บริการแพทย์
ฉุกเฉิน

2.แนวทางการพัฒนาการ 2.1โครงการจัดซือ้ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ จัดซ้อวัสดุเครื่องดับเพลิง
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ธารณภัย
3.แนวทางการพัฒนา การ
ส่งเสริมและให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันภัย
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

985,200 ผู้พิการมีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น
117,500 ผู้ป่วยเอดส์มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จํานวนผู้ได้รับความ
ช่วยเหลือ
จํานวนผู้ได้รับความ
ช่วยเหลือ

42,035 ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนในเบื้องต้น
- ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรจํานวนการเกิด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
ลดลง
- ผู้ป่วยผู้ประสบอุบัติเหตุ
ได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ถูกวิธีและทันท่วงที
5,750 การปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
-

จํานวนผู้ได้รับความ
ช่วยเหลือ
จํานวนครัง้

จํานวนผู้ได้รับความ
ช่วยเหลือ
จํานวนวัสดุอุปกรณ์
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เป้าหมาย

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ)
แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมการผลิต ผักผลไม้
ปลอดสารพิษเพื่อการ
บริโภคและการจําหน่าย
แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนทุกระดับมี
รายได้เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐาน
การพัฒนาด้านการบริหาร แนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการขยะสิ่ง
ปฏิกูลและสภาพแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาภูมิ
ทัศน์สิ่งแวดล้อมเมืองและ
แม่น้ําสายหลัก
การพัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว

-

-

-

11,734 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานให้กับกลุ่มและมี
รายได้ให้กับชุมชน

-โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตําบล

โครงการส่งเสริมพัฒนา
อาชีพตําบลท่าไม้รวก

-

-

-

โครงการสงเสริมการปลูกป่าชุมชน

ส่งเสริมการปลูกต้นไม้

- เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ
ท้องถิ่นและทําให้
สภาพแวดล้อมดีขึ้น

โครงการจัดซื้อถังขยะ

จัดซื้อถังขยะ

โครงการสืบสานพัฒนาอนุรักษ์แม่น้ํา
เพชรบุรี

กิจกรรมการพัฒนาทํา
ความสะอาดแม่นา้ํ
เพชรบุรี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

97,500 ชุมชนมีที่รองรับขยะที่มี
มาตรฐานมีความสะอาด
มากยิ่งขึ้น
- แม่น้ําเพชรบุรมี ีความ
สะอาด

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

จํานวนต้นไม้ที่ปลูก

จํานวนถังขยะ
จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
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แนวทางการพัฒนา

โครงการ

แนวทางการพัฒนาการ โครงการกําจัดวัชพืชในแหล่งน้ํา
บริหารจัดการขยะสิ่ง
ปฏิกูลและสภาพแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาภูมิ
ทัศน์สิ่งแวดล้อมเมืองและ
แม่น้ําสายหลัก
แนวทางการพัฒนาการ 1ส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญและเข้า
การพัฒนาด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลป ร่วมวันสําคัญที่สว่ นราชการจัดขึ้น
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ภูมิปัญญาท้องถิน่
ท้องถิ่น
การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

2.ส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการกําจัดวัชพืชใน
แหล่งน้าํ

จัดกิจกรรมวันสําคัญของ
ราชการ พระมหากษัตริย์
พระราชินแี ละกิจกรรม
ของหน่วยงานที่เกิดขึ้น
ระหว่างปี
งานประเพณีสงกรานต์

3.ส่งเสริมงานประเพณีเข้าพรรษา

งานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา

4.โครงการเผยแพร่กิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณีพื้นที่อําเภอท่ายางในงานพระ
นครคีร-ี เมืองเพชรประจําปี 2558
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอท่ายางตาม
โครงการเผยแพร่กิจกรรม
วัฒนธรรมประเพณีพื้นที่
อําเภอท่ายางในงาน พระ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ
- แม่น้ําลําคลองมีความ
สะอาดมีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม

61,980 สร้างการมีส่วนร่วม
ประชาชนร่วมกิจกรรมวัน
สําคัญและเข้าร่วมวัน
สําคัญที่สว่ นราชการจัด
ขึ้น
12,528 ชุมชนมีความสามัคคี
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมให้อยู่คู่กับ
ท้องถิ่น
12,120 ชุมชนมีความสามัคคี
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมให้อยู่คู่กับ
ท้องถิ่น
20,000 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
ช่วยอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมให้อยู่คู่กับ
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัด (KPI)
จํานวนวัชพืช

จํานวนครัง้

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
จํานวนครัง้
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แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาการ
การพัฒนาด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลป
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ภูมิปัญญาท้องถิน่
ท้องถิ่น
การพัฒนาด้านการพัฒนา แนวทางการพัฒนาการ
กระบวนการบริหารจัดการ บริหารจัดการที่ดใี น
องค์กร
ที่ดีในองค์กรและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางการพัฒนาการ
ปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากร

โครงการ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้าน
จริยธรรม การเรียนรู้ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต
ให้กับเด็กและเยาวชน

จัดทําเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์
1.1จัดทําวารสารเทศบาลและสื่อ
สิ่งพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาล สือ่ ประชาสัมพันธ์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม
โครงการต่างๆ
1.2.โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
โครงการจัดทําแผนที่ภาษี
ทะเบียนทรัพย์สิน
และทะเบียนทรัพย์สิน
2.1โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน

ฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของเทศบาล
ตําบลท่าไม้รวก ประจําปี
งบประมาณ 2558
2.2โครงการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมพัฒนาทําความ
สะอาดถนนหนทาง
สาธารณะแม่น้ํา วัด
โรงเรียนเดือนละ 1 ครั้ง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

46,805 ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี จํานวนผู้เข้าร่วม
ที่ดีงามภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรม
อยู่คู่กับชุมชน
71,652 ประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆได้รับรู้ขอ้ มูล
ข่าวสารต่างๆของเทศบาล
มากยิ่งขึ้น
13,385.70 มีแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินที่มี
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี
852,699 การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จํานวนสื่อ
ประชาสัมพันธ์
การนําระบบแผนที่ภาษี
ไปใช้
จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

- สร้างจิตสํานึกให้ทุกคนมี จํานวนครัง้
ความเสียสละส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นเกิดภาพลักษณ์ที่
ดีต่อองค์กร
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การพัฒนาด้านการพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กรและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาการ
ปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานที่
ปฏิบัติงาน

โครงการ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
3.1โครงการจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 3 เครื่อง
3.2โครงการจัดซือ้ เครื่องปริ้นเตอร์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิดLEDสีแบบ
Network
3.3จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์จาํ นวน 1
เครื่อง
3.4โครงการจัดซือ้ เครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
จํานวน 9 เครื่อง
3.5โครงการปรับปรุงที่ทําการเทศบาล โครงการปรับปรุงอาคาร
ตําบลท่าไม้รวก
สํานักงานเทศบาล
3.6จัดซื้อโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ จัดซื้อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ออกใบเสร็จรับเงิน
3.7จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่
-จัดซื้อรถจักรยานยนต์
จําเป็นสําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
-จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน
เทศบาล
11 ตัว

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

43,500 การปฏิบัติงานของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
46,400 การปฏิบัติงานของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
25,900 การปฏิบัติงานของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
246,960 สร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
236,500 เทศบาลมีความเป็น
ระเบียบสวยงามผู้มา
ติดต่อราชการได้รับความ
สะดวก
35,000 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด (KPI)
จํานวนเครื่อง
จํานวนเครื่อง
จํานวนเครื่อง
จํานวนเครื่อง
สภาพพื้นที่

การใช้งานระบบ
โปรแกรม

37,500 มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จําเป็น จํานวนรถจักรยานยนต์
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
56,500 มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จําเป็น จํานวนโต๊ะทํางาน
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
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การพัฒนาด้านการพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กรและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาการ
ปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานที่
ปฏิบัติงาน

โครงการ

เป้าหมาย

จํานวนเงิน

(ผลผลิตของโครงการ)
3.8โครงการปรับปรุง บํารุงรักษาหรือ -ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จําเป็นในการ ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์
บริหารงานเทศบาล
ต่างๆของเทศบาล
-ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

แนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
บริหารงานของท้องถิ่น

โครงการเวทีประชาคมเทศบาล
เคลื่อนที่

โครงการเวทีประชาคม
และเทศบาลเคลือ่ นที่

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

จํานวนวัสดุครุภัณฑ์
31,603.56 การปฏิบัติงานและ
บริหารงานเทศบาล
เป็นไปอย่างต่อเนือ่ งมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
250,623.42 การปฏิบัติงานและการ จํานวนวัสดุครุภัณฑ์
บริหารงานเทศบาล
เป็นไปอย่างต่อเนือ่ งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
38,180 ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม
การพัฒนาท้องถิน่

รวม 47,354,787.19

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก
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3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาด้านโครงสร้าง แนวทางการพัฒนา
พื้นฐาน
ปรับปรุงบํารุงรักษาถนน
สะพาน ทางเท้า ท่อ
ระบายน้าํ ฯลฯ

โครงการ
1.1โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
คลองส่งน้ําพลังงานไฟฟ้า
1.2โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๓ ซอย
พัฒนา ๕
1.3โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองส่งน้าํ หมู่ที่4,13
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๓ บ้าน
หนอง
-จ้างเหมาปรับปรุงถนน
ทางเข้าบ่อขยะหมู่ที่ 2
-จ้างปรับทางสาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 5

แนวทางการพัฒนาแหล่ง 2.1โครงการสูบน้าํ ลงลําห้วยยางเพือ่
น้ํา ระบบประปา
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

-ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางเข้าประปาหมู่ที่
-จัดซื้อน้ํามัน แก๊ส
สําหรับเครื่องสูบน้ําภัย
แล้งเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรในพื้นที่
-ค่าใช้นา้ํ โครงการสูบน้ํา
ด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้าน
หนองชุมแสงเพื่อช่วยภัย
แล้ง

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

305,500 ประชาชนได้รบั ความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
ประชาชนได้รบั ความสะดวก
193,351 และปลอดภัยในการสัญจร
ประชาชนได้รบั ความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
100,000 ประชาชนได้รบั ความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
ประชาชนได้รบั ความสะดวก
7,200 ในการสัญจร
ประชาชนมีน้ําทําการเกษตร
อย่างเพียงพอ
55,000

จํานวนสะพาน

135,312 ประชาชนมีน้ําทําการเกษตร
อย่างเพียงพอ

จํานวนเกษตรกร

54,440

ความยาวถนน
ความยาวถนน
ความยาวถนน
ความยาวถนน

จํานวนเกษตรกร
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาแหล่ง
น้ํา ระบบประปา

โครงการ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2.2โครงการขุดลอกลําห้วยยางและลํา จ้างเหมาขุดลอกลําห้วย
ยางหมู่ที่ 4
ห้วยสาขา

2.3โครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ํา

โครงการขุดลอกลําห้วย
หินพร้อมก่อสร้างระบบ
บําบัดน้าํ เสียหมู่ที่9
-จ้างเหมาขุดลอกสระเก็บ
น้ําบ้านโค้งตาบางหมู่ที่10
-จ้างเหมาขุดลอกสระน้ํา
(บ้านนายพิน) หมู่ที่ 5
จ้างเหมาปรับปรุงขุดลอก
สระเก็บน้าํ อัคร หมู่ที่ 5
โครงการขุดลอกอ่างเก็บ
น้ําเขาลูกช้างหมูท่ ี่9

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

113,000 ลําน้ําไม่ตื้นเขินประชาชน
มีน้ําทําการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
360,000 ลําน้ําไม่ตื้นเขินประชาชน
มีน้ําทําการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
500,000 มีแหล่งกักเก็บน้าํ
ประชาชนมีน้ําสําหรับ
อุปโภค-บริโภคและทํา
การเกษตรอย่างเพียงพอ
47,000 มีแหล่งกักเก็บน้าํ
ประชาชนมีน้ําสําหรับ
อุปโภค-บริโภคและทํา
การเกษตรอย่างเพียงพอ
500,000 มีแหล่งกักเก็บน้าํ
ประชาชนมีน้ําสําหรับ
อุปโภค-บริโภคและทํา
การเกษตรอย่างเพียงพอ
330,000 มีแหล่งกักเก็บน้าํ
ประชาชนมีน้ําสําหรับ
อุปโภค-บริโภคและทํา
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ตัวชี้วัด (KPI)
ความยาวลําห้วย
ความยาวลําห้วย
ความจุของน้ํา

ความจุของน้ํา

ความจุของน้ํา

ความจุของน้ํา
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การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาแหล่ง
น้ํา ระบบประปา

โครงการ
2.4โครงการวางท่อส่งน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จ้างเหมาฝังท่อส่งน้ําหมู่
ที่ 1บ้านท่าไม้รวก

2.5โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม -โครงการขยายท่อส่งน้ํา
คลองส่งน้ํา คลองพลังงานไฟฟ้า
หมู่ที่ 10
-โครงการขยายท่อส่งน้ํา
หมู่ที่ 9
จ้างเหมาปรับปรุงคลองส่ง
น้ํา หมู่ที่ 2
2.6โครงการเคลื่อนย้าย/ติดตั้งระบบ
ประปาหมู่ที่6
แนวทางการพัฒนาขยาย
เขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ

3.1โครงการขยายเขตไฟฟ้า
3.2โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
3.3โครงการติดตัง้ ไฟฟ้าส่องสว่าง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

จ้างเหมาเคลื่อนย้าย/
ติดตั้งระบบประปาหมู่ที่
6
ค่าขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 3
ค่าขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าประปาหมู่
ที่ 3 บ้านในคุง้ 50%แรก
โครงการติดตั้งไฟส่อง
สว่างบริเวณหมู่ที่2,1

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

442,000 ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร
อย่างเพียงพอ
919,680 ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร
อย่างเพียงพอ
689,620 ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร
อย่างเพียงพอ
490,000 ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร
อย่างเพียงพอ
507,177 เพื่อมีน้ําสําหรับใช้อุปโภค
ภายในสนามกีฬาและ
บริเวณใกล้เคียง
7,426.46 ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง
297,414.95 เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
ใช้ได้อย่างทั่วถึง
4,053,000 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคืน

ตัวชี้วัด (KPI)
ความยาวท่อ
ความยาวท่อ
ความยาวท่อ
ความยาวคลอง
ระบบน้าํ
ความยาว
ความยาว
จํานวนไฟ
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แนวทางการพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ)
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาระบบ จราจร
แนวทางการพัฒนา ด้าน 5.1โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์หมู่ที่ 8
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

5.2โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 12
5.3โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์หมู่ที่ 4

5.4โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานี
สูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้า

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ขนาดกว้าง
16 เมตรยาว 33 เมตร
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
528ตารางเมตร
ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ท่ี 12
ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ขนาดกว้าง
4.5เมตรยาว 16 เมตร
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
72 ตารางเมตร
-ค่าซ่อมแซมสถานีสูบน้ํา
ด้วยพลังงานไฟฟ้า3สถานี
-ค่าซ่อมปั๊มสูบน้าํ ด้วย
พลังงานไฟฟ้าหมูท่ ี่ 8
บ้านท่าไม้รวก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

534,000 ประชาชนมีอาคารสถานที่ จํานวนอาคาร
ที่ได้มาตรฐานสําหรับทํา
กิจกรรมต่างๆร่วมกัน
1,099,500 ประชาชนมีอาคารสถานที่ จํานวนอาคาร
ที่ได้มาตรฐานสําหรับทํา
กิจกรรมต่างๆร่วมกัน
599,000 ประชาชนมีอาคารสถานที่ สภาพอาคาร
ที่ได้มาตรฐานสําหรับทํา
กิจกรรมต่างๆร่วมกัน
999,000 สถานีสบู น้ําพลังงานไฟฟ้า สถานีสบู น้ํา
อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อม
ใช้งาน
141,900 สถานีสบู น้ําพลังงานไฟฟ้า ปั๊มสูบน้ําสามารถใช้งาน
อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อม ได้
ใช้งาน
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แนวทางการพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
1.1โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
การพัฒนาด้านการส่งเสริม แนวทางการพัฒนา
การศึกษาทัง้ ในระบบและ
เด็กอนุบาลและเด็ก
การศึกษา และพัฒนา
นอกระบบ
ประถมศึกษาปี1-6ใน
คุณภาพชีวิต
สังกัด สพฐและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
1.2โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน -อุดหนุนอาหารกลางวัน
เด็กเล็กเด็กอนุบาลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
-อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัด
สํานักงาน สพฐ
1.3โครงการมอบประกาศนียบัตรเด็ก โครงการมอบ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(บัณฑิต
ประกาศนียบัตรเด็ก
น้อย)
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(บัณฑิตน้อย)
1.4โครงส่งเสริมกิจกรรมการจัดงานวัน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เด็ก
1.5จัดซื้อจัดหาสือ่ การเรียนการสอน สนับสนุนค่าใช้จา่ ยการ
,วัสดุทางการศึกษา
บริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
1.6โครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดหนองเตียน
พัฒนาเด็กเล็ก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

จํานวนเด็ก
2,263,511.90 เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารที่เพียงพอและ
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
จํานวนเด็ก
1,305,360 เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารที่เพียงพอและ
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
จํานวนเด็ก
3,555,580 เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารที่เพียงพอและ
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
- สร้างแรงจูงใจให้เด็กสนใจ จํานวนเด็ก
ในการศึกษาเล่าเรียน
21,428 ส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็ก
566,100 เด็กมีพัฒนาการในการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น

จํานวนเด็ก

150,000 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้
มาตรฐาน

คุณภาพศูนย์ฯ

จํานวนวัสดุ,อุปกรณ์
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แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาด้านการส่งเสริม แนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
การศึกษา และพัฒนา
การป้องกันและแก้ไข
คุณภาพชีวิต
ปัญหายาเสพติด

โครงการ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2.1โครงการสนับสนุนการบริการ
โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุข
สาธารณสุขมูลฐานใน
อปท.อุดหนุนให้กับชุมชน
จํานวน 13 ชุมชนๆละ
15,000 บาท
2.2โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข โครงการส่งเสริมการ
ปัญหายาเสพติด
บําบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยา
และส่งเสริมการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ผู้ผ่านการ
บําบัด
2.3โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ โครงการป้องกันและแก้ไข
ติดและรักษาความสงบเรียบร้อย
ปัญหายาเสพติดปี 2559
หมู่บ้าน/ชุมชนปี 2559ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
2.4โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการรณรงค์ตอ่ ต้าน
โลกประจําปี 2559ของศูนย์ปฏิบัตกิ าร ยาเสพติดปี 2559
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
2.5อุดหนุนสมทบกองทุนหลักประกัน เงินสมทบกองทุน
สุขภาพและเวชภัณฑ์การป้องกันรักษา หลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น
โรคในชุมชน(สปสช)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

97,500 ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
การบริการด้าน
สาธารณสุขที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ

จํานวนผู้ได้รับบริการ

52,000 ชุมชนปลอดจากยาเสพ
ติด

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

30,000 ชุมชนปลอดจากยาเสพ
ติด

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

7,000 ชุมชนปลอดจากยาเสพ
ติด

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

210,000 ประชาชนได้รบั ความรู้
การบริการด้านสุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง

จํานวนผู้ได้รับการ
บริการ
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การพัฒนาด้านการส่งเสริม แนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
การศึกษา และพัฒนา
การป้องกันและแก้ไข
คุณภาพชีวิต
ปัญหายาเสพติด
แนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการทุกระดับ

โครงการ
2.6จัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

3.1ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการแข่งขัน -โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา
กีฬา อปท.

3.2โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงลาน
กีฬาสนามกีฬา

แนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมสวัสดิการทาง
สังคม

เป้าหมาย

-โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาท่าไม้รวก จูเนียร์
เกมส์
ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 6

4.1โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ
4.2โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้พิการ จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ
4.3โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้ป่วย โครงการส่งเสริม
โรคเอดส์
สวัสดิการทางสังคมเพื่อ
จ่ายผู้ป่วยเอดส์

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

36,600 ชุมชนปลอดภัยห่างไกล
ยาเสพติดและปลอดภัย
จากโรคต่างๆ

จํานวนวัสดุ,ครุภณ
ั ฑ์

47,036 สร้างความสามัคคีให้กับ
ท้องถิ่นและทําให้สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
13,285 ส่งเสริมให้เด็กๆสนใจออก
กําลังกาย

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

1,785,000 ประชาชนมีสถานที่
สําหรับเล่นกีฬาและ
นันทนาการที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
8,965,000 ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น
1,249,600 ผู้พิการมีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น
133,000 ผู้ป่วยโรคเอดส์มชี ีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
จํานวนสนาม
จํานวนสนาม

จํานวนผู้ได้รับความ
ช่วยเหลือ
จํานวนผู้ได้รับความ
ช่วยเหลือ
จํานวนผู้ได้รับความ
ช่วยเหลือ
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การพัฒนาด้านการส่งเสริม แนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมสวัสดิการทาง
การศึกษา และพัฒนา
สังคม
คุณภาพชีวิต

โครงการ
4.4โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สงู อายุ

4.5โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย
การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ

แนวทางการพัฒนาการ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
แนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมและให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-โครงการส่งเสริมสุขภาพ
กาย-ใจผู้สูงวัยในชุมชน
-โครงการส่งเสริมกิจกรรม
สร้างสุขภาพกายผู้สูงอายุ
และผู้พิการ
เงินสํารองจ่ายเพือ่
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

1.1โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล

-จัดตั้งศูนย์ป้องกันลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงปี
ใหม่,สงกรานต์

1.2โครงการเพิ่มศักยภาพการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

โครงการให้บริการแพทย์
ฉุกเฉิน

โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

โครงการฝึกอบรม
แผนการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

30,040 ผู้สูงอายุมีสุขภาพใจ-กาย
ที่ดีขึ้น
115,500 ผู้สูงอายุและผู้พิการมี
สุขภาพที่ดีขึ้น
98,363 ผู้ประสบภัยได้รับการ
บรรเทาความเดือดร้อนใน
เบื้องต้น
- ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรจํานวนการเกิด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
ลดลง
- ผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุ
ได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ถูกวิธีและทันท่วงที
7,500 การปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
24,606.80 การปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ตัวชี้วัด (KPI)
จํานวนผู้เข้าร่วม
จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
จํานวนผู้ได้รับการ
ช่วยเหลือ
จํานวนครัง้

จํานวนผู้ได้รับการ
ช่วยเหลือ
จํานวนวัสดุ

จํานวนผู้เข้ารับการ
อบรม
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โครงการ

เป้าหมาย

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ)
การพัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมการผลิต ผักผลไม้
ปลอดสารพิษเพื่อการ
บริโภคและการจําหน่าย
แนวทางการพัฒนา
2.1โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพใน
ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ตําบล
ประชาชนทุกระดับมี
รายได้เพิ่มขึ้น
2.2โครงการก่อสร้างอาคารผลิตและ
จําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ประจําตําบลท่าไม้รวก

แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐาน
การพัฒนาด้านการบริหาร แนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมการอนุรกั ษ์
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการขยะ สิ่ง
ปฏิกูลและสภาพแวดล้อม

-

โครงการส่งเสริมพัฒนา
อาชีพตําบลท่าไม้รวก
ก่อสร้างอาคารผลิตและ
จําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์หมู่ที่ 13

- -

21,572 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานให้กับกลุ่มและเพิ่ม
รายได้ให้กับชุมชน
1,960,000 มีอาคารผลิตและจําหน่าย
สินค้าหนึง่ ตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ประจําตําบลที่
ได้มาตรฐาน
- -

-

กลุ่มอาชีพมีรายได้
เพิ่มขึ้น
จํานวนอาคาร

-

-

-

โครงการส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน

ส่งเสริมการปลูกต้นไม้

- เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ
ท้องถิ่นและทําให้
สภาพแวดล้อมดีขึ้น

จํานวนต้นไม้

-โครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย
-โครงการจัดซื้อถังขยะ

โครงการปรับปรุงขุดฝัง
กลบบ่อขยะหมู่ที่2
จัดซื้อถังขยะ

69,700 มีบ่อขยะที่มีมาตรฐาน

สภาพบ่อขยะ

97,500 ชุมชนมีที่รองรับขยะที่มี
มาตรฐานมีความสะอาด
มากยิ่งขึ้น

จํานวนถังขยะ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก
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โครงการ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
การพัฒนาด้านการบริหาร แนวทางการพัฒนาการ โครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิง่
โครงการส่งเสริมการมี
ปฏิกูล
บริหารจัดการขยะ สิ่ง
จัดการและการอนุรักษ์
ส่วนร่วมของชุมชนในการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ ปฏิกูลและสภาพแวดล้อม
คัดแยกขยะ
แนวทางการพัฒนาภูมิ
สิ่งแวดล้อม
โครงการสืบสานอนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี กิจกรรมพัฒนาทําความ
ทัศน์สิ่งแวดล้อมเมืองและ
สะอาดแม่น้ําเพชรบุรี
แม่น้ําสายหลัก
โครงการกําจัดวัชพืชใน
โครงการกําจัดวัชพืชในแหล่งน้ํา
แหล่งน้าํ
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม โครงการก่อสร้างเขื่อน
แม่น้ําเพชรบุรีหมู่ที่ 13พร้อมปรับภูมิ ป้องกันตลิง่ ริมแม่น้ํา
เพชรบุรีหมู่ที่ 13พร้อม
ทัศน์
ปรับภูมิทัศน์
แนวทางการพัฒนาการ 1.1ส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์
การพัฒนาด้านศิลปะ
งานประเพณีสงกรานต์
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ส่งเสริมและเผยแพร่
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ภูมิปัญญาท้องถิน่
ปัญญาท้องถิ่น
งานประเพณีแห่เทียน
1.2ส่งเสริมงานประเพณีเข้าพรรษา
พรรษา
1.3โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและของดีท่ายาง

งานประเพณีของดีท่ายาง

1.4โครงการเผยแพร่กิจกรรม
วัฒนธรรมประเพณีพื้นที่อําเภอท่ายาง
ในงานพระนครคีรี-เมืองเพชรประจําปี
2559 อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอท่ายาง ตามโครงการ
เผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม
ประเพณีพื้นที่อําเภอท่ายางใน
งาน พระนครคีร-ี เมืองเพชร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

247,500 ชุมชนรูจ้ ักการคัดแยก
ขยะ ขยะมีปริมาณลดลง

จํานวนชุมชนที่เข้าร่วม

- ทําให้แม่น้ําเพชรบุรีมี
ความสะอาด
- ทําให้แหล่งแม่น้ําลําคลอง
สะอาด
7,330,000 ป้องกันการกัดเซาะของ
น้ําซึ่งจะทําให้ริมตลิ่ง
แม่น้ําเพชรบุรีพังทลายทํา
ให้แม่น้ําเพชรบุรตี ื้นเขิน
15,794 เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมให้อยู่
คู่กับท้องถิ่น
11,100 เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมให้อยู่
คู่กับท้องถิ่น
89,950 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
ช่วยส่งเสริมสินค้าทางการ
เกษตรของชุมชน
20,000 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
ช่วยอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมให้อยู่คู่กับ
ท้องถิ่น

จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
ความยาวแนวป้องกัน

จํานวนผู้เข้าร่วมงาน
จํานวนผู้เข้าร่วมงาน
จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
จํานวนครัง้
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ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการบริหาร
การพัฒนาด้าน
กระบวนการบริหารจัดการ จัดการที่ดีในองค์กร
ที่ดีในองค์กรและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางการพัฒนาการ
ปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากร

โครงการ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
1.5ส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญและเข้า จัดกิจกรรมวันสําคัญของ
ร่วมวันสําคัญที่สว่ นราชการจัดขึ้น
ราชการ พระมหากษัตริย์
พระราชินแี ละกิจกรรม
ของหน่วยงานที่เกิดขึ้น
ระหว่างปี
1.1จัดทําวารสารเทศบาลและสื่อ
จัดทําเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์
สิ่งพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาล สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม
โครงการต่างๆ
1.2โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
โครงการจัดทําแผนที่ภาษี
ทะเบียนทรัพย์สิน
และทะเบียนทรัพย์สิน
2.1โครงการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมพัฒนาความ
สะอาดถนนทางสาธารณะ
แม่น้ําวัดโรงเรียน เดือน
ละ 1 ครั้ง
2.2โครงการพัฒนาเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหาร,
สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงาน,ลูกจ้าง,
พนักงานจ้าง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

โครงการพัฒนาเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานผู้บริหาร,
สมาชิกสภาเทศบาล,
พนักงาน,ลูกจ้าง,พนักงาน
จ้าง

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

124,568 สร้างการมีส่วนร่วม
ประชาชนร่วมกิจกรรมวัน
สําคัญและเข้าร่วมวัน
สําคัญที่ส่วนราชการจัด
ขึ้น
70,820 ประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆของเทศบาล
มากยิ่งขึ้น
30,500 มีแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี
- สร้างจิตสํานึกให้ทุกคนมี
ความเสียสละส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น เกิดภาพลักษณ์ที่
ดีต่อองค์กร
348,910 ผู้บริหาร,สมาชิกสภา
เทศบาล,พนักงาน
เทศบาล,ลูกจ้าง,พนักงาน
จ้าง,มีความรู้มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด (KPI)
จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

จํานวนสื่อ
ประชาสัมพันธ์
จํานวนการจัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จํานวนผู้ได้รับการอบรม
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
กระบวนการบริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กรและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานที่
ปฏิบัติงาน

โครงการ
3.1จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
3.2จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
จํานวน 7 เครื่อง

3.3จัดซื้อโทรศัพท์ตู้สาขา

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LEDสีแบบ
Network จํานวน 1
เครื่อง
ตู้โทรศัพท์สาขา

3.4จัดซื้อตู้ลําโพงสําเร็จ

ตู้ลําโพงสําเร็จ

3.5จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 7
เครื่อง

3.6จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์

โต๊ะคอมพิวเตอร์

3.7จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร

ตู้เหล็ก 2 บาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

106,700 การปฏิบัติงานของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
15,500 การปฏิบัตงิ านของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
38,500 การปฏิบัติงานของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
17,000 เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
11,130 การปฏิบัติงานของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
1,800 การปฏิบัติงานของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
10,500 การจัดเก็บเอกสารมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ตัวชี้วัด (KPI)
จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์
จํานวนเครื่องพิมพ์

จํานวนเครื่อง
จํานวนตู้
จํานวนเครื่อง
จํานวนโต๊ะ
จํานวนตู้
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
กระบวนการบริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กรและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานที่
ปฏิบัติงาน

โครงการ
3.8เครื่องสูบน้าํ หอยโข่ง

เป้าหมาย

จํานวนเงิน

(ผลผลิตของโครงการ)
เครื่องสูบน้ําหอยโข่ง 2
เครื่อง

3.9โครงการปรับปรุง บํารุงรักษาหรือ -ค่ารักษาและซ่อมแซม
ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จําเป็นในการ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆของ
บริหารงานเทศบาล
เทศบาล
-ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
บริหารงานท้องถิน่

โครงการเวทีประชาคมเทศบาล
เคลื่อนที่

โครงการเวทีประชาคม
และเทศบาลเคลือ่ นที่

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

158,360 ช่วยในการระบายน้ําไม่ให้ จํานวนเครื่อง
ท่วมขัง
117,323.35 การปฏิบัติงานและการ จํานวนวัสดุ,ครุภณ
ั ฑ์
บริหารงานเทศบาล
เป็นไปอย่างต่อเนือ่ งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
40,294.35 การปฏิบัติงานและการ จํานวนวัสดุ,ครุภณ
ั ฑ์
บริหารงานเทศบาล
เป็นไปอย่างต่อเนือ่ งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
37,970 ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน จํานวนผู้เข้าร่วม
การพัฒนาท้องถิน่

รวม 45,237,523.81

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก
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4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงบํารุงรักษาถนน
สะพาน ทางเท้า ท่อ
ระบายน้าํ ฯลฯ

โครงการ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
1.1โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนายแสวง เสริมเหล็กขนาดกว้าง 4
เมตร ยาว 185 เมตรหนา
0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 740 ตาราเมตร
1.2โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 7ซอย5
เสริมเหล็กขนาดกว้าง 4
เมตรยาว 350 เมตรหนา
0.15เมตรหรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า1,400ตาราง
เมตร
1.3โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 1 ซอย 4
เสริมเหล็กขนาดกว้าง 5
เมตรยาว310 เมตรหนา
0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,550 ตาราง
เมตร
1.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 8 ซอยลงประปา
เสริมเหล็กขนาดกว้าง 3
เมตรยาว 270 เมตรหนา
0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า810 ตารางเมตร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

405,000 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกในการสัญจร

ความยาวถนน

490,000 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกในการสัญจร

ความยาวถนน

820,000 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกในการสัญจร

ความยาวถนน

439,000 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกในการสัญจร

ความยาวถนน
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงบํารุงรักษาถนน
สะพาน ทางเท้า ท่อ
ระบายน้าํ ฯลฯ

โครงการ
1.5โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 4

1.6โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 10 ซอย 5

1.7โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 7 ซอย 11

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเส้นที่1ซอยตรง
ข้ามโรงเรียนหนองชุมแสง
วิทยากว้าง 4 เมตรยาว
100 เมตรหนา0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า400
ตารางเมตร เส้นที่ 2ท้าย
ซอย3กว้าง 4 เมตรยาว
80 เมตรหนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า320
ตารางเมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง 4
เมตร ยาว 330 เมตรหนา
0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,320 ตาราง
เมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง 3
เมตรยาว175 เมตรหรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 525
ตารางเมตร

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

382,000 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกในการสัญจร

ความยาวถนน

460,000 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกในการสัญจร

ความยาวถนน

293,000 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกในการสัญจร

ความยาวถนน
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงบํารุงรักษาถนน
สะพาน ทางเท้า ท่อ
ระบายน้าํ ฯลฯ

โครงการ
1.8โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 2 ซอยบ้านนายลํา
จวน ดีเลิศ
1.9โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 4ซอยบ้านห้วยมะตูม

1.10โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่3ซอย1,9,11

1.11โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่13ซอยลงในลุ่ม
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง
3.50 เมตรยาว 57 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
199.5ตารางเมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง
3.50เมตรยาว 75 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
262.50ตารางเมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก-ซอย1ขนาด
กว้าง3.50เมตรยาว 35
เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
122.50 ตารางเมตร
ซอย9ขนาดกว้าง4 เมตร
ยาว 80 เมตรหรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า320 ตารางเมตร
ซอย 11กว้าง 3 เมตรยาว
50 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า150 ตารางเมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง3 เมตรยาว
180 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า540ตรม.

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

110,000 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกในการสัญจร

ความยาวถนน

170,000 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกในการสัญจร

ความยาวถนน

317,000 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกในการสัญจร

ความยาวถนน

280,000 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกในการสัญจร

ความยาวถนน
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงบํารุงรักษาถนน
สะพาน ทางเท้า ท่อ
ระบายน้าํ ฯลฯ

โครงการ
1.12โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 8ซอย 4

1.13โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 12 ซอย 7

1.14โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัล
ติกคอนกรีตหมู่ที่ 6ซอย 7
1.15 โครงการปรับปรุงถนนในเขต
พื้นที่ จํานวน 3 รายการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง
3.50เมตรยาว 150 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 525
ตารางเมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง4
เมตรยาว 174 เมตรหรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 696
ตารางเมตร
ก่อสร้างถนนแอสฟัลติ
กคอนกรีตกว้าง5 เมตร
ยาว 350 เมตร
-ปรับปรุงถนนหมู่ที่ 6ซอย4,9
โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัล
ติกคอนกรีต
-ปรับปรุงถนนหมู่ที่6(วัดเขา
ลูกช้าง-ศูนย์อนุบาลสัตว์ป่า)
โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัล
ติกคอนกรีต-ปรับปรุงถนนหมู่
ที่13ซอย5โดยการเสริมผิว
จราจรแอสฟัสติกคอน กรีต

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

310,000 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกในการสัญจร

ความยาวถนน

385,000 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกในการสัญจร

ความยาวถนน

1,080,000 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกในการสัญจร

ความยาวถนน

2,080,000 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกในการสัญจร

ความยาวถนน
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงบํารุงรักษาถนน
สะพาน ทางเท้า ท่อ
ระบายน้าํ ฯลฯ

โครงการ
1.16โครงการเจาะดันลอดถนนพร้อม
วางท่อระบายน้ําหมู่ที่ 1บริเวณบ้าน
นายประกอบ
1.17ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ
และสิง่ ก่อสร้าง
1.18โครงการก่อสร้างถนนน้าํ ล้น
พร้อมฝังท่อระบายน้ํา หมู่ที่ 5
1.19โครงการก่อสร้างถนนน้าํ ล้นหมู่ที่
9 ซอยบ้านครูเสมอ

แนวทางการพัฒนาแหล่ง
น้ําระบบประปา

โครงการวางท่อส่งน้ําเพื่อแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปา

แนวทางการพัฒนาขยาย
เขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จ้างเหมาเจาะดันลอด
ถนนพร้อมวางท่อระบาย
น้ําหมู่ที่1บริเวณหน้าบ้าน
นายประกอบ
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง
พร้อมปรับเกลี่ยหมู่ที่
1,2,3,4,8,11,12
ค่าก่อสร้างถนนน้าํ ล้น
พร้อมฝังท่อระบายน้ําหมู่
ที่ 5
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน
น้ําล้นหมู่ที่ 9 ซอยบ้านครู
เสมอ
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงวาง
ท่อส่งน้ําเพื่อการเกษตร
หมู่ที่7 บ้านไร่หลวง
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมท่อ
ส่งน้ําดิบเทศบาลตําบลท่า
ไม้รวก หมู่ที่ 5
-ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า50%หลัง(สนาม
กีฬาระดับอําเภอหมูท่ ี่ 6)
-ค่าขยายเขตระบบจําหน่าย
ประปา50%แรกโรงสูบน้ําบ้าน
วังตอหมู่ที่5

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

ความยาวถนน
200,000 การระบายน้าํ เป็นไป
โดยสะดวกแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง
239,000 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกในการสัญจร

ความยาวถนน

ความยาวถนน
98,000 การระบายน้าํ เป็นไป
โดยสะดวกแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง
ความยาวถนน
335,000 การระบายน้าํ เป็นไป
โดยสะดวกแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง
499,000 ประชาชนมีน้ําสําหรับทํา ความยาวท่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
180,000 ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
460,595.53 เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้
สําหรับอุปโภค-บริโภค

ความยาวท่อ
ความยาวไฟฟ้า

228,377.28
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

การพัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาขยาย
เขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ค่าขยายเขตไฟฟ้า50%
หลังหมู่ที่3บ้านในคุ้ง
-ค่าขยายเขตไฟฟ้า50%
หลังหมู่ที่ 1บ้านท่าไม้รวก
-

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

247,790.11
297,414.95

แนวทางการพัฒนาระบบ จราจร
แนวทางการพัฒนาด้าน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสบู น้ํา ซ่อมแซมปั๊มสูบน้ําตู้
180,011.45 สถานีสบู น้ําพลังงานไฟฟ้า สภาพสถานี
พลังงานไฟฟ้า
อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อม
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
คอนโทรลมอเตอร์
ใช้งาน
พลังงานไฟฟ้าบ้านหนอง
ชุมแสงหมู่ที่4,13
1.1โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เงินอุดหนุนสําหรับ
แนวทางการพัฒนา
2,269,460.48 เด็กนักเรียนได้รับ
จํานวนเด็ก
สารอาหารที่เพียงพอและ
การศึกษาทัง้ ในระบบและ
สนับสนุนอาหารเสริม
พัฒนาการที่ดขี ึ้น
นอกระบบ
(นม)
1.2โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน -เงินอุดหนุนสําหรับ
3,630,000 เด็กนักเรียนได้รับ
จํานวนเด็ก
สารอาหารที่เพียงพอและ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
พัฒนาการที่ดีขึ้น
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
1,687,500 เด็กนักเรียนได้รับ
-เงินอุดหนุนสําหรับ
จํานวนเด็ก
สารอาหารที่เพียงพอและ
สนับสนุนอหารกลางวัน
พัฒนาการที่ดีขึ้น
จัดสรรสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

1.3โครงการมอบประกาศนียบัตรเด็ก
แนวทางการพัฒนา
การศึกษาทัง้ ในระบบและ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(บัณฑิต
น้อย)
นอกระบบ
1.4โครงการส่งเสริมกิจกรรมการจัด
งานวันเด็ก
1.5จัดซื้อจัดหารสื่อการเรียนการสอน
,วัสดุทางการศึกษา
1.6โครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

แนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและ
โรคติดต่อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการมอบ
ประกาศนียบัตรเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(บัณฑิตน้อย)
โครงการวันเด็กแห่งชาติ

ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัว
-โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
ชุมแสง
-โครงการปรับปรุงต่อเติม
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าไม้รวก
2.1.โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายา
เงินอุดหนุนโครงการ
เสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมู่บ้าน/ชุมชนปี 2560ศูนย์ปฏิบัติการ ยาเสพติดปี 2560
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
2.2โครงการพ่นหมอกควันกําจัด
โครงการป้องกันและ
ยุงลาย
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

- สร้างแรงจูงใจให้เด็กสนใจ จํานวนเด็ก
ในการศึกษาเล่าเรียน
25,963 ส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็ก
ั นาการในการ
596,700 เด็กมีพฒ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น
506,700 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้
มาตรฐาน

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
จํานวนวัสดุ,อุปกรณ์

857,000 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้
มาตรฐาน

จํานวนอาคาร

จํานวนอาคาร

30,000 ชุมชนปลอดยาเสพติด

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

236,192 ชุมชนปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก

จํานวนครัวเรือน
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและ
โรคติดต่อ

แนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการทุกระดับ
แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมสวัสดิการทาง
สังคม

โครงการ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2.3อุดหนุนสมทบกองทุนหลักประกัน เงินสมทบกองทุนประกัน
สุขภาพและเวชภัณฑ์การป้องกันรักษา สุขภาพในระดับท้องถิ่น
โรคในชุมชน(สปสช.)
2.4โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดโรค
และการแพร่ระบาดของโรค
2.5โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ
3.1ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬา

-โครงการค้นหาและ
ควบคุมโรควัณโรค
โครงการออกกําลังกาย
กับ ฅ คนรักสุขภาพ
-การแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จูเนียร์
เกมส์ปี 60
4.1โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ
4.2โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้พิการ จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ
4.3โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้ป่วย จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพเอดส์
โรคเอดส์
-เงินช่วยเหลือ
4.4โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสา
ผู้ประสบภัย(อุทกภัย)
ธารณภัย
-ถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

210,000 ประชาชนได้รบั ความรู้
การบริการด้านสุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง
7,580 เพื่อให้โรคติดต่อวัณโรค
หมดไป
43,200 ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง
24,970 เด็กมีพัฒนาการและใช้
เวลาว่างในการเล่นกีฬา
9,378,000 ผู้สูงอายุมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1,560,800 ผู้พิการมีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น
127,000 ผู้ป่วยโรคเอดส์มชี ีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
321,669.75 ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนใน
เบื้องต้น
ผู
3,600 ้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนในเบื้องต้น

ตัวชี้วัด (KPI)
จํานวนผู้ได้รับบริการ

จํานวนผู้ได้รับบริการ
จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จํานวนผู้ได้รับความ
ช่วยเหลือ
จํานวนผู้ได้รับความ
ช่วยเหลือ
จํานวนผู้ได้รับความ
ช่วยเหลือ
จํานวนผู้ได้รับความ
ช่วยเหลือ
จํานวนผู้ได้รับความ
ช่วยเหลือ
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การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

แนวทางการพัฒนาการ 1.1โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง
รักษาความสงบเรียบร้อย เทศกาล
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล

1.2โครงการเพิ่มศักยภาพการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

โครงการให้บริการแพทย์
ฉุกเฉิน

แนวทางการพัฒนาการ โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการ ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
ป้องกันและบรรเทาสา
และบรรเทาสาธารณภัย
ธารณภัย

-ค่าสายส่งน้ําสําหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานป้องกัน
-วัสดุเครื่องดับเพลิง

แนวทางการพัฒนาการ โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
ส่งเสริมให้ความรูเ้ กี่ยวกับ ระงับอัคคีภยั
การป้องกันภัย
การพัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว

โครงการฝึกแผนป้องกัน
ภัยและระงับอัคคีภัย

โครงการส่งเสริมการจัดทําปุ๋ยหมัก ปุ๋ย โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพ
แนวทางการพัฒนา
จากวัสดุที่เหลือจากเศษ
ส่งเสริมการผลิต ผัก ผลไม้ อินทรี ปุ๋ยน้าํ สกัดชีวภาพ
พืชผักทางการเกษตร
ปลอดสารพิษเพื่อการ
บริโภคและการจําหน่าย

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

13,965 ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรจํานวนการเกิด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
ลดลง
- ผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุ
ได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ถูกวิธีและทันท่วงที
5,632 การปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
113,500 การปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
19,389.80 การปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันภัยและบรรเทา
สาธารณะภัยมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
7,925 เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี
สภาพแวดล้อมดีขึ้น

ตัวชี้วัด (KPI)
จํานวนครัง้ ในการเกิด
อุบัติเหตุ

จํานวนผู้ได้รับการ
ช่วยเหลือ
จํานวนสายส่งน้ํา

จํานวนวัสดุ

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

หน้า 68

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนทุกระดับมี
รายได้เพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐาน
การพัฒนาด้านการบริหาร แนวทางการพัฒนา การ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
จัดการและการอนุรักษ์
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
การทําครีมทาเท้าแตก
จากกล้วยหอม
-โครงการเสริมและพัฒนา
อาชีพประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์
-

โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก

โครงการส่งเสริมการปลูก
หญ้าแฝก

โครงการส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน

โครงการส่งเสริมการปลูก
ป่าชุมชน

แนวทางการพัฒนา การ โครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิง่
บริหารจัดการขยะสิ่ง
ปฏิกูล
ปฏิกูลและสภาพแวดล้อม โครงการบริหารจัดการขยะ

โครงการคัดแยกขยะ
ค่าจ้างกําจัดขยะมูลฝอย

จัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สาํ หรับงาน
กําจัดขยะ

ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
ประจํารถขยะ

โครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะสถาน
กําจัดขยะมูลฝอย

ค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ
หมู่ที่2บ้านหนองเตียน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

14,260 ประชาชนมีอาชีพเสริม
และมีรายได้เพิ่มขึ้น

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

39,800 ประชาชนมีอาชีพเสริม
และมีรายได้เพิ่มขึ้น

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

- - ช่วยทําให้พื้นที่หน้าดินไม่
ถูกทําลายและทําให้
สภาพแวดล้อมดีขึ้น
- เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ
ท้องถิ่นและทําให้
สภาพแวดล้อมดีขึ้น
1,800 ชุมชนมีความสะอาดมาก
ขึ้น
206,875.69 ชุมชนมีที่รองรับในการทิง้
ขยะ
5,465 ผู้ปฏิบัติงานมีความ
ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน
72,000 มีบ่อขยะที่มาตรฐาน

จํานวนต้นกล้า
จํานวนต้นไม้ที่ปลูก
จํานวนชุมชน
จํานวนน้ําหนักขยะ
อุปกรณ์สาํ หรับงาน
กําจัดขยะ
สภาพบ่อขยะ
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แนวทางการพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงฌาปน
โครงการก่อสร้าง/
การพัฒนาด้านการบริหาร
สถาน(เตาเผาศพ)ชนิดปลอดมลพิษวัด ปรับปรุงฌาปนสถาน
จัดการและการอนุรักษ์
หนองเตียน หมู่ที่ 2
(เตาเผาศพ)ชนิดปลอด
มลพิษวัดหนองเตียน หมู่
ที่ 2
โครงการกําจัดวัชพืชในแหล่งน้ํา
โครงการกําจัดวัชพืช
แนวทางการพัฒนาภูมิ
ผักตบชวาในแม่นา้ํ เพชร
ทัศน์สิ่งแวดล้อมเมืองและ
แม่น้ําสายหลัก
แนวทางการพัฒนาการ -ส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์
การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมงานประเพณี
ส่งเสริมและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
สงกรานต์
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ประเพณี ภูมิปัญญา
ปัญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่น
-ส่งเสริมงานประเพณีเข้าพรรษา
ส่งเสริมงานประเพณี
เข้าพรรษา
-โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและของดีท่ายาง

งานประเพณีของดีท่ายาง

-โครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม เงินอุดหนุนพระนครคีร-ี
ประเพณีพื้นที่อําเภอท่ายางในงาน
เมืองเพชรปี 60
พระนครคีร-ี เมืองเพชรประจําปี 2560
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

1,600,000 ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด (KPI)
จํานวนฌาปนสถาน

- แม่น้ําเพชรมีความสะอาด จํานวนวัชพืช
มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
- ชุมชนมีความสามัคคี
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมให้อยู่คู่กับ
ท้องถิ่น
- อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมให้อยู่คู่กับ
ท้องถิ่น
10,660 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมให้อยู่คู่กับ
ท้องถิ่น
20,000 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
ช่วยอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมให้อยู่คู่กับ
ท้องถิ่น

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
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แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

การพัฒนาด้านการพัฒนา แนวทางการพัฒนาการ
กระบวนการบริหารจัดการ บริหารจัดการทีด่ ใี น
ที่ดีในองค์กร และการมี องค์กร
ส่วนร่วมของประชาชน
แนวทางการพัฒนาการ
ปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากร

โครงการ

เป้าหมาย

ส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญและเข้าร่วม
วันสําคัญที่ส่วนราชการจัดขึ้น

(ผลผลิตของโครงการ)
ส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญ
และเข้าร่วมวันสําคัญที่
ส่วนราชการจัดขึ้น

โครงการส่งเสริม สนับสนุน ด้าน
จัดซื้อวัสดุดนตรี
จริยธรรม การเรียนรู้อนุรักษ์ศิลปะ
วัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
จัดทําวารสารเทศบาล และสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าจัดทําเอกสาร สื่อ
สิ่งพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์
สื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการต่างๆ
โครงการพัฒนาเสริมสร้าง
โครงการพัฒนาเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหาร, ประสิทธิภาพการ
สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงาน,ลูกจ้าง, ปฏิบัติงานผู้บริหาร,
สมาชิกสภาเทศบาล,
พนักงานจ้าง
พนักงาน,ลูกจ้าง,พนักงาน
จ้าง
โครงการบําเพ็ญ
โครงการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
สาธารณะประโยชน์

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

65,628 สร้างการมีส่วนร่วม
ประชาชนร่วมกิจกรรมวัน
สําคัญและเข้าร่วมวัน
20,000 เพื่อให้เยาวชนได้มีเครื่อง
ดนตรีใช้สําหรับเรียนรู้
71,342 ประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆของเทศบาล
มากยิ่งขึ้น
446,430.48 การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จํานวนวัสดุดนตรี
จํานวนสื่อ
ประชาสัมพันธ์
จํานวนผู้เข้ารับการ
อบรม

- สร้างจิตสํานึกให้ทุกคนมี จํานวนครัง้
ความเสียสละส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นเกิดภาพลักษณ์ที่
ดีต่อองค์กร
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กร และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานที่
ปฏิบัติงาน

โครงการ
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

-จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ

-จัดซื้อกล้องถ่ายรูป
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction

-จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์
-จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
จํานวน 8 เครื่อง (สํานัก
ปลัด2กองคลัง2กอง
การศึกษา3กองสวัสดิการ
1
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
จํานวน 10 เครื่อง(สํานัก
ปลัด4กองสวัสดิการฯ3
กองการศึกษา 3)
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป
จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction จํานวน 2
เครื่อง(กองคลัง1กองช่าง
1)
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์
จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน
จํานวน 5 ใบ
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Primter)
Primter)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

168,000 การปฏิบัติงานของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

จํานวนเครื่อง

30,000 การปฏิบัติงานของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

จํานวนเครื่อง

9,630 การปฏิบัติงานของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
33,600 การปฏิบัติงานของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

จํานวนเครื่อง
จํานวนเครื่อง

จํานวนเครื่อง
19,900 การปฏิบัติงานของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
17,500 การจัดเก็บเอกสารมีความ จํานวนตู้
เป็นระเบียบเรียบร้อย
จํานวนเครื่อง
8,300 การปฏิบัติงานของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กร และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานที่
ปฏิบัติงาน

โครงการ
-จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
จํานวน 1 ตัว

-จัดซื้อเครื่องสูบน้ําพร้อมท่อพญานาค จัดซื้อท่อพญานาคขนาด6
นิ้วพร้อมเครื่องจํานวน 2
เครื่อง
-จัดซื้อเครื่องเชื่อมแก๊ส
จัดซื้อเครื่องเชือ่ มแก๊ส
ขนาด 6 คิว
-จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดติด
รถยนต์
-จัดซื้อเลื่อยยนต์
-ติดตั้งกล้องวงจรปิด

รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ
ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเลื่อยยนต์ขนาดเล็ก
บาร์ไม่เกิน 12 นิว้
จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อชุดกล้องวงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์อื่นๆที่
เกี่ยวข้องโดยติดตั้ง
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 16
จุด

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

950 การปฏิบัติงานของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
22,000 เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชนในช่วงหน้าแล้ง
,ฝนตกน้ําท่วม
11,000 การปฏิบัติงานของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
24,000 การปฏิบัติงานของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
16,000 การปฏิบัติงานของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
196,490 การรักษาความปลอดภัย
มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด (KPI)
จํานวนโต๊ะ
จํานวนเครื่อง
จํานวนเครื่อง
จํานวนเครื่อง
จํานวนเครื่อง
จํานวนกล้อง

35,794,567.52
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การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1(ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลท่าไม้รวก
2561
ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

2562
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

2563
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

2564
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

รวม 4 ปี
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
1. 1 แผนงานเคหะและชุมชน

56 58,954,100.00

79 136,150,600.00

56 118,824,600.00

45 33,858,540.00

236 347,787,840.00

6 12,360,000.00

8 27,106,000.00

12 37,606,000.00

4 6,500,000.00

30 83,572,000.00

62 71,314,100.00

87 163,256,600.00

68 156,430,600.00

49 40,358,540.00

266 431,359,840.00

2. 1 แผนงานการศึกษา

11 10,237,000.00

13 10,332,000.00

11 10,205,000.00

11 9,913,000.00

46 40,687,000.00

2. 2 แผนงานสาธารณสุข

12

12

12

1,280,720.00

12 1,287,200.00

48

1. 2 แผนงานการเกษตร
รวมทั้งสิ้น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

2. 3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2. 4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

1,272,224.00

1,276,400.00

5,116,544.00

9 11,604,000.00

9 13,280,000.00

9 14,472,000.00

9 15,664,000.00

36 55,020,000.00

8

8

5

5 1,900,000.00

26 10,800,000.00

3,500,000.00

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

3,500,000.00

1,900,000.00
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รวมทั้งสิ้น

40 26,613,224.00

42 28,388,400.00

37 27,857,720.00

37 28,764,200.00

156 111,623,544.00

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
3. 1 แผนงานงานรักษาความสงบ

8

1,030,000.00

11

3,010,000.00

12

3,260,000.00

10 1,110,000.00

41

8,410,000.00

รวมทั้งสิ้น

8

1,030,000.00

11

3,010,000.00

12

3,260,000.00

10 1,110,000.00

41

8,410,000.00

5

200,000.00

5

240,000.00

5

240,000.00

5

240,000.00

20

920,000.00

5

200,000.00

5

240,000.00

5

240,000.00

5

240,000.00

20

920,000.00

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรมและการท่องเที่ยว
4. 1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
รวมทั้งสิ้น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. 1 แผนงานเคหะและชุมชน

5 10,950,000.00

5 12,350,000.00

5 30,750,000.00

4 10,750,000.00

19 64,800,000.00

5. 2 แผนงานการเกษตร

9

9

9

9

36

รวมทั้งสิ้น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
6. 1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

640,000.00

14 11,590,000.00

6

350,000.00

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

640,000.00

14 12,990,000.00

6

350,000.00

640,000.00

14 31,390,000.00

6

350,000.00

640,000.00

13 11,390,000.00

6

350,000.00

2,560,000.00

55 67,360,000.00

24

1,400,000.00
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รวมทั้งสิ้น

6

350,000.00

6

350,000.00

6

350,000.00

6

350,000.00

24

1,400,000.00

42

1,815,000.00

44

3,715,000.00

42

1,815,000.00

42 1,815,000.00

170

9,160,000.00

7. 2 แผนงานงานรักษาความสงบ

1

100,000.00

1

100,000.00

1

100,000.00

1

100,000.00

4

400,000.00

7. 3 แผนงานการศึกษา

2

150,000.00

2

150,000.00

2

150,000.00

2

150,000.00

8

600,000.00

7. 4 แผนงานเคหะและชุมชน

1

100,000.00

1

100,000.00

1

100,000.00

1

100,000.00

4

400,000.00

7. 5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

5

1,130,000.00

5

1,130,000.00

5

1,130,000.00

5 1,130,000.00

20

4,520,000.00

รวมทั้งสิ้น

51

3,295,000.00

53

5,195,000.00

51

3,295,000.00

51 3,295,000.00

206 15,080,000.00

193 222,823,320.00

171 85,507,740.00

768 636,153,384.00

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
7. 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

รวมทั้งหมด

186 114,392,324.00

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

218 213,430,000.00
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2561
เทศบาลตําบลท่าไม้รวก ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

แผนการดําเนินการ
อนุมัติงบประมาณ
ทั้งหมด
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
62.0
71.31
15.0
11.31
40.0
26.61
16.0
22.24
8.0
1.03
6.0
0.40
5.0
0.20
4.0
0.15
14.0
11.59
3.0
0.80
6.0
0.35
6.0
0.20
51.0
3.30
12.0
2.08
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ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

ดําเนินการจริง
จํานวน
โครงการ

การพั ฒ นาด้ า นการส่ ง เสริ ม
การศึ ก ษาและพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ชีวิต
การพั ฒ นาด้ า นการส่ ง เสริ ม
การศึ ก ษาและพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ชีวิต
การพั ฒ นาด้ า นการส่ ง เสริ ม
การศึ ก ษาและพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ชีวิต
การพั ฒ นาด้านการจัดระเบี ยบ
ชุมชน สังคมและการรักษาความ
ปลอดภัย
การพั ฒ นาด้ านศิ ล ปวัฒ นธรรม
จารี ต ประเพณี แ ละภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น
การพั ฒ น าด้ า น การบ ริ ห าร
จั ด ก า ร แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ท ร้ พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม

5

จํานวนเงิน
(บาท)
4,008,818.20

1

141,865

4

6,026,300

เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

2

-

งานศาสนาวัฒ นธรรม การศาสนาวั ฒ นธรรมและ กองการศึกษา
ท้องถิ่น
นันทนาการ

เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

1

16,000

งานบริหารทั่วไป

เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

1

9,600

งานระดับก่อนวัยเรียน การศึกษา
และประถมศึกษา

กองการศึกษา

ง า น กี ฬ า แ ล ะ การศาสนาวั ฒ นธรรมและ กองการศึกษา
นันทนาการ
นันทนาการ
งบกลาง

งบกลาง

งานป้องกันภัยฝ่ายพล การรักษาความสงบภายใน
เรือนและระงับอัคคีภัย

บริหารงานทั่วไป
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เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

กองสวัสดิการและสังคม
สํานักปลัด

สํานักปลัด
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ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

ดําเนินการจริง
จํานวน
โครงการ

การพั ฒ น าด้ า น การบ ริ ห าร
จั ด ก า ร แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ท ร้ พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม
ก า รพั ฒ น า ด้ า น โค ร งส ร้ า ง
พื้นฐาน
ก า รพั ฒ น า ด้ า น โค ร งส ร้ า ง
พื้นฐาน
ก า รพั ฒ น า ด้ า น โค ร งส ร้ า ง
พื้นฐาน
การพัฒ นากระบวนการบริหาร
จั ด การที่ ดี ในองค์ ก รและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
การพัฒ นากระบวนการบริหาร
จั ด การที่ ดี ในองค์ ก รและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
การพัฒ นากระบวนการบริหาร
จั ด การที่ ดี ในองค์ ก รและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

งานกําจัดขยะมูลฝอย เคหะและชุมชน
และสิ่งปฏิกูล

กองสวัสดิการและสังคม

1

จํานวนเงิน
(บาท)
65,762.47

งานไฟฟ้าถนน

เคหะและชุมชน

กองช่าง

8

2,176,135.08

บริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เคหะและชุมชน
เคหะและชุมชน
งานส่งเสริมการเกษตร การเกษตร

กองช่าง

2

104,800

กองช่าง

1

258,613.65

งานบริหารทั่วไป

สํานักปลัด,กองคลัง

3

298,797.50

2

9,640

1

92,020

บริหารงานทั่วไป

ง า น บ ริ ห า ร ทั่ ว ไ ป สร้ า งค วาม เข้ ม แข็ ง ของ สํ า นั ก ปลั ด ,กองสวั ส ดิ ก าร
และสังคม
เกี่ ย วกั บ สร้ า งความ ชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน
ง า น บ ริ ห า ร ทั่ ว ไ ป การศึกษา
กองการศึกษา
เกี่ยวกับการศึกษา
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ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

ดําเนินการจริง
จํานวน
โครงการ

การพัฒ นากระบวนการบริหาร ง า น บ ริ ห า ร ทั่ ว ไ ป เคหะและชุมชน
จั ด การที่ ดี ในองค์ ก รและการมี เกี่ ย ว กั บ เค ห ะ แ ล ะ
ส่วนร่วมของประชาชน
ชุมชน

รวม
หมายเหตุ :

กองช่าง

1

จํานวนเงิน
(บาท)
28,404

13,247,825.90

1. ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนมีหลาย
หน่วยงานตามความเป็นจริงได้
2. ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชน
และสังคม เป็นต้น
3. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงาน
สาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น
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3.1.2 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตําบลท่าไม้รวกเป็นหน่วยดําเนินการ (แบบ ผ.01)
ลําดับ

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

1

โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม)

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพเด็กนักเรียน

2

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพเด็กนักเรียน

3

โครงการมอบประกาศนียบัตร เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็ก
สนใจในการศึกษา
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(บัณฑิตน้อย)

4

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการ
จัดงานวันเด็ก

5

จัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการ
สอน,วัสดุทางการศึกษา

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กและเสริมสร้างการ
เรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็ก
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เป้าหมายที่
ดําเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในเขต
พื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในเขต
พื้นที่
จัดพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เด็กและเยาวชนใน
เขตพื้นที่
สนับสนุนสื่อการเรียน
การสอนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตพื้นที่

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1,121,998.20

จํานวนเด็ก

กองการศึกษา

2,517,920

จํานวนเด็ก

-

จํานวนเด็ก

เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารที่เพียงพอและ
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารที่เพียงพอและ
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
สร้างแรงจูงใจให้เด็กสนใจ
ในการศึกษาเล่าเรียน

-

จํานวนเด็ก

ส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็ก

กองการศึกษา

จํานวนวัสดุ

เด็กมีพัฒนาการในการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

368,900

กองการศึกษา
กองการศึกษา
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ลําดับ

โครงการพัฒนา

6

ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการ
แข่งขันกีฬา

7

โครงการส่งเสริมสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ

8

โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้
พิการ

9

โครงการส่งเสริมสวัสดิการ
ผู้ป่วยโรคเอดส์

10

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย

11

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความสามัคคี
ให้กับชุมชนเด็กเยาวชน
ประชาชนเจ้าหน้าที่
พนักงานผู้บริหารและให้มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ
ให้กับผู้สูงอายุให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ
ให้กับผู้พิการให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ
ให้กับผู้ป่วยเอดส์ให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เพื่อให้ความช่วยเหลือ
และบรรเทาความ
เดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้
ประสบสาธารณภัย
เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้
ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกัน
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เป้าหมายที่
ดําเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

141,865

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ชุมชนมีความรักสามัคคี
ส่งเสริมการออกกําลังกาย

กองการศึกษา

อุดหนุนเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่ตําบลท่าไม้รวก
อุดหนุนเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้พิการในเขต
พื้นที่ตําบลท่าไม้รวก
อุดหนุนเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้ป่วยเอดส์ใน
พื้นที่ตําบลท่าไม้รวก
ถุงยังชีพและอาหาร
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
น้ําท่วม

5,114,700

จํานวนผู้สูงอายุที่
ได้รับความช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กองสวัสดิการฯ

สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุในเขต
ตําบลท่าไม้รวกเดือนละ1
ครั้ง

(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนชุมชน
ตําบลท่าไม้รวก 2561

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง

845,600 จํานวนผู้พิการที่ได้รับ ผู้พิการมีชีวิตความเป็นอยู่
ความช่วยเหลือ
ทีด่ ีขึ้น

กองสวัสดิการฯ

66,000

จํานวนผู้ป่วยเอดส์
ได้รับความช่วยเหลือ

ผู้ป่วยเอดส์มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กองสวัสดิการฯ

11,070

จํานวนผู้ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนในเบื้องต้น

สํานักปลัด

50,400
(สปสช)

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตและ
สุขภาพกายที่ดีขึ้น

กองสวัสดิการฯ
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ลําดับ

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

12

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาล

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
วันหยุดติดต่อหลายวัน

13

โครงการเพิ่มศักยภาพการ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

เพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้ป่วยผู้ประสบอุบัติเหตุ
ในเขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ทันท่วงที

14

โครงการส่งเสริมการ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและของดี จัดงานท่องเที่ยวเชิง
ท่ายาง
เกษตรละของดีท่ายาง

15

โครงการสืบสานพัฒนา
อนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี

16

โครงการบริหารจัดการขยะ

เพื่อสร้างจิตสํานึกของ
ประชาชนให้ตระหนักถึง
ความสําคัญของแม่น้ํา
เพชร
เพื่อให้ชุมชนสะอาด
ปราศจากขยะ
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เป้าหมายที่
ดําเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

จํานวนอุบัติเหตุ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรจํานวนการเกิด
อุบัติเหตุลดลง

สํานักปลัด

-

จํานวนผู้ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ผู้ป่วยผู้ประสบอุบัติเหตุ
ได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ถูกวิธีและทันท่วงที

สํานักปลัด

16,000

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

กองการศึกษา

โครงการพัฒนา
อนุรักษ์แม่น้ําเพชรบุรี
ปี 2561

9,600

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
และช่วยอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมให้อยู่คู่กับ
ท้องถิ่น
แม่น้ําเพชรบุรีมีความ
สะอาดมากขึ้น

ค่าจ้างเหมากําจัดขยะ

65,762.47

จํานวนน้ําหนัก

ชุมชนมีที่รองรับในการทิ้ง
ขยะ

กองสวัสดิการฯ

(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์จัดตั้ง
ศูนย์อํานวยการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
จัดตั้งชุดปฏิบัติ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้
ประสบอุบัติเหตุใน
เขตพื้นที่
ค่าจ้างเหมาจัดทําซุ้ม
งานเกษตรและของดี
ท่ายาง

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง

สํานักปลัด
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17

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
ซอย 4

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจร

18

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
ซอยบ้านนางอิ้ง โหรชัยยะ

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจร

19

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11
ซอยบ้านนายเยม ฉิมพาลี

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจร

20

โครงการปรับปรุง/บํารุง
ซ่อมแซมถนนทางสาธารณะ
ในเขตพื้นที่ที่ได้รับความ
เสียหาย

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการสัญจร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

เป้าหมายที่
ดําเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง
4 เมตรยาว 450
เมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง
4 เมตรยาว 330
เมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง
4 เมตรยาว 200
เมตร
-จ้างเหมาบํารุงรักษา
และซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 2หน้าบ้านนาย
สมศักดิ์ เมฆน้อยและ
ปากทางเข้าซอย 3
-ค่าวัสดุก่อสร้างยาง
มะตอย

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

612,000

ความยาวถนน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

448,000

ความยาวถนน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

420,000

ความยาวถนน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

46,000

ความยาวถนน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

70,000
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เพื่อให้การระบายน้ํา
เป็นไปโดยสะดวกไม่ท่วม
ขัง

เป้าหมายที่
ดําเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)
จ้างเหมาขุดลอกร่อง
ระบายน้ําซ่อมแซมผิว
ถนนตีเปิดทางหมู่
6,9,5,13
-จัดซื้อวัสดุค่าไฟฟ้า
และวิทยุ

21

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงขุด
ลอกรางระบายน้ําท่อระบาย
น้ําทิ้ง น้ําเสียในเขตพื้นที่

22

โครงการติดตั้ง ปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ

23

-ค่าจ้างทําความ
สะอาดระบบประปา
-ซ่อมปั๊มประปา
-ค่าจัดซื้อสารส้มและ
คลอรีน
ค่าซ่อมแซมหม้อ
เพื่อให้สถานีสูบน้ําด้วย
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
พลังงานไฟฟ้าอยู่ในสภาพ แปลงไฟฟ้าสถานีสูบ
สถานีสูบน้ําด้วยพลังงาน
น้ํา
สมบูรณ์พร้อมใช้งาน
ไฟฟ้า
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี -ขยายเขตไฟฟ้า50%
ไฟฟ้าใช้อย่างครอบคลุม
และทั่วถึง
ส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญและ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน -ค่าทําพวงมาลาวันที่
เข้าร่วมวันสําคัญที่ส่วน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมวัน
23 ตุลาคม 2560
ราชการจัดขึ้น
สําคัญต่างๆ
-ค่าจัดซุ้มวันปีใหม่

24
25
26

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรใน
เวลากลางคืน
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
ระบบประปาของเทศบาลและ อุปโภคบริโภคที่สะอาดใช้
หมู่บ้าน
อย่างทั่วถึง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง
74,600

151,421.05

34,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ความยาวร่องระบาย
น้ํา

การระบายน้ําเป็นไป
โดยสะดวกแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขัง

กองช่าง

จํานวนไฟ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจรในเวลากลางคืน

กองช่าง

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคที่สะอาดและใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

สถานีสูบน้ําพลังงานไฟฟ้า
อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อม
ใช้งาน
ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

สภาพประปา

1,100
70,800
258,613.65

หม้อแปลงสถานีสูบ
น้ํา

353,014.03

ความยาว

1,000

จํานวนครั้ง

38,845

สร้างการมีส่วนร่วม
ประชาชนร่วมกิจกรรมวัน
สําคัญต่างๆ

กองช่าง
สํานักปลัด,กอง
การศึกษา
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27

โครงการพัฒนา
ค่าจัดทําวารสารเทศบาลและ
สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาล

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลให้
ประชาชนและหน่วยงาน
อื่นๆได้รับทราบ

28

โครงการพัฒนาเสริมสร้าง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
ผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,
พนักงาน,ลูกจ้าง,พนักงานจ้าง

29

โครงการพัฒนาเสริมสร้าง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
พนักงาน,ลูกจ้าง,พนักงานจ้าง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

เป้าหมายที่
ดําเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)
-ค่าถ่ายเอกสารจัดทํา
แผนอัตรากําลัง
-จัดทําปฏิทิน
-จัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์การ
เสียภาษี
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ,ค่า
เบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ
,ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียนและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการ
เดินไปราชการหรือ
อบรมสัมมนา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ,ค่าเบี้ยเลี้ยง
,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียนและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดิน
ไปราชการหรืออบรม
สัมมนา

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวนสื่อ
ประชาสัมพันธ์

ประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆของเทศบาลมาก
ยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

189,896

จํานวนผู้ได้รับการ
อบรม

ผู้ได้รับการอบรมมีความรู้
มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด,กอง
คลัง

4,140

จํานวนผู้ได้รับการ
อบรม

ผู้ได้รับการอบรมมีความรู้
มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

กองสวัสดิการฯ

1,016.5
59,400
8,640
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30

โครงการเวทีประชาคมและ
เทศบาลเคลื่อนที่

เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะของ
ประชาชนนํามาจัดทํา
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น

31

โครงการพัฒนาเสริมสร้าง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
พนักงาน,ลูกจ้าง,พนักงานจ้าง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

เป้าหมายที่
ดําเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)
การประชุมประชาคม
ท้องถิ่นระดับตําบล
เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ ๑
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ,ค่า
เบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ
,ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียนและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการ
เดินไปราชการหรือ
อบรมสัมมนา

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

5,500

จํานวนผู้เข้าร่วม
ประชุม

ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

สํานักปลัด

92,020

จํานวนผู้ได้รับการ
อบรม

ผู้ได้รับการอบรมมีความรู้
มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา
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โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาเสริมสร้าง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
พนักงาน,ลูกจ้าง,พนักงานจ้าง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

เป้าหมายที่
ดําเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ,ค่า
เบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ
,ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียนและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการ
เดินไปราชการหรือ
อบรมสัมมนา
รวม

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง
28,404

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวนผู้ได้รับการ
อบรม

ผู้ได้รับการอบรมมีความรู้
มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

13,298,225.90
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3.1.3 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตําบลท่าไม้รวกอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยดําเนินการ (แบบ ผ.02)
ลําดับ

1

โครงการพัฒนา

โครงการเผยแพร่กิจกรรม
วัฒนธรรมประเพณีพื้นที่
อําเภอท่ายางในงาน “พระ
นครคีรี-เมืองเพชรประจําปี
2561อําเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมให้อยู่คู่
กับท้องถิ่น

เป้าหมายที่
ดําเนินการจริง
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอท่า
ยางจังหวัดเพชรบุรี
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมงานพระ
นครคีรี-เมืองเพชร
ประจําปี 2561
รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง
20,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและช่วย
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมให้อยู่คู่
กับท้องถิ่น

กองการศึกษา

ที่ ทํ า ก า ร
ปกครองอําเภอ
ท่ า ยาง จั ง หวั ด
เพชรบุรี

20,000
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3.1.4 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตําบลท่าไม้รวกขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แบบ ผ.03)
ลําดับ

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมายที่
ดําเนินการจริง

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

-

(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

รวม

-

3.1.5 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตําบลท่าไม้รวกขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี(แบบ ผ.05)
ลําดับ

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมายที่
ดําเนินการจริง

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

-

(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

-

รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

-
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3.1.6
ลําดับ

ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06)

โครงการพัฒนา

1

โครงการบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์

2

กิจกรรมการประชุมพนักงาน
เทศบาล

3

มาตรการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

เป้าหมายที่
ดําเนินการจริง

(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม กิจกรรมพัฒนาทํา
ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ ความสะอาดถน ทาง
สาธารณะ แม่น้ํา วัด
ประชาชนผู้นําท้องถิ่น
เดือนละ1 ครั้ง
ส่งเสริมความสามัคคีใน
หมู่คณะ
-เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
องค์กร
จัดประชุมพนักงาน
เพื่อสร้างความเข้าใจ
และลูกจ้างแต่ละกอง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ประชุมกับหัวหน้ากอง
ด้านต่างๆให้สําเร็จ
ทุกเดือน
พนักงานได้มีการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน -จัดประชุมผู้บริหาร
ที่ปฏิบัติร่วมรับฟังปัญหา พนักงานและลูกจ้าง
ทุกคนประจําเดือนทุก
และร่วมกันเสนอแนว
สิ้นเดือน
ทางการแก้ไขปัญหา
เผยแพร่การ
-เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ปฏิบัติงานตามหลัก
บุคลากรของเทศบาลมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ธรรมาภิบาลแก่
ผู้บริหารท้องถิ่น
หลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม จริยธรรมความ สมาชิกสภาท้องถิ่น
รับผิดชอบต่อหน้าที่และ พนักงาน ลูกจ้าง
สังคม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

จํานวนครั้ง

สร้างจิตสํานึกให้ทุกคนมี
ความเสียสละส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นเกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อองค์กร

สํานักปลัด

-

ผู้เข้าร่วมประชุม

การปฏิบัตงิ านสําเร็จตาม
เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างพนักงานในการ
ร่วมกันทํางานเป็นทีม

สํานักปลัด

ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิก
สภาท้องถิ่นพนักงาน
ลูกจ้างมีความเข้าใจใน
หลักธรรมาภิบาลและให้
ความสําคัญกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

สํานักปลัด

จํานวนผู้ได้รับการ
เผยแพร่ประชา
สัมพันธ์
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ลําดับ

โครงการพัฒนา

4

มาตรการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลตําบล
ท่าไม้รวก

5

มาตรการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต

6

มาตรการจัดทําคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของเทศบาลตําบลท่าไม้รวก

วัตถุประสงค์

เป้าหมายที่
ดําเนินการจริง

(ผลผลิตของโครงการ)
เผยแพร่ประมวล
เพื่อเป็นเครื่องมือกํากับ
จริยธรรมของเทศบาล
ความประพฤติของ
แก่ผู้บริหารสมาชิก
ข้าราชการที่สร้างความ
สภาท้องถิ่นพนักงาน
โปร่งใสป้องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิ ลูกจ้าง และประชาชน
ชอบ
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ด้านการต่อต้านการทุจริต การต่อต้านการทุจริต
แก่คณะผู้บริหารสมาชิก สื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆเผยแพร่ผ่านเวป
ข้าราชการ ลูกจ้าง
ไซด์ของเทศบาล
-เพื่อสร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวล
จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
สมาชิก พนักงาน ลูกจ้าง
เพื่อให้บุคลากร
บุคลากรมีคู่มือการ
ผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองค์ ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ความรู้ในการปฏิบัติงาน ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
ของเทศบาลตําบลท่า
ไม้รวก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

จํานวนผู้ได้รับข่าวสาร ผู้บริหารสมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้าง
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาล
ตําบลท่าไม้รวก

สํานักปลัด

-

จํานวนข้อมูล/องค์
ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริตที่
นํามาเผยแพร่

ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิก
สภาท้องถิ่นพนักงาน
ลูกจ้างมีความได้มีความรู้
ความเข้าใจในข้อมูลการ
เผยแพร่

สํานักปลัด

-

จํานวนคู่มือที่แจก
ให้กับบุคลากร

มีการจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

สํานักปลัด
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ลําดับ

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

7

กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่พนักงานเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

8

กิจกรรมประกาศเจตจํานง
เพื่อแสดงเจตจํานงทาง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร การเมืองในการต่อต้าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การทุจริตของผู้บริหาร
ท้องถิ่น

9

10

เป้าหมายที่
ดําเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดประชุม
ประจําเดือนและให้
ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พนักงานลูกจ้างมีความ
เข้าใจในเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน

สํานักปลัด

การบริหารราชการของ
เทศบาลตําบลท่าไม้รวกมี
ความโปร่งใส ลดข้อ
ร้องเรียนการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลท่าไม้
รวก
จํานวนผู้ได้รับข่าวสาร เกิดความโปร่งใสในการ
สรรหาและคัดเลือก
บุคลากร

สํานักปลัด

-

จํานวนผู้เข้าร่วม
ประชุม

ประกาศเจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารท้องถิ่น

-

มีประกาศเจตจํานง
การต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร

มาตรการสร้างความโปร่งใสใน เพื่อสร้างความโปร่งใสใน
การสรรหาและคัดเลือก
กระบวนการด้านการสรร
บุคลากร
หาบุคลากร

ดําเนินการกําหนด
หลักเกณฑ์ในการสรร
หาและคัดเลือก
บุคลากรเป็นไปตาม
กฏหมายระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

-

มาตรการใช้ดุลพินิจในการ
เพื่อให้การพิจารณาด้าน
บริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใส การบริหารบุคคลเป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็น
ธรรม

กําหนดหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาความดี
ความชอบของบุคคลากร
และประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ให้บุคลากร
ทราบ

-

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

ความพึงพอใจของ
บุคลากร

ภายในหน่วยงานมีการใช้
ดุลยพินิจอย่างโปร่งใสและ
เป็นธรรม

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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ลําดับ
11

12

13

14

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมายที่
ดําเนินการจริง

(ผลผลิตของโครงการ)
การจัดทําบัตรคิวใน
กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการ เพื่อสร้างกลไหในการ
การให้บริการ
ติดต่อราชการ
ปฏิบัติราชการด้านการ
อํานวยความสะดวก ความ ประชาชนทั่วถึงเป็น
เสมอภาคเป็นธรรมต่อผู้มา ธรรม
รับบริการ
กําหนดระยะเวลาแล้ว
กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
เพื่อลดขั้นตอนในการ
เสร็จของงานบริการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานและอํานวย
สาธารณะทุกงานและ
ความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการ ประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ให้
ของประชาชน
ประชาชนทราบ
มาตรการจัดทําข้อตกลงการ เพื่อให้บุคลากรทํางานด้วย จัดทําข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ
ความซื่อสัตย์สุจริตมี
ปฏิบัติราชการของทุก
คุณธรรมตามแนวทางการ ส่วนราชการระหว่าง
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ ส่วนราชการกับ
ดี
ผู้บริหารเทศบาลตาม
แนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ให้
ความร่วมมือกับหน่วย
กิจกรรมให้ความร่วมมือกับ
เพื่อให้เป็นมาตรการ
หน่วยตรวจสอบทั้งภาครัฐและ จัดการในกรณีมีข้อทักท้วง ตรวจสอบทั้งจากภาครัฐ
และองค์กรอิสระ
องค์กรอิสระ
หรือตรวจพบการทุจริต

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

จํานวนผู้รับบริการ

การให้บริการเกิดความเสมอ
ภาค ยุติธรรมโปร่งใส ลดข้อ
ร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่

เทศบาลตําบล
ท่าไม้รวก

-

ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อขอรับบริการ

เทศบาลตําบล
ท่าไม้รวก

-

จํานวนข้อตกลง

มีการจัดทําข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการระหว่าง
พนักงานเทศบาลและ
ผู้บริหาร

เทศบาลตําบล
ท่าไม้รวก

-

การตรวจสอบจาก
หน่วยตรวจสอบ

เทศบาลตําบลท่าไม้รวกมีความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เทศบาลตําบล
ท่าไม้รวก
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วัตถุประสงค์

เป้าหมายที่
ดําเนินการจริง

(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้การดําเนินการเรื่อง จัดทําคู่มือการ
มาตรการจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงานรับเรื่อง
ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ ร้องเรียน/ร้องทุกข์มี
ร้องเรียน/ร้องทุกข์โดย
ขั้นตอนกระบวนการ
ร้องทุกข์
กําหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบได้
จัดให้มีข้อมูลข่าวสาร
เพื่อให้มีการเผยแพร่
กิจกรรมเผยแพร่
ประเภทต่างๆเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ของเทศบาลตําบลท่าไม้รวก ข่าวสารของเทศบาลให้
ประชาชนได้ทราบอย่าง ทางเวปไซด์และป้าย
ประชาสัมพันธ์
สะดวกเข้าถึงเป้าหมาย
กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
เผยแพร่ผลการ
ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ดําเนินงานด้าน
และพัสดุของเทศบาลตําบลท่า การตรวจสอบการ
การเงินการคลังและ
ไม้รวก
ดําเนินงานของเทศบาล
พัสดุของเทศบาลผ่าน
เวปไซด์หรือช่องทาง
อื่นๆ
จั
ดทํางบแสดงฐานะ
กิจกรรมการรายงานผลการใช้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
จ่ายเงินให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการใช้ การเงินและงบอื่นๆ
เผยแพร่ผ่านทางเวปไซด์
จ่ายงบประมาณของ
และช่องทางอื่นๆเพื่อให้
เทศบาลได้
ประชาชนทราบทุกสาม

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

มีการจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงานรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์
เผยแพร่ให้บุคลากรและ
ประชาชนทราบ
ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่
เกี่ยวกับเทศบาลได้อย่าง
สะดวก

สํานักปลัด

-

จํานวนคู่มือ

-

จํานวนผู้เข้าชมข้อมูล
ทางเวปไซต์

-

จํานวนผู้ได้รับข่าวสาร มีการจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงานรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์
เผยแพร่ให้บุคลากรและ
ประชาชนทราบ

กองคลัง

-

จํานวนผู้ได้รับข่าวสาร การปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีของเทศบาล
ถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตาม
กฏหมาย

กองคลัง

สํานักปลัด

เดือนและภายในเก้าสิบวัน
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก
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19

กิจกรรมพัฒนารูปแบบช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียนและ
กลไกการตรวจสอบ

20

กิจกรรมการรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ

21

กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน

22

กิจกรรมจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําปี

วัตถุประสงค์

เป้าหมายที่
ดําเนินการจริง

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดตั้งศูนย์รับเรื่อง/
เพื่อให้ประชาชนผู้
ร้องเรียนได้มีช่องทางการ ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ส่งเรื่องร้องเรียนและได้รับ การทุจริตของเทศบาล
และเรื่องอื่น
การพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนเป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและเป็น
ธรรม
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพื่อให้ผู้ร้องเรียน ร้อง
เรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้รับทราบขั้นตอน
และข้อเท็จจริงของเรื่องที่ ทุกข์เสร็จแล้วแจ้งผู้
ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕
ร้องโดยเร็ว
วันทําการ
แต่งตั้งคณะทํางาน
เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ติดตามประเมินผลการ
เป็นไปอย่างมี
ควบคุมภายใน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลลดความเสี่ยง
หรือความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้น
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติ จัดทําแผนการ
ของหน่วยงานว่าเป็นไป
ตรวจสอบภายใน
ตามกฏหมาย ระเบียบ
ประจําปี
ข้อบังคับและนโยบายที่
กําหนด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

จํานวนเรื่องร้องเรียน

ประชาชนได้มีชอ่ งทางใน
การส่งเรืองร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์

สํานักปลัด

-

ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบ

การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ถูกต้องเป็นธรรมกับทุก
ฝ่าย

งานนิติการ
สํานักปลัด

-

ข้อผิดพลาดลดลง

การดําเนินงานของ
เทศบาลบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน เทศบาล
ตําบลท่าไม้รวก

-

จํานวนเรื่องที่
ตรวจสอบ

ลดความเสี่ยงในการ
หน่วยตรวจสอบ
ปฏิบัติงานที่ผิดพลาด หรือ ภายในเทศบาล
ทุจริต
ตําบลท่าไม้รวก
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มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อน
รําคาญ ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
เพื่อรับแจ้งปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุ
เดือดร้อนรําคาญตาม
พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕และแก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้องรวดเร็ว

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

เป้าหมายที่
ดําเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)
กําหนดช่องทางรับ
เรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

-

จํานวนเรื่องร้องเรียน

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สามารถดําเนินการแก้ไข กองสวัสดิการฯ
ปรับปรุงเหตุเดือดร้อน
รําคาญตามที่ประชาชน
แจ้งเหตุหรือร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์
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3.1.7 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตําบลท่าไม้รวกดําเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08)
ลําดับ

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สํานักงาน
ครุภัณฑ์
สํานักงาน

2

เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

3

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สํานักงาน

4

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สํานักงาน

5

การเกษตร

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
การเกษตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเก็บเอกสาร
สําหรับงานสํานักงาน
เพื่อให้มีครุภัณฑ์ที่
จําเป็นและเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน
เพื่อให้มีครุภัณฑ์ที่
จําเป็นและเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน
เพื่อให้มีครุภัณฑ์ที่
จําเป็นและเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน
เพื่อให้มีครุภัณฑ์ที่
จําเป็นและเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน

เป้าหมายทีด่ ําเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ครุภัณฑ์)
ตู้เก็บเอกสารจํานวน 6
ตู้
เก้าอี้ทํางาน จํานวน 9
ตัว

21,000 มีที่จัดเก็บเอกสารเป็น
ระเบียบปลอดภัย
14,400 มีครุภัณฑ์เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

กองคลัง

เก้าอี้ทํางานจํานวน 4
ตัว

4,800 มีครุภัณฑ์เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

โต๊ะทํางานจํานวน 3 ตัว

18,000 มีครุภัณฑ์เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

เครื่องพ่นยาแบบใช้
แรงดันของเหลวชนิดตั้ง
พื้นขนาด 3.5แรงม้า
จํานวน 1 เครื่อง

14,498.50 มีครุภัณฑ์เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : เทศบาลตําบลท่าไม้รวก

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง

กองช่าง

72,698.50
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
-----------------

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตําบลท่าไม้รวก ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม
2560 เป็นดังนี้
ลําดับ

ประเด็นพิจารณา

1

ข้ อ มู ล สภาพทั่ ว ไปและข้ อ มู ล พื้ น ฐานขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตําบลท่าไม้รวก
3.2 ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด
เพชรบุรี
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

2
3

คะแนน
เต็ม
20

คะแนน
ที่ได้
17.82

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม
89.10

15
65
10
10

4

26.67

8.64
8.91

86.40
89.10

10
5
5
5
5
5
5
5
100

8.73
4.73
4.27
4
4
4
4.64
4.09
77.83

87.30
94.60
85.40
80
80
80
92.80
81.80
81.10

1) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ได้คะแนนสูงสุดวิสัยทัศน์ของเทศบาลตําบลท่าไม้รวกคะแนน คิดเป็น
ร้อยละ4.73ของคะแนนในประเด็นยุทธศาสตร์และคิดเป็นร้อยละ 94.60 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
ที่ เป็ น เช่ น นั้ น /เหตุ ผ ลเนื่ อ งจากวิสัยทั ศ น์ ข องเทศบาลตํ าบลท่ าไม้ รวกได้ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าได้จริง
2) พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพได้คะแนนต่ําสุด 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
26.67 ของคะแนนในประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพและคิดเป็นร้อยละ 26.67 ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด
ที่ เป็ น เช่ น นั้ น /เหตุ ผ ลเนื่ อ งจากในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ไม่ มี หั ว ข้ อ การวิ เคราะห์ ในข้ อ
วิเคราะห์ทางสังคม,การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ,การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม,สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพื้นที่ซึ่งข้อมูลต่างๆไม่ครบถ้วน
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตําบลท่าไม้รวก ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม
2560 เป็นดังนี้
ลําดับ

ประเด็นพิจารณา

1
2

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
การประเมิ น ผลการนํ า แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ไ ปปฏิ บั ติ ใ น
เชิงปริมาณ
การประเมิ น ผลการนํ า แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ไ ปปฏิ บั ติ ใ น
เชิงคุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชือ่ โครงการ
5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้ าหมาย (ผลผลิ ตของโครงการ) มี ความชัดเจนนํ าไปสู่การตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เป้ า หมาย (ผลผลิ ต ของโครงการ) มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนหรื อ การเสริ ม สร้ า งให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมาย (ผลผลิ ต ของ
โครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

3
4
5
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คะแนน
เต็ม
10
10

คะแนน ร้อยละของ
ที่ได้ คะแนนเต็ม
8.82
88.20
8
80

10

8.82

88.20

10
60
5
5
5

8

80

4.82
4.82
4

96.40
96.40
80

5
5

4
4

80
80

5
5
5

3
4
3.82

60
80
76.40

5

4

80

5
5

4
4

80
80

4
82.10

80
81.60

5
100
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1) พบว่าประเด็นความชัดเจนของชื่อโครงการและกําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการได้
คะแนนสูงสุด 4.82 คะแนน คิดเป็นร้อยละ96.40 .ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนา และคิดเป็นร้อยละ
96.40 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากการเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดําเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์ชื่อโครงการมีความชัดเจน
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
2) พบว่าประเด็นโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0.ได้คะแนนต่ําสุด 3 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 60 ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนา และคิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากโครงการยังไม่เข้าลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Ecomomy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทําน้อยได้มาก
3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจํานวนโครงการทั้งหมด 186 โครงการ ได้คะแนน 4.82
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.40 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนอง
ต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลท่าไม้รวกและดําเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
เทศบาลตําบลท่าไม้รวกที่กําหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต
4) พบว่ากําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจํานวนโครงการทั้งหมด 186 โครงการ
ได้คะแนน4.82 คะแนน คิดเป็นร้อยละ96.40 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ต้ องกํ าหนดวัตถุ ประสงค์ สอดคล้ องกั บความเป็ นมาของโครงการ สอดคล้ องกั บหลั กการและเหตุ ผล วิ ธี การ
ดําเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5) พบว่าการนํ าผลผลิต/โครงการที่ ป รากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่ อมโยงยุท ธศาสตร์การ
พัฒ นาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒ นาของเทศบาลตําบลท่าไม้รวกได้นําไปจัดทําเป็นโครงการเพื่อการ
พัฒ นาท้องถิ่นในเทศบัญ ญั ติ การโอนตั้งจ่ายใหม่ จํานวน 62 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ33 ของโครงการ

เฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
1.ส่งเสริมและสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมถึง
สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่นให้ออกมาใน
รูปแบบของการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพือ่ บรรจุในแผนพัฒนาให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ
ศักยภาพในการพัฒนาของเทศบาลตําบลท่าไม้รวก เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผน
ที่กําหนดไว้
2.ควรมีการจัดทําโปรแกรมแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมและ
ครบถ้วนเป็นการเพิ่มรายได้ของเทศบาลตําบลท่าไม้รวก
3.นําโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตําบลท่าไม้รวก ไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
4. ควรทําความเข้าในกับประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในการเสนอโครงการควรเป็น
โครงการที่เกินขีดความสามารถของหมู่บ้านและจัดลําดับความสําคัญของโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
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