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โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
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ติด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาในรอบปี ง บประมาณ 2559 และจะได้ รายงานผลการติด ตามและ
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ตามลาดับต่อไป
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ส่วนที่ 1
บทนา
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสาคัญและจาเป็นต่อการบริหารงานเป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาล
ตาบลโคกม่ว ง ในฐานะองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น มีภ าระหน้า ที่ที่ จะต้อ งให้ การบริก ารแก่ ประชาชน
จึงจาเป็ น ที่จ ะต้องมีการจัดทาแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภ าพ ประสิทธิผ ลของการ
ดาเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย
1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ดาเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้
ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงานให้
ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับ
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ ความ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่
เกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับ การควบคุมการดาเนินงาน เพื่ อ
ประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ซึ่งการ
ติด ตามแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น จะเป็น การตรวจสอบข้ อมู ล ย้ อนกลั บ เกี่ย วกับ การ
ดาเนินงาน ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงาน หากไม่ มีการติดตามแล้ว ย่อม
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
การประเมิ น ผล (Evaluation) คือ การตรวจสอบผลการดาเนินงานในระหว่างที่ กาลั ง
ดาเนิน การ (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่การดาเนินการสาเร็จเสร็จสิ้ นไปแล้ ว (Ex-post
Evaluation) ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจาเป็น เช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการ
บ่งชี้ว่า แผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
นั้นให้ผ ลเป็น อย่างไร น าไปสู่ ความสาเร็ จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่ส ามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป
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2. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
ผู้บริหารเทศบาลตาบลโคกม่วง ใช้การติดตามประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
ได้หลายแนวทาง ดังนี้
1. จั ดสรรทรั พยากรของเทศบาลตาบลโคกม่ว ง สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเปูาหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกาหนดไว้หรือไม่
3. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทางานของเจ้าหน้าที่ ซึ่ ง
เป็ น ผลต่อเนื่ องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้ บริหารหน่วยงาน สามารถบริห ารงานให้ ได้ตาม
เปูาหมายและตัวชี้วัดที่กาหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ
3. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
1. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2. เพื่อให้การติดตามและประเมินผล บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้
3. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตาบลโคกม่วง และแก้ไขได้
ตรงกับปัญหาที่เกิดขึน้
4. เพื่อใช้เป็นข้อแนะนาผู้บริหารในการจัดทาแผนพัฒนาปีต่อไป
4. วิธีการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโคกม่วง เป็นการตรวจสอบการ
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ได้ หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยว ข้อง
สามารถระดมความคิด ในการปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินงานที่จะสามารถนาไปสู่การบรรลุแผนที่กาหนดไว้ได้
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดาเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลโคกม่วง
ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการดาเนิน งานของโครงการและการเปลี่ยนแปลงโครงการการติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อดาเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการ
ดาเนินงานของเทศบาลตาบลโคกม่วงในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดาเนินงาน ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้
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5. การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้ อ 29 (3) ก าหนดให้ ค ณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
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ส่วนที่ 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลโคกม่วง
วิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลโคกม่วง
“เทศบาลตาบลน่าอยู่ เชิดชูธรรมาภิบาล สาธารณูปการก้าวหน้า การศึกษาคู่คุณธรรม
เกษตรกรรมตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลตาบลโคกม่วง
1. การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี ทั้งภาคองค์กรและภาคประชาชนเน้นการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนา การตัดสินใจและการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส
2. พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง
เพียงพอ และมีคุณภาพ
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาวะ สวัสดิการสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
4. ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกกลุ่มวัย ควบคู่การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
5. ส่งเสริมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. พัฒนาการเกษตรให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เป็นรายได้หลักของตาบล
7. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลโคกม่วง
ได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน ฝาย ระบบระบายน้า
1.2 ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้าอุปโภค บริโภค
1.3 จัดให้มีไฟฟูาและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบควบคู่การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
2.2 การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน
2.3 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน
2.4 การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
2.5 การส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการชุมชน
2.6 การพัฒนาภาคเกษตร
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
5.1 การควบคุมมลภาวะ
5.2 การฟื้นฟูอนุรักษ์และจัดระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ
ยั่งยืน
5.3 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
7.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
7.2 ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ตลอดจนถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจาปีงบประมาณ 2559
สรุปผลการดาเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาในรอบปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตาบลโคกม่ว ง ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.
2559 - 2561) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดทาเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับ
ฟังปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 3 ปีต่อไป เทศบาลตาบลโคกม่วงได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เมื่อวันที่ 4
มิถุนายน 2558 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เฉพาะปี
2559 จานวน 217 โครงการ งบประมาณ 109,358,000 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์
2559
2560
2561
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
66
71,634,500 79
138,460,000 56
86,043,500
โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน
การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย
กรรม และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี
รวม

70

23,716,500

68

27,766,500

66

15,766,500

14

1,825,000

14

1,825,000

14

1,825,000

5

1,610,000

5

1,610,000

5

1,610,000

20

5,180,000

17

980,000

17

980,000

12

905,000

12

905,000

12

905,000

30

4,487,000

23

5,777,000

20

3,064,000

217

109,358,000

218

177,323,500

190

110,194,000
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การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลโคกม่วง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จานวน 86
โครงการ งบประมาณ 17,816,540.00 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จานวนโครงการ
ตามเทศบัญญัติ
7

จานวนงบประมาณ
ที่ตั้งไว้
2,151,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

31

10,528,300

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย

4

215,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

1

50,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7

310,000

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

36

4,562,240

86

17,816,540

รวมทั้งสิ้น
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2559 เทศบาลตาบล
โคกม่วง มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ
โครงการ
งบประมาณตั้งจ่าย
ที่
1 ก่อสร้างถนน คสล. สายต้นโดน-หนองคล้า หมู่ที่ 2 ตาบลโคกม่วง
459,000
2 ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งยาวออก-ทุ่งเคียน หมู่ที่ 11-13 ตาบลโคกม่วง
850,000
3 อุดหนุน อบต. คลองเฉลิม ตามโครงการบารุงรักษาและซ่ อมแซมระบบประปาภูเขา
200,000
น้าตกไพรวัลย์
4 จัดทาผังเมืองรวมเทศบาลตาบลโคกม่วง
100,000
5 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านควนหมอทอง
430,000
6 ขุดลอกห้วยทุ่งกัง หมู่ที่ 3
100,000
7 ขุดลอกห้วยทุ่งปุดนา – ต้นเคียน หมู่ที่ 9
12,000
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1
2,151,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
70,000
2
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)
1,736,000
3
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลโคกม่วง
3,532,000
4
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่ ศพด. 5 แห่ง และโรงเรียน สพฐ. 5 แห่ง
2,344,120
5
โครงการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20,000
6
โครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2558
50,000
7
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
50,000
ดีเด่น
8
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
36,000
9
โครงการอบรมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
30,000
10 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษา
20,000
11 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตาบลโคกม่วง
500,000
12 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-15
112,500
13 ส่งเสริมการเล่นกีฬา พัฒนาทักษะด้านกีฬาและร่างกาย
100,000
14 การจัดการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์
100,000
15
16

การจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด

ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา นักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑาระดับอาเภอและ
ระดับจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
17 การแข่งขันกรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด
18 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช)
19 อุดหนุ น องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลหานโพธิ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑ า
อาเภอเขาชัยสน “น้าพุร้อนเกมส์” ครั้งที่ 16 ประจาปี 2559

350,000
300,000
140,000
237,680
100,000

9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

โครงการเบี้ยสงเคราะห์ผู้ปุวยโรคเอดส์
อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตาบลโคกม่วง
โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสิทธิสตรีในตาบล
กองทุนสมทบสวัสดิการชุมชนตาบลโคกม่วง
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อุดหนุนอาเภอเขาชัยสนตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจาปี
งบประมาณ 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
โครงการฝึ กอบรมการผลิ ตและการใช้ ส ารชีว ภัณ ฑ์ในการปู องกันโรคและแมลง
ศัตรูพืชในพืชเศรษฐกิจ
โครงการนิทรรศการ”เกษตรแฟร์และของดีตาบลโคกม่วง”
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
1
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล
3
โครงการฝึกอบรมปูองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
4
โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพและฝึกซ้อมแผนอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4

90,000
30,000
50,000
50,000
50,000
30,000
10,000
50,000
30,000
40,000
20,000
250,000
10,528,300
50,000
60,000
25,000
80,000
215,000
-

10
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
1
โครงการบริหารจัดการธนาคารขยะเทศบาลตาบลโคกม่วง
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1
โครงการอนุรักษ์ประเพณีชักพระ
2
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
อุดหนุนโครงการศึกษาอบรมศาสนาอิสลามบ้านไร่ลุ่ม
4
อุดหนุนโครงการศึกษาอบรมศาสนาอิสลามบ้านเกาะทองสม
5
ค่าใช้จ่ายในการจั ดงานประเพณี ภูมิปัญญา วัฒ นธรรม และกิจกรรมเนื่องในวัน
สาคัญทางศาสนา
6
โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์
7
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชุมชน (กิจกรรมละศีลอด)
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
1
โครงการจัดทาหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
2
ค่าใช้จ่ายเพื่อดาเนินการของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปเทศบาลตาบล
โคกม่วง
3
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
4
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ
5
อุ ด หนุ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเขาชั ย สน ตามโครงการจ้ า งเหมาบริ ก าร
ผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลระดับ
อาเภอ
6
จัดทัศนศึกษาดูงานแก่ผู้บริ หาร สมาชิกท้องถิ่น พนักงาน พนักงานจ้างและผู้นา
ชุมชน
7
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น
8
จัดซื้อโต๊ะทางานชนิด 4 ลิ้นชัก จานวน 1 ตัว
9
จัดซื้อเก้าอี้ทางานชนิดมีล้อ จานวน 1 ตัว
10 จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน จานวน 5 ตัว
11 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จานวน 1 เครื่อง
12 จัดซื้อโต๊ะรับแขกไม้ธรรมชาติ จานวน 9 ตัว

50,000
50,000
110,000
40,000
15,000
15,000
20,000
70,000
40,000
310,000
180,000
10,000
25,000
50,000
18,000
300,000
40,000
5,500
2,000
22,500
44,000
60,000

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา จานวน 1 เครื่อง
จั ด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งานส านั ก งานจอขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 18.5 นิ้ ว
จานวน 3 เครื่อง
จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จานวน 1 ตัว
การบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ก่อสร้างประตูรั้วเทศบาล
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จัดซื้อวัสดุการเกษตร
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ
จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง

11
16,000
33,000
10,800
19,000
3,700
48,000
29,000
270,000
50,000
16,000
260,000
40,000
50,000
560,000
10,000
150,000
810,000
510,000
10,000
30,000
200,000
420,000
30,140
229,600

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 7

4,562,240

รวมงบประมาณทุกยุทธศาสตร์

17,816,540

12
การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตาบลโคกม่วง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ าย โดยมี การก่อ หนี้ ผู กพั น /ลงนามสั ญญา รวม 74 โครงการ จานวนเงิน 16,425,190.96บาท
สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จานวน
โครงการ
ตาม
เทศบัญญัติ
7

จานวน
งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

จานวน
จานวน
โครงการที่ งบประมาณ
ดาเนินการ ที่ก่อหนี้ผูกพัน

2,151,000.00

6

2,039,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

31

10,528,300

25

9,432,898.66

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4

215,000

2

142,550

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

-

-

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

1

50,000.00

1

49,190

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7

310,000

5

232,620

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ที่ดี

36

4,562,240

35

4,528,932.30

86

17,816,540

74

16,425,190.96

รวมทั้งสิ้น

13
รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2559 เทศบาลตาบล
โคกม่วง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา/เบิกจ่าย มีดังนี้
งบประมาณตั้งจ่าย รวมผูกพันและ
ลาดับ
โครงการ
รวมทั้งโอนเพิ่ม/
เบิกจ่าย
ที่
โอนลด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1 ก่อสร้างถนน คสล. สายต้นโดน - หนองคล้า หมู่ที่ 2 ตาบลโคกม่วง
459,000
448,000
2 ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งยาวออก-ทุ่งเคียน หมู่ที่ 11-13
850,000
850,000
ตาบลโคกม่วง
3 อุดหนุน อบต. คลองเฉลิม ตามโครงการบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบ
200,000
200,000
ประปาภูเขาน้าตกไพรวัลย์
4 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านควนหมอทอง
430,000
429,000
5 ขุดลอกห้วยทุ่งกัง หมู่ที่ 3
100,000
100,000
6 ขุดลอกห้วยทุ่งปุดนา – ต้นเคียน หมู่ที่ 9
12,000
12,000
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน
ศพด.)
3 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบล
โคกม่วง
4 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่ ศพด. 5 แห่ง และโรงเรียน สพฐ.
5 แห่ง
5 โครงการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6 โครงการแสดงนิ ท รรศการและผลงานนั ก เรี ย น ประจ าปีก ารศึ ก ษา
2558
7 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
8 โครงการอบรมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
9 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษา
10 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตาบล
โคกม่วง
11 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-15

2,051,000

2,039,000

70,000
1,736,000

69,995
1,736,000

3,532,000

3,496,000

2,344,120

2,169,396.66

20,000
50,000

20,000
49,435

36,000
30,000
20,000
420,000

9,360
21,275
19,950
414,730

122,500

122,481

ลาดับ
ที่

โครงการ

14
รวมผูกพันและ
เบิกจ่าย

งบประมาณตั้งจ่าย
รวมทั้งโอนเพิ่ม/
โอนลด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
12 ส่งเสริมการเล่นกีฬา พัฒนาทักษะด้านกีฬาและร่างกาย
13 การจัดการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์
14 การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด
15 การจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด
16 ส่งนักกีฬา นักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอาเภอและจังหวัด
17 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช)
18 โครงการเบี้ยสงเคราะห์ผู้ปุวยโรคเอดส์
19 อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตาบลโคกม่วง
20 โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสิทธิสตรีในตาบล
21 กองทุนสมทบสวัสดิการชุมชนตาบลโคกม่วง
22 โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน
23 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
24 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
25 โครงการฝึกอบรมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ในการปูองกันโรค
และแมลงศัตรูพืชในพืชเศรษฐกิจ

100,000
100,000
140,000
310,000
136,000
237,680
90,000
30,000
50,000
50,000
50,000
50,000
40,000

99,720
89,266
118,605
296,988
124,167
237,680
58,500
30,000
50,000
50,000
50,000
46,300
40,000

20,000

13,050

9,784,300

9,432,898.66

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
1 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
87,000
2 โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล
63,000

80,850
61,700

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4

150,000

142,550

-

-

15
ลาดับ
ที่

โครงการ

งบประมาณตั้งจ่าย รวมผูกพันและ
รวมทั้งโอนเพิ่ม/
เบิกจ่าย
โอนลด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
1 โครงการบริหารจัดการธนาคารขยะ
50,000
49,190
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5
50,000
49,190
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1 โครงการอนุรักษ์ประเพณีชักพระ
110,000
109,750
2 อุดหนุนโครงการศึกษาอบรมศาสนาอิสลามบ้านไร่ลุ่ม
15,000
15,000
3 อุดหนุนโครงการศึกษาอบรมศาสนาอิสลามบ้านเกาะทองสม
15,000
15,000
4 โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์
70,000
63,530
5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชุมชน (กิจกรรมละศีลอด)
40,000
29,340
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 6
250,000
232,620
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
1 โครงการจัดทาหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
180,000
172,500
2 ค่าใช้จ่ายเพื่อดาเนินการของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
30,000
17,976
เทศบาลตาบลโคกม่วง
3 ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
15,500
15,500
4 อุดหนุ นองค์การบริห ารส่ วนตาบลเขาชัยสน ตามโครงการจ้างเหมา
18,000
18,000
บริการผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหาร
ส่วนตาบลระดับอาเภอ
5 จัดทัศนศึกษาดูงานแก่ผู้บริหาร สมาชิกท้องถิ่น พนักงาน พนักงานจ้าง
300,000
299,590
และผู้นาชุมชน
6 โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น
40,000
31,348
7 จัดซื้อโต๊ะทางานชนิด 4 ลิ้นชัก จานวน 1 ตัว
5,500
5,000
8 จัดซื้อเก้าอี้ทางานชนิดมีล้อ จานวน 1 ตัว
2,000
2,000
9 จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน จานวน 5 ตัว
22,500
22,500
10 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จานวน 1 เครื่อง
44,000
44,000
11 จัดซื้อโต๊ะรับแขกไม้ธรรมชาติ จานวน 9 ตัว
60,000
45,000
12 จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี จานวน 1 เครื่อง
16,000
16,000
13 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย จานวน 1 เครื่อง
33,000
33,000
14 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
15,800
15,600
จานวน 2 เครื่อง

16
ลาดับ
ที่

โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
15 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จานวน 1 เครื่อง
16 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา จานวน 1 เครื่อง
17 จั ดซื้อเครื่ องคอมพิว เตอร์ ส าหรั บ งานส านักงานจอขนาดไม่น้อยกว่ า
18.5 นิ้ว จานวน 3 เครื่อง
18 จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จานวน 1 ตัว
19 การบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
20 ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
21 ก่อสร้างประตูรั้วเทศบาล
22 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
23 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
24 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
25 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
26 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
27 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
28 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
29 จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ
30 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
31 วัสดุเครื่องดับเพลิง
32 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
33 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
34 ค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
35 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 7
รวมงบประมาณทุกยุทธศาสตร์

งบประมาณตั้งจ่าย
รวมทั้งโอนเพิ่ม/
โอนลด

รวมผูกพันและ
เบิกจ่าย

16,900

16,900

3,200
47,900

3,200
47,700

29,000
29,000
338,230
318,424.80
50,000
21,700
16,000
16,000
260,000
213,465.10
30,500
26,799
155,000
121,900
660,000
586,272
10,000
7,405
124,120
116,110
895,000
873,141.40
506,000
469,914
10,000
5,887
30,000
29,400
200,000
195,150
420,000
420,000
30,140
30,140
242,410
242,410
4,856,700 4,528,932.30
17,829,350.00 16,425,190.96

17
การจ่ายขาดเงินสะสม ทุนสารองเงินสะสม จานวน 6 โครงการ ประกอบด้วย
ลาดับ
รวมผูกพันและ
โครงการ
งบประมาณตั้งจ่าย
ที่
เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1 โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านคลองมวง หมู่ที่ 6
2,032,000
2,032,000
2 โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟูาในเขตพื้นที่ตาบลโคกม่วง
373,046.80
373,046.80
3 โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟูาเพื่อใช้ในการสูบน้าประปา
88,290.94
88,290.94
บ้านคลองมวง หมู่ที่ 6
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายควนยวน-ทุ่งยาว หมู่ที่ 9
497,000
497,000
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโคกขาม-บาลาย หมู่ที่ 12
38,000
38,000
6 ค่าจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการจัดเก็บน้าประปา
1,458,625
1,458,625
รวมงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
4,486,962.74 4,486,962.74
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จานวน 4 โครงการ ประกอบด้วย
ลาดับ
รวมผูกพันและ
โครงการ
งบประมาณตั้งจ่าย
ที่
เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
4,459,561.70 4,459,561.70
บ้านควนยวน หมู่ที่ 9
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1
4,459,561.70 4,459,561.70
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
11,061,400
11,061,400
2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ
1,764,000
1,764,000
3 โครงการสร้างบ้านวัยใสสานสายใยไม่ใช้ความรุนแรง
50,000
50,000
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2
12,875,400
12,875,400
รวมงบประมาณเงินอุดหนุน
17,334,961.70 17,334,961.70

18
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
1.1 จานวนโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2559-2561) เฉพาะปีงบประมาณ 2559 มี
โครงการรวมทั้งสิ้น 217 โครงการ งบประมาณในแผนพัฒนาเทศบาล จานวนงบประมาณทั้งสิ้น
109,358,000 บาท
1.2 จานวนโครงการในแผนดาเนินงานและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
2559 มีโครงการรวมทั้งสิ้น 86 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 17,829,350 บาท
1.3 จานวนโครงการที่ได้ดาเนินการจริงในปีงบประมาณ 2559 รวมทั้งสิ้น 84 โครงการ
ประกอบด้วย โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จานวน 74 โครงการ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม
ทุนสารองเงินสะสม จานวน 6 โครงการ โครงการจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จานวน 4 โครงการ จานวนงบประมาณทั้งสิ้น 38,247,115.40 บาท
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
2.1 จานวนโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2559-2561) เฉพาะปีงบประมาณ 2559 มีทั้งสิ้น
217 โครงการ ดาเนินการจริง 84 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.70
2.2 จานวนโครงการที่บรรจุในแผนดาเนินงานและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2559 มีทั้งสิ้น 86 โครงการ ดาเนินการจริง 74 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.04
2.3 จานวนงบประมาณในแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2559-2561) เฉพาะปีงบประมาณ 2559
งบประมาณ 109,358,000 บาท ดาเนินการจริง 38,247,115.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.97
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2559
เทศบาลตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
โครงการ จานวน คิดเป็นร้อย
จานวน
จานวน
ทั้งหมด โครงการที่ ละของ
งบประมาณ
งบประมาณที่
ยุทธศาสตร์/แนวทางพัฒนา
ที่มีในแผน ดาเนินการ โครงการ
ที่ตั้งไว้
ผูกพันและ
ปี 2559
ทั้งหมด
เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
66
13
19.69
11,097,524.44 10,985,524.44
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
70
28
40.00
23,403,700.00 22,308,298.66
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
14
2
14.28
215,000.00
142,550.00
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
5
วางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
20
1
5.00
50,000.00
49,190.00
ด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
12
5
41.66
310,000.00
232,620.00
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
30
35
116.66
4,562,240.00 4,528,932.30
ด้านการบริหารจัดการที่ดี
รวม
217
84
38.70 39,638,464.44 38,247,115.40
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ส่วนที่ 4
สรุปปัญหา อุปสรรคในภาพรวม
ของการดาเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโคกม่วง ประจาปี 2559
ปัญหาและอุปสรรค
1. แผนงานโครงการมีจานวนมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2. มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนามากเกินไป
3. ควรเร่งดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีของแต่ละปีให้เป็นไปตาม
ไตรมาสที่ตั้งไว้
ข้อเสนอแนะ
สาหรับปีงบประมาณต่อไปเห็นควร
1. การจั ดทาแผนพัฒ นา ควรคานึงถึงศักยภาพของท้องถิ่น และรายได้ของท้องถิ่น ว่าสามารถ
ดาเนินการได้จริงเท่าใด หรือไม่
2. ไม่ควรมีแผนงาน/โครงการจานวนมาก เพราะจะทาให้ไม่สามารถดาเนินการให้บรรลุเปูาหมาย
ตามแผนพัฒนาฯที่วางไว้
3. ให้ทุกหมู่บ้าน เน้นโครงการใหญ่ที่จาเป็นก่อน หมู่ละ 2-3 โครงการ ใส่ไว้ในแผนพัฒนาสามปี ตาม
งบประมาณของเทศบาลตาบลโคกม่วง ส่วนโครงการอื่นของประชาชนทุกหมู่บ้าน ให้บรรจุไว้ในแผนชุมชน
แทน
4. ควรให้มีการดาเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยวบ้าง เพราะในปีงบประมาณ 2559 ไม่มีการดาเนินการในยุทธศาสตร์ดังกล่าว เช่น การส่งเสริม
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น
5. ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ควรให้มีการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มากกว่านี้

