ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ 2/๒๕๖๑
(ระหว่างเดือนเมษายน – ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
...................................................................................................................................

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) กาหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น
องค์การบริ หารส่ วนตาบลเปาะเส้ ง ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ 2/๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนเมษายน – ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑) และได้รายงานผลการติดตามฯ ผ่านสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง ในคราวประชุมสภาฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าวแล้ว จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ทราบโดยทั่วกัน
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวสมศรี มุสิกศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง

ราฬนานผลการตผดตามและประเมผนผล
แผนอัฒนาธนค์การบรผหารส่ทนตาบลเปาะเส้น
ประจาปฝ นบประมาณ อ.ถ. ๒๕๖๑
ครัน้ ทฝ่ ๒/๒๕๖๑
(ระหท่านเดฟธนเมษาฬน - กันฬาฬน อ.ถ. ๒๕๖๑)

องค์การบรผหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
อาเภอเมือง จังหวัดฬะลา

ผลการตผดตามและประเมผนผลแผนอัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑
(แบบธฟ่นๆ : ตามคม่มฟธกรมการปกครธนส่ทนท้ธนถผ่น)
และการตผดตามและประเมผนคภณภาอแผนอัฒนา
ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาของอบต. คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง ได้กาหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าว
เป็ น ได้ ทั้งข้อ มูล เชิ งปริ ม าณ และข้ อมูล เชิ งคุณภาพ มีความจาเป็นและส าคัญ ในการนามาหาค่ าแ ละผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
สาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึก
ข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ.
๒๕๖1) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตาม
คู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้
การตผดตามและประเมผนผลในเชผ นปรผมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑
(แบบธฟ่นๆ : ตามคม่มฟธกรมการปกครธนส่ทนท้ธนถผ่น)
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะทาการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น
แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง

ง

ประเด็นการประเมิน

มีการ
ดาเนินการ

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. มีการจัดตั้งประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น








ไม่มีการ
ดาเนินการ

ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ ๒ การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนา
๑๐. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
๑๑. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
๑๒. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๓. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
๑๔. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๑๕. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
๑๗. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑๘. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

มีการ
ดาเนินการ

ไม่มีการ
ดาเนินการ














แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คาชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานทุกๆ ทุกๆ ๖
เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕60 – กันยายน ๒๕๖1
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
๑.๒ รายงานผลการดาเนินงานระยะ ๖ เดือน (เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖1)
ส่วนที่ ๒ ผลการติดตามผลดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผลการติดตามผลดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)
(ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕. การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. การพัฒนาด้านการบริหาร การจัดการ และศักยภาพ
ของบุคลากร
รวมทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปี ๒๕61
โครงการ
ผลการ
(เป้าหมาย) ดาเนินงาน
42
11
30
13
11
1
33
8
6

7

9

3

18

13

๑๔9

56
38

ปี ๒๕๖2

ปี ๒๕๖3
ยังไม่ถึงปีงบประมาณ

ปี ๒๕๖4

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คาชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ กาหนดไว้ โดยมี กาหนดระยะเวลาในการติด ตามและรายงานผลการ
ดาเนินงาน ทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕60 – กันยายน ๒๕๖1
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
๑.๒ รายงานผลการดาเนินงานระยะ ๖ เดือน (เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖1)
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕. การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. การพัฒนาด้านการบริหาร การจัดการ และ
ศักยภาพของบุคลากร
รวม

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
42
30
11
33

จานวนโครงการ
บรรจุใน
คิดเป็นร้อยละ
ข้อบัญญัติ
ของโครงการที่
(นาไปปฏิบัติ) ปรากฏในแผนฯ
11
26
๑7
56.66
4
36.36
21
63.63

6

6

100

9

5

55.55

18

18

100

๑๔9

82

55

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑. สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)
การประเมินคุณภาพของแผนแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๓.๑ วิสัยทัศน์
๓.๒ พันธกิจ
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
รวม

คะแนนเต็ม
๑๐
๒๕
๖๕
(๕)
(๕)
(๑๐)
(๕)
(๑๕)
(๑๐)
(๑๕)
๑๐๐

คะแนนที่ได้
๑๐
๒๕
๖๕
(๕)
(๕)
(๑๐)
(๕)
(๑๕)
(๑๐)
(๑๕)
๑๐๐

๒. สรุ ป ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการส าหรั บ แผนพัฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)
เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นการพิจารณา

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๑๐
9
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
8
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
8
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๐
๑๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
๖๐
๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕
๕
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕
๕
๕.๓ จานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ
๓
๓
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
๕
๕
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี)
๓
๓
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๔
๔
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕
๕
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง
๓
๓
๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ
๕
๕
๕.๑๐ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕
๕
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทาโครงการ
๔
๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ
๕
๕
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๕
๕
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓
๓
๓
รวม
๑๐๐
๙5

ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง มีดังนี้
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับที่
๑
๒
๓

โครงการ/กิจกรรม
โครงการก่อสร้างคูระบายน้าวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านกาปงฮูลู หมู่ที่ 1
โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคาร
อเนกประสงค์
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

งบประมาณ

ปัญหา

อุปสรรค

ระหว่างดาเนินการทาให้ประชาชนมี เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างอยู่ใกล้
กับบ้านเรือนประชาชน การ
15,300
ความลาบากในการใช้ถนน
ดาเนินงานค่อนข้างลาบาก
114,400

331,200

ข้อเสนอแนะ
ควรวางแผนการดาเนินงานให้ดีกว่า
นี้

-

-

-

-

-

-

ระหว่างดาเนินการทาให้ประชาชนมี เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างอยู่ใกล้
กับบ้านเรือนประชาชน การ
639,700
ความลาบากในการใช้ถนน
ดาเนินงานค่อนข้างลาบาก

๔

โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หน้ามัสยิดกูแบฆาลอ หมู่ที่ 4

5

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านกูแบฆาลอ
หมู่ที่ 4

150,300 สถานที่ดาเนินการไม่ค่อยเหมาะสม

6

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กเป็นพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกูโบร์
เจ้าเมืองยะลา หมู่ที่ 1

364,000

ระหว่างดาเนินการทาให้ประชาชนมี
ความลาบากในการใช้ถนน

7

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรหินคลุก ซอยกู
โบร์ซือโม หมู่ที่ 2

332,400

ระหว่างดาเนินการทาให้ประชาชนมี
ความลาบากในการใช้ถนน

8

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กเป็นพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกูโบร์
เจ้าเมืองยะลา หมู่ที่ 1

125,600

ระหว่างดาเนินการทาให้ประชาชนมี
ความลาบากในการใช้ถนน

การเจาะบาดาลต้องดาเนินการ
นานกว่าที่ตั้งไว้เนื่องจากน้าขุ่น
ค่อนข้างมาก
เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างอยู่ใกล้
กับบ้านเรือนประชาชน การ
ดาเนินงานค่อนข้างลาบาก
เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างอยู่ใกล้
กับบ้านเรือนประชาชน การ
ดาเนินงานค่อนข้างลาบาก
เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างอยู่ใกล้
กับบ้านเรือนประชาชน การ
ดาเนินงานค่อนข้างลาบาก

ก่อนดาเนินการควรมีการจัดหา
สถานที่ที่เหมาะสม
ควรวางแผนการดาเนินงานให้ดีกว่านี้
ควรวางแผนการดาเนินงานให้ดีกว่านี้
ควรวางแผนการดาเนินงานให้ดีกว่านี้

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ปัญหา

อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ
ต้องการให้สามารถนาวัสดุมาใช้ได้
ทันทีเมื่อมีความจาเป็นเร่งด่วน
ต้องการให้สามารถนาวัสดุมาใช้ได้
ทันทีเพื่อช่วยเหลือประชาชนใน
พื้นที่
ควรดาเนินการตามแผนที่วางไว้

อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

9

จัดซื้อวัสดุสานักงาน

9,025 ไม่สามารถนาวัสดุมาใช้ได้ทันที

-

10

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

4,854 ไม่สามารถนาวัสดุมาใช้ได้ทันที

ต้องประมาณราคาและความ
ต้องการที่ชัดเจน

11
รวม

โครงการถมดิน
11 โครงการ

2,497,500 ดาเนินการล่าช้ากว่าปกปติ
4,584,279

๒. การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตาบลเปาะเส้ง
ประจาปี 2561

2
3
4
5
6
7

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตาบล
เปาะเส้ง
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส
โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ในตาบล
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนการ
สร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
โครงการอุดหนุนค่าใช้จา่ ยสาหรับสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ

งบประมาณ

ปัญหา

การจัดเตรียมงานไม่ค่อยสมบูรณ์เต็มที่
90,000
เนื่องจากมีผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ

เป้าหมายส่วนใหญ่เป็นผูส้ ูงอายุ
ทาให้ไม่ค่อยสะดวกในการ
เดินทาง

การจัดเตรียมงานไม่ค่อยสมบูรณ์
เต็มที่ เนื่องจากมีผู้ปฏิบัติงานไม่
เพียงพอ

20,000 งบประมาณในการดาเนินโครงการมีน้อย

-

ควรสนับสนุนงบประมาณให้มากขึน้

-

ไม่มงี บประมาณในการดาเนิน
โครงการ

9,000 ผู้ป่วยเอดส์ไม่กล้าแสดงตัว
502,675 การดาเนินโครงการล่าช้า ทาให้ผล
การดาเนินงานไม่ค่อยสมบูรณ์

- ผู้เข้าร่วมดาเนินการยังน้อย
ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย

- ควรสนับสนุนงบประมาณในการ
ดาเนินโครงการ
- ควรมีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผู้ป่วยเอดส์ให้มากขึ้น
ควรดาเนินโครงการตามแผนที่ได้
ตั้งไว้

1,899,200

-

-

-

520,800

-

-

-

ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
8 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
9
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี

งบประมาณ
24,100
1,823

ปัญหา
-

อุปสรรค
-

ต้องคอยระวังสัตว์เมื่อลงพื้นที่
ควรป้องกันตัวให้พร้อมเมื่อลงพื้นที่
เพื่อฉีดวัคซีน

10

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

3,444 ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์น้อย

-

11

ดาเนินการรณรงค์จัดหมู่บ้านให้เป็นเมืองน่าอยู่

3,000 ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์น้อย

-

12
13
รวม

โครงการเปาะเส้งส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุ
ด้วยพื้นฐานการนวดแพทย์ไทย
โครงการเปาะเส้งส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
13 โครงการ

108,775

สถานที่ดาเนินโครงการไม่ค่อย
เหมาะสม

89,781 ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์น้อย

ข้อเสนอแนะ
-

-

ควรประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่านี้
ควรประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่านี้
ควรดาเนินการสถานที่
ที่เหมาะสมและไม่คับแคบ
ควรประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่านี้

3,272,598

๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ
ลาดับที่
1
2
3
รวม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ดูแล
คนพิการตาบลเปาะเส้ง
1 โครงการ

งบประมาณ
ปัญหา
อุปสรรค
22,135 งบประมาณในการดาเนินโครงการมี สถานที่ดาเนินโครงการไม่
น้อย
เหมาะสม และคับแคบ
22,135

ข้อเสนอแนะ
ควรดาเนินการสถานที่
ที่เหมาะสมและไม่คับแคบ
-

๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ลาดับที่
๑
๒

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสนามกีฬาใน
ตาบล
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

๓

โครงการรอมฎอนสัมพันธ์สร้างสรรค์สันติสุข

๔

โครงการเปาะเส้งเกมส์

5

โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา

6

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)

7
8
รวม

โครงการสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์
ของความเป็นชาติ
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
8 โครงการ

งบประมาณ

ปัญหา

471,000 ดาเนินการล่าช้ากว่าปกปติ
68,000

-

55,800

- กิจกรรมในการดาเนินการยังน้อย
- งบประมาณไม่เพียงพอ

120,000 สถานที่ดาเนินโครงการไม่เพียงพอ
29,718

-

อุปสรรค
- สถานที่ดาเนินโครงการไม่
เหมาะสม และคับแคบ
ดาเนินการช่วงอากาศร้อน
-

761,091 เด็กดื่มนมค่อนข้างน้อย

ข้อเสนอแนะ
ควรดาเนินการตามแผนที่วางไว้
- ควรดาเนินการสถานที่
ที่เหมาะสมและไม่คับแคบ
จัดหาสถานที่ดาเนินโครงการที่
เหมาะสม
ควรมีกิจกรรมสนับสนุนให้เด็กชอบ
ดื่มนม

10,000

-

-

-

1,673,640
3,189,249

-

-

-

๕. การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ลาดับที่
๑

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาสองข้างทางในหมู่บ้าน
กิจกรรม Big cleaning day พัฒนาสองข้าง
ทางหลักในตาบล

งบประมาณ

ปัญหา

616 ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมน้อย

ประชาชนในพื้นควรมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาให้มากว่านี้

3,300 ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมน้อย

การประชาสัมพันธ์ยังไม่ดีพอ
ไม่ทั่วถึง เนื่องจากขาดการ
ประสานงาน

ประชาชนในพื้นควรมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาให้มากว่านี้

การประชาสัมพันธ์ยังไม่ดีพอ
ไม่ทั่วถึง เนื่องจากขาดการ
ประสานงาน
การประชาสัมพันธ์ยังไม่ดีพอ
ไม่ทั่วถึง เนื่องจากขาดการ
ประสานงาน

ควรประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่านี้

2

3

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

21,๐๐๐ การให้ความร่วมมือของประชาชนยังน้อย

4

โครงการพัฒนาสองข้างทางในหมู่บ้านเพื่อ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

๑,๒๕๐ การให้ความร่วมมือของประชาชนยังน้อย

5

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

-

7
รวม

โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
จากวาตภัย
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
7 โครงการ

ข้อเสนอแนะ

การประชาสัมพันธ์ยังไม่ดีพอ
ไม่ทั่วถึง เนื่องจากขาดการ
ประสานงาน

โครงการพัฒนาสองข้างทางในหมู่บ้าน กิจกรรม
ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา
สร้างป่า รักษ์นา”
้ และ กิจกรรม Big cleaning
day พัฒนาสองข้างทางหลักในตาบลตาบล

6

อุปสรรค

สถานที่ดาเนินกิจกรรมคับแคบ

8,658 วัสดุอุปกรณ์เพื่อการช่วยเหลือล่าช้า
9,800
44,624

-

ประชาชนในพื้นควรมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาให้มากว่านี้

-

ควรจัดหาสถานที่ดาเนินกิจกรรมที่
เหมาะสม

-

ควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์โดยเร็วที่สุด

-

-

๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ปัญหา

๑

กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในหมู่บ้าน

-

ประชาชนให้ความสนใจในการ
ดาเนินโครงการอยู่ในเกณฑ์น้อย

๒

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

3,000

ประชาชนให้ความสนใจในการ
ดาเนินโครงการอยู่ในเกณฑ์น้อย

3

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
“จิตอาสา สร้างป่า รักษ์นา”
้ เนื่องในวันเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรม
Big cleaning day พัฒนาสถานที่สาคัญในตาบล

รวม

3 โครงการ

3,000

ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมน้อย

อุปสรรค
การประชาสัมพันธ์ยังไม่ดีพอ
ไม่ทั่วถึง เนื่องจากขาดการ
ประสานงาน
การประชาสัมพันธ์ยังไม่ดีพอ
ไม่ทั่วถึง เนื่องจากขาดการ
ประสานงาน

การประชาสัมพันธ์ยังไม่ดีพอ
ไม่ทั่วถึง เนื่องจากขาดการ
ประสานงาน

ข้อเสนอแนะ
การประชาสัมพันธ์ต้องให้ทั่วถึง
การประชาสัมพันธ์ต้องให้ทั่วถึง

ประชาชนในพื้นควรมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาให้มากว่านี้

๗. การพัฒนาด้านการบริหาร การจัดการ และศักยภาพของบุคลากร
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ปัญหา
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
ไม่สามารถนาวัสดุสานักงานมาใช้งาน
ตามต้องการที่เร่งด่วนได้ เนื่องจาก การจัดซื้ออาจล่าช้าเพราะต้อง ดาเนินการจัดซื้ออย่างเร่งด่วน เพื่อ
62,942
ต้องดาเนินการตามระเบียบในการ ดาเนินการตามขั้นตอน
สามารถนามาใช้งานได้ทันที
จัดซื้อ

1

จัดซื้อวัสดุสานักงาน

2

การตรวจเยี่ยมประชุมชี้แจงและมอบนโยบาย
สาคัญของรัฐบาลให้กับส่วนราชการต่างๆ ตลอดจน
ติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ตาบลเปาะเส้ง
ของอาเภอเมืองยะลา

3

โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

4
5
6
7

โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

8

โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสานักงาน

9

โครงการจ้างเหมาพนักงานจ้าง

411,000 พนักงานจ้างเหมาปฏิบตั ิหน้าที่ยังไม่เต็มที่

-

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
บารุงรักษาและซ่อมแซมพัสดุสานักงาน
13 โครงการ
56 โครงการ

33,936
84,000
45,000
47,044
917,213

-

10
11
12
13
รวม
รวม

2,400

-

800 ประชาชนออกมาจ่ายภาษีไม่ตามเป้า
22,570
119,470
2,960
64,091

-

21,000 เครื่องมีปัญหาขัดข้องบ่อยครั้ง

12,033,098

-

สถานที่ดาเนินการไม่ค่อยพร้อม

ช่างซ่อมเครื่องอยู่ไกลทาให้
ล่าช้าในการซ่อมบารุง

ควรปรับปรุงสถานที่ให้พร้อม
มากกว่านี้
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่า
นี้
การใช้งานเครื่องควรทะนุถนอม
และใช้อย่างระมัดระวัง
พนักงานจ้างเหมาควรปฏิบัติหน้าที่ให้
เต็มที่

-

ประมทลภาอผลการดาเนผนนาน ประจาปฝ นบประมาณ อ.ถ. ๒๕๖๑
รธบเดฟธนตภลาคม อ.ถ. ๒๕๖๑
(ระหท่านเดฟธนเมษาฬน ถพน กันฬาฬน อ.ถ. ๒๕๖๑)

