ประกาศเทศบาลตาบลจรเข้สามพัน
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ครั้งที่ 1)
..................................................................
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2548 ในหมวด 6 ข้อ 29 ได้กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิน่ มีหน้าทีร่ ายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ เสนอต่อสภาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิน่ ทราบ
โดยทัว่ กัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทัง้ นี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ ย
กว่าสามสิบวัน แต่เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ วันที่ 29
กันยายน 2559 และในระเบียบว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ
29 (3) ได้กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ ให้ “รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิน่ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” นัน้
บัดนี้ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิน่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามทีแ่ นบท้าย
คาสั่งนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
ประนอม ปทุมสูติ
(นายประนอม ปทุมสูติ)
นายกเทศมนตรีตาบลจรเข้สามพัน

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ 3/1 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงาน
ปีละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 ภายในเดือนเมษายน และครั้งที่ 2 ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชือ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 10 เมษายน 2560
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการที่ได้ปฏิบัติในปี 2560 ครั้งที่ 1
3. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์
จานวนโครงการที่ จานวนโครงการที่ คิดเป็น %
ปรากฏอยู่ในแผน

ได้ปฏิบตั ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และการกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมสู่การเป็น
ชุมชนที่น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
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4

44.44

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร บุคลากรให้มีศักยภาพ
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-

0

25

7

28.00

รวมโครงการทั้งหมด

168

27

16.07

รายละเอียดโครงการของแต่ละสานัก/กองของเทศบาลตาบลจรเข้สามพัน
ที่ได้ดาเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560
สานักปลัด
ลาดับที่

1
2
3
4

5

6
7

โครงการ

จานวนเงิน

โครงการคนดี ศรีเทศบาล ประจาปี 2560
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ
พนักงานจ้าง ประจาปี 2560
โครงการประชาร่วมใจ ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จ
39,680 14 ตุลาคม
2559
พระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบ
ดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
โครงการปลูกต้นไม้ในใจคน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
21,660 11 พฤศจิกายน
2559
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิ
ราช บรมนาถบพิตร
โครงการใจอาสา บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 2,277 21 พฤศจิกายน
2559
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิ
ราช บรมนาถบพิตร
โครงการอบรมทักษะด้านกีฬาแก่ประชาชนและบุคลากร เงินบริจาค 4 มกราคม
อปท. และการแข่งขันกีฬา อปท. อาเภออู่ทอง (ท้องถิ่น
2,000 2560
สัมพันธ์ ครัง้ ที่ 10)
โครงการชาวจรเข้สามพันร่วมใจแสดงความอาลัยและ
161,160 28-29 ธันวาคม
2559 และ
น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรนั ดร์แด่
10-11 มกราคม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

8

โครงการขับรถมีน้าใจ รักษาวินัยจราจร

13,847

9

โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน
ราชินี
โครงการสานต่อที่พ่อทา ร่วมกันสร้างแนวกันไฟ

256,411

10

วันที่จัดทา
ทั้งปีงบประมาณ
ทั้งปีงบประมาณ

5,680

2560
29 ธันวาคม
2559 ถึง
4 มกราคม
2560
ตุลาคม 2559 –
มีนาคม 2560
10 กุมภาพันธ์
2560

-2ลาดับที่

โครงการ

จานวนเงิน

11

โครงการฝึกอาชีพช่างไม้พนื้ ฐาน

7,860

12

โครงการฝึกอาชีพขนมไทยสร้างรายได้

1,612

13

โครงการทาดีเพื่อพ่อ น้อมนาหลักธรรม นาชีวีมีสุข

2,460

วันที่จัดทา
2 – 10 มีนาคม
2560
7 – 10 มีนาคม
2560
29 มีนาคม
2560

กองคลัง
ลาดับที่

1

โครงการ

โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บและ
ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น ประจาปี 2560

จานวนเงิน

-

วันที่จัดทา
1 กุมภาพันธ์
2560 – 19
เมษายน 2560

กองการศึกษา
ลาดับที่

โครงการ

จานวนเงิน

1

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีไทย

5,000

2

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน ยูทคัพ ครั้งที่ 2

22,360

3

โครงการส่งเสริมประเพณีตกั บาตรเทโวเนื่องในเทศกาล
วันออกพรรษา ประจาปี 2559
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาบลจรเข้สามพัน
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี 2560

21,550

4
5

40,000
27,900

วันที่จัดทา
13 ตุลาคม
2559
14-15 ตุลาคม
2559
17 ตุลาคม
2559
3 กุมภาพันธ์
2560
2 – 3 มีนาคม
2560

-3กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลาดับที่

โครงการ

1

โครงการ “ทุกวันสุขใจ ข้าราชการไทย มาออกกาลัง
กาย”

2

โครงการจ้างเหมาเพื่อปรับปรุงสถานทีเ่ ทกอง

3

โครงการ “ตาบลจรเข้สามพัน เฝ้าระวังเด็กจมน้า”

4

โครงการรางระบายน้าสะอาด ปราศจากโรคติดต่อ
ประจาปี 2560

จานวนเงิน

วันที่จัดทา
ธันวาคม 2559
– กันยายน
2560
99,657.71 ธันวาคม 2559
– กันยายน
2560
64,078 ระยะที่ 1
23-26 มกราคม
2560
ระยะที่ 2
14-16
กุมภาพันธ์
2560
57,000 มกราคม –
กุมภาพันธ์
2560

กองช่าง
ลาดับที่

1

โครงการ

โครงการเส้นทางชัดเจน ตามเกณฑ์มาตรฐานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

จานวนเงิน

35,000

วันที่จัดทา
1 กุมภาพันธ์
2560

