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ส่วนที่ 4
สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลตาบล
เกาะจันทร์ 2559
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 30 (5) กาหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพือ่ การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ30 (5) เทศบาลตาบลเกาะจันทร์ จึงขอประกาศผลการดาเนินงาน
การจัดทางบประมาณ พ.ศ. 2559 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหาร
จัดการเทศบาลตาบลเหาะจันทร์ โดยสรุปแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้
1. กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาล
วิสยั ทัศน์(Vision)
“เมืองน่าอยู่ คูธ่ รรมาภิบาล”
ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ตี ามวิถชี ุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคูเ่ กษตรกรรมธรรมชาติ
พันธกิจ(Mission)
1. พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภค-สาธารณูปการในเขตเทศบาลให้ ครอบคลุม
ทั่วถึง และมีมาตรฐาน
2. พัฒนาระบบการวางผังเมืองของเทศบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเป็นศูนย์กลาง
การบริหารสาธารณะของท้องถิ่นระดับระดับอาเภอ
3. พัฒนาระบบแหล่งน้าคูคลองเพื่อการกักเก็บน้าและการระบายน้าให้เป็นไปอย่า งมีประสิทธิภาพ
เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการเกษตรและระบบชลประทาน
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกมิติลดความเหลื่อม
ล้าของสังคมและชุมชน
5. พัฒนาและส่งเสริมระบบภาคการเกษตรและการประกอบอาชีพของเกษตรในพื้นที่ให้ สามารถ
พึ่งตนเองได้ตามหลักวิถีชุมชนเศรษฐกิจแบบพอเพียง เป็นชุมชนที่ปลอดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี
6. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการบริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน
7. พัฒนาการศึกษาและการกีฬาของเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ให้มีประสิทธิภาพ และนาไปสู่สังคม/
ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
8. พัฒนาสภาพแวดล้อมสองข้างทางและภายในชุมชนให้มีความร่มรื่น มีความน่าอยู่มีความสะอาด
และเป็นชุมชนปลอดมลพิษ
9. พัฒนาศักยภาพขององค์กร และบุคลากรขององค์กรให้มีศักยภาพ มีสมรรถนะและมีความเป็นมือ
อาชีพ เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy)
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบ/สังคม และการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อาชีพและการสร้างรายได้ตามวิถีชุมชนเศรษฐกิจแบบพอเพียง
5) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา การบริ ห ารจั ด การสภาพแวดล้ อ มในชุ ม ชน และการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ ดี การพัฒนาศักยภาพของบุคคลและการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชน
2.รายงานการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้ อ 29(3) และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.2/ว 0600
ลงวั น ที่ 29 มกราคม 2559 เรื่ อง เร่ ง รั ด การน าเข้ า ข้ อ มู ล แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานาเข้า
ข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3) นั้น
เพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ งการดังกล่าว เทศบาลตาบล
เกาะจั นทร์ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ จึงดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยระบบe-plan
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 3 ปี ปี 2559
เทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
2559
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
การสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและการ
สร้างรายได้ตามวิถีชุมชนเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมในชุมชน และการอนุรักษ์
8
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี การพัฒนาศักยภาพของบุคคล 39
และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
รวม

113

520,000.00

8

8,949,300.00 18
38,254,588.00 69

460,000.00 8

460,000.00

2,858,500.00 17 2,408,500.00
18,172,500.00 66

14,572,500.0
0

การจัดทางบประมาณ
ผู้ บ ริ ห ารเทศบาลเกาะจั น ทร์ ได้ ป ระกาศใช้ ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยมีโ ครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ
จานวน 73 โครงการ งบประมาณ 11,500,500 บาทสามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
โครงการ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

6

5,411,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

26

2,595,600.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

7

495,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและการสร้างรายได้ตามวิถีชุมชนเศรษฐกิจแบบพอเพียง

2

450,000.00

2

150,000.00

16

2,398,900.00

59

11,500,500.00

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในชุมชน และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาศักยภาพของบุคคลและการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชน
รวม

การโอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ มี ก ารโอนงบประมาณ เพื่ อ ตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่
ตามแผนพัฒ นาเทศบาล 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) (เพิ่มเติ ม) ฉบับที่ 1 และ 2 จานวน 16 โครงการ
รวมเป็ น งบประมาณ 7,091,335.97 บาท มี ก ารเบิ ก จ่ า ยแล้ ว จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ
1,215,275.97 บาท มีโครงการที่กันเงินงบประมาณ จานวน 6 โครงการ งบประมาณ 5,766,060.- บาท
มีโครงการที่ไม่เบิกจ่ายและไม่ได้กันเงินงบประมาณ จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 110,000.- บาท

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)
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โครงการ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

7

2,925,887.97

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

1

2,347,500.00

1

896,660.00

7

921,288.00

16

6,984,675.97

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาศักยภาพของบุคคลและการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชน
รวม

รายงานโครงการที่อนุมตั งิ บประมาณ ปี 2559
เทศบาลตาบลเกาะจันทร์
ชื่อโครงการ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ
แหล่งที่มา
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบการสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายเกาะจันทร์-ปรกฟ้า(แยกซ้าย
ซอยที1่ )บริเวณหน้าบ้านนายสนิทศักดิ์ แสง
เดช หมู่ท1ี่ ตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะ
จันทร์ จังหวัดชลบุรี
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บริเวณริมถนน ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
ซอยเทศบาลซอย 7 หมู่ท1ี่ 4 ตาบลเกาะ กองประปา, สานักช่าง,
จันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
สานักการช่าง
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
เสริมเหล็ก บริเวณริมถนนซอยเทศบาลซอย ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
9 หมู่ท1ี่ 4 ตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะ กองประปา, สานักช่าง,
จันทร์ จังหวัดชลบุรี
สานักการช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
4. โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
ชุมชนย่อยที3่ ตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะ
กองประปา, สานักช่าง,
จันทร์ จังหวัดชลบุรี
สานักการช่าง
5. โครงการจัดทาป้ายบอกชื่อถนน/บอกชื่อ
ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ซอย และบอกชื่อชุมชน ภายในเขตเทศบาล
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
ตาบลเกาะจันทร์ หมู่ที่ 1 และหมูท่ ี่ 14
กองประปา, สานักช่าง,
ตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัด
สานักการช่าง
ชลบุรี (ชุมชนย่อยที่ 1-9 ผู้เสนอโครงการ)

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

377,000.00

799,000.00

1,922,000.00

97,000.00

240,000.00
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6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนสาย
เกาะจันทร์-ไร่เสธ์(บริเวณสามแยกที่ว่าการ ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
อาเภอเกาะจันทร์ ถึงหน้าโรงพยาบาลเกาะ ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
จันทร์)หมู่ท1ี่ ตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะ กองประปา, สานักช่าง,
จันทร์ จังหวัดชลบุรี(ชุมชนย่อยี1่ -9ผู้เสนอ สานักการช่าง
โครงการ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
7. โครงการอุดหนุนงบประมาณตาม
สาธารณสุข, กอง
โครงการแก้ไขปัญหาผู้ตดิ เชื้อ H.I.V.ของ สาธารณสุข, กองส่งเสริม
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯอาเภอเกาะจันทร์ คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข
ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
8. โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข
ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
9. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน/ชุมชน (ผู้เสนอ สาธารณสุข, กองส่งเสริม
โครงการชุมชนย่อยที1่ -9)
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข
สานักปลัด อบจ., สานัก
10. โครงการส่งเสริมพัฒนาและพัฒนา
ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ศักยภาพสตรีเทศบาลตาบลเกาะจันทร์
ปลัด อบต.
11. โครงการอุดหนุนเงินงบประมาณตาม สานักปลัด อบจ., สานัก
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อกิจกรรม ปลัดเทศบาล, สานักงาน
เหล่ากาชาด จ.ชลบุรี
ปลัด อบต.
ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
12. โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารแก่
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
ผู้ประกอบการค้าอาหาร
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

1,976,000.00

10,000.00

20,000.00

50,000.00

50,000.00

75,000.00

20,000.00
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ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
13. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
(ผู้เสนอโครงการชุมชนย่อยที1่ -9)
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข
ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
14. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
ในชุมชน(ผู้เสนอโครงการชุมชนย่อยที่1-9)
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข
ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
15. โครงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข
ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
16. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้าสาหรับ
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
อุปโภคบริโภคชุมชน
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข
ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
17. โครงการเทศบาลเข้มแข็ง(ออกกาลัง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
กาย)
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
18. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์
การศึกษาและวัฒนธรรม,
เทศบาลตาบลเกาะจันทร์
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

30,000.00

50,000.00

100,000.00

40,000.00

30,000.00

100,000.00
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ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม,
19. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
20. โครงการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม การศึกษาและวัฒนธรรม,
ของสภาเด็กและเยาวชน
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
21. โครงการสนับสนุนการบริหารศูนย์
การศึกษาและวัฒนธรรม,
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเกาะจันทร์
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
22. โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต้านยา การศึกษาและวัฒนธรรม,
เสพติด
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
23. โครงการอุดหนุนเงินงบประมาณตาม
สานักปลัด อบจ., สานัก
โครงการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์และ
ปลัดเทศบาล, สานักงาน
กิจกรรมออกร้านงานกาดชาดประจาปีเกาะ
ปลัด อบต.
จันทร์ประจาปี 2559
24. โครงการอุดหนุนเงินงบประมาณตาม สานักปลัด อบจ., สานัก
โครงการจัดงานประเพณีหรืองานประจาปี ปลัดเทศบาล, สานักงาน
อาเภอเกาะจันทร์ประจาปี 2559
ปลัด อบต.
25. โครงการอุดหนุนเงินงบประมาณตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อถวายเป็นพระราช สานักปลัด อบจ., สานัก
สักการะและเฉลิมพระเกียรติสถาบัน
ปลัดเทศบาล, สานักงาน
พระมหากษัตริย์อาเภอเกาะจันทร์ประจาปี ปลัด อบต.
2559

200,000.00

50,000.00

740,600.00

50,000.00

200,000.00

60,000.00

80,000.00
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ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
26. โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ การศึกษาและวัฒนธรรม,
และวันผูส้ ูงอายุแห่งชาติ
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม,
27. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม,
28. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
29. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
การศึกษาและวัฒนธรรม,
พรรษา
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
30. โครงการจัดงานวันสาคัญของชาติ
การศึกษาและวัฒนธรรม,
ศาสนา และวันสาคัญทางประเพณีท้องถิ่น กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
31. สนับสนุนโครงการจัดประเพณีอาเภอ การศึกษาและวัฒนธรรม,
เกาะจันทร์ ประจาปี
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

100,000.00

300,000.00

20,000.00

10,000.00

70,000.00

60,000.00
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32. โครงการสืบสานประเพณีบญ
ุ กลางบ้าน

33. โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย)

34. อุดหนุน ศตส. จ.ชลบุรี ตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศต
ส.จ.ชบ.

35. อุดหนุนอาเภอเกาะจันทร์ ตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อาเภอเกาะจันทร์

36. โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับ
ปัญหาและโทษภัยยาเสพติด

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม,
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข
ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข
ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม,
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

37. อุดหนุนอาเภอเกาะจันทร์ ตาม
สานักปลัด อบจ., สานัก
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ฯลฯ ประจาปี
ปลัด อบต.
2559
สานักปลัด อบจ., สานัก
38. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ศูนย์ อปพร.เทศบาลตาบลเกาะจันทร์
ปลัด อบต.

80,000.00

35,000.00

80,000.00

50,000.00

50,000.00

30,000.00

200,000.00
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สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ปลัด อบต.
ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
40. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตาบล
กองประปา, สานักช่าง,
เกาะจันทร์
สานักการช่าง
สานักปลัด อบจ., สานัก
41. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
ปลัดเทศบาล, สานักงาน
เสริมในชุมชน
ปลัด อบต.
ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
42. โครงการลดภาวะโลกร้อน
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข
ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
43. โครงการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข
44. อุดหนุนอาเภอเกาะจันทร์ตามโครงการ สานักปลัด อบจ., สานัก
เพื่อการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการ ปลัดเทศบาล, สานักงาน
จัดซื้อจัดจ้างอาเภอเกาะจันทร์
ปลัด อบต.
45. อุดหนุนอาเภอเกาะจันทร์โครงการ
สานักปลัด อบจ., สานัก
พัฒนาระบบให้บริการงานทะเบียนฯสานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ทะเบียนอาเภอ/ท้องถิ่นอาเภอเกาะจันทร์
ปลัด อบต.
ประจาปี 2559
สานักปลัด อบจ., สานัก
46. โครงการสารวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนเพื่อ
ปลัดเทศบาล, สานักงาน
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต
ปลัด อบต.
47. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ส่วนการคลัง, กองคลัง,
จัดเก็บภาษี
สานักคลัง
48. โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่
ส่วนการคลัง, กองคลัง,
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
สานักคลัง
(L tax)
39. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

50,000.00

400,000.00

50,000.00

100,000.00

50,000.00

25,000.00

50,000.00

30,000.00
30,000.00
50,000.00
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49. โครงการจัดทาบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนการคลัง, กองคลัง,
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(E-Laas) สานักคลัง
สานักปลัด อบจ., สานัก
50. โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ
ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรเทศบาล
ปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
51. โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ
ปลัดเทศบาล, สานักงาน
เผยแพร่
ปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
52. โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์วิทยุและไฟฟ้า ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ปลัด อบต.
ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
53. โครงการปรับปรุงอาคารสานักงาน
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
เทศบาลตาบลเกาะจันทร์(กองช่างและ
กองประปา, สานักช่าง,
การศึกษา)
สานักการช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
54. โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและ
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
บรรเทาสาธารณภัย(บริเวณด้านหน้าป้องกัน
กองประปา, สานักช่าง,
ภัยฯเดิม)เทศบาลตาบลเกาะจันทร์
สานักการช่าง
สานักปลัด อบจ., สานัก
55. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ชุมชนเทศบาลเกาะจันทร์
ปลัด อบต.
56. โครงการสนับสนุนการเลือกตัง้
สานักปลัด อบจ., สานัก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ฯ
ปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
57. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
58. โครงการจัดงานวันเทศบาล
ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
59. โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ตาบลเกาะจันทร์
ปลัด อบต.
ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
60. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ มข้าม ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
คลองห้วยตะคร้อ ม. 14 ตาบลเกาะจันทร์ กองประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง

10,000.00
400,000.00

30,000.00

796,000.00

71,900.00

126,000.00

500,000.00

30,000.00

100,000.00

50,000.00
100,000.00

287,000.00
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61. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ มถนน
เทศบาลสาย 7/2 ม.14 ตาบลเกาะจันทร์

62. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ มถนน
เทศบาลสาย 7/1 ม. 14 ตาบลเกาะจันทร์

63. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลเกาะจันทร์ ม. 1
ตาบลเกาะจันทร์

64. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
ระยะที่ 1
65. โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เครื่องดับเพลิง
(สายฉีดน้าดับเพลิง ขนาด 1.50×20 เมตร)
66. โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(ตู้ไฟสามเหลี่ยม “โปรดระวัง” ชนิด 2
ระบบ)

67. โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
(เครื่องพ่นหมอกควัน)

68. โครงการซ่อมปรับปรุงรถดับเพลิง
หมายเลขทะเบียน 83-3754 ชลบุรี

69. โครงการซ่อมปรับปรุงรถขยะ
หมายเลขทะเบียน 83-6665 ชลบุรี

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
กองประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง
ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
กองประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม,
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ปลัด อบต.
ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข
สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงาน
ปลัด อบต.
ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

287,000.00

306,000.00

2,347,500.00

896,600.00

29,853.00

23,500.00

58,000.00

384,665.00

250,000.00
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70. โครงการซ่อมปรับปรุงรถกระเช้าไฟฟ้า
หมายเลขทะเบียน 83-3501 ชลบุรี

71. โครงการก่อสร้างเสาธงและรัว้ คอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลเกาะจันทร์ ม.1 ตาบลเกาะจันทร์
72. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าทางเข้า
ตลาดสดเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ สถานที่
ก่อสร้างบริเวณ ม.1 ตาบลเกาะจันทร์

73. โครงการขยายเขตประปา บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ ม.1
ตาบลเกาะจันทร์

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
กองประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม,
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
กองประปา, สานักช่าง,
สานักการช่าง
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม,
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

65,270.00

1,641,900.00

387,699.97

16,288.00
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตาบลเกาะจันทร์ มีดังนี้
ลาดับที่
1.

2.

3.

4.

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

โครงการ

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสาย
เกาะจันทร์-ปรกฟ้า
(แยกซ้ายซอยที1่ )
บริเวณหน้าบ้าน
นายสนิทศักดิ์
แสงเดช หมู่ท1ี่
ตาบลเกาะจันทร์
อาเภอเกาะจันทร์
จังหวัดชลบุรี
การพัฒนาโครงสร้าง โครงการก่อสร้าง
พื้นฐานและระบบการ รางระบายน้า
สาธารณูปโภค คอนกรีต คอนกรีต
สาธารณูปการ
เสริมเหล็ก(คสล.)
บริเวณริมถนนซอย
เทศบาลซอย 7 หมู่
ที1่ 4 ตาบล
เกาะจันทร์ อาเภอ
เกาะจันทร์ จังหวัด
ชลบุรี
การพัฒนาโครงสร้าง โครงการก่อสร้าง
พื้นฐานและระบบการ รางระบายน้า
สาธารณูปโภค คอนกรีตเสริมเหล็ก
สาธารณูปการ
บริเวณริมถนนซอย
เทศบาลซอย 9 หมู่
ที1่ 4 ตาบลเกาะ
จันทร์ อาเภอเกาะ
จันทร์ จังหวัดชลบุรี
การพัฒนาโครงสร้าง โครงการปรับปรุง
พื้นฐานและระบบการ ศาลาอเนกประสงค์
สาธารณูปโภค ชุมชนย่อยที3่
สาธารณูปการ
ตาบลเกาะจันทร์
อาเภอเกาะจันทร์
จังหวัดชลบุรี

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
377,000.00 เพื่ออานวยความ
สะดวกและลด
อุบัติเหตุในการ
สัญจรให้กับ
ประชาชน

ผลผลิต
ถนนคอนกรีตขนาดกว้าง5
ม.ยาว100ม.หนา0.15 ม.
คิดเป็นพื้นที่ดาเนินการไม่
น้อยกว่า 500 ตารางเมตร

799,000.00 เพื่อป้องกันและ
รางระบายน้าคอนกรีต
แก้ไขปัญหาน้าท่วม ขนาดความกว้างเฉลี่ย
ขัง
0.50 ม. ความลึกเฉลี่ย
0.90 ม. ความยาวรวม
110 ม.

1,922,000.00 เพื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหาน้าท่วม

รางระบายน้าขนาดความ
กว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ความ
ลึกเฉลีย่ 0.90ม. ความยาว
รวม 300 ม.

97,000.00 เพื่อส่งเสริมการมี ปรับปรุงเวที,ปูกระเบื้อง
ส่วนร่วมของ
,และทาสี
ประชาชนและเป็น
สถานที่พบปะจัด
กิจกรรมรวมของ
ชุมชน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)
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5.

6.

7.

8.

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

โครงการจัดทาป้าย
บอกชื่อถนน/บอก
ชื่อซอย และบอกชื่อ
ชุมชน ภายในเขต
เทศบาตาบล
เกาะจันทร์ หมู่ที่ 1
และหมู่ที่ 14 ตาบล
เกาะจันทร์ อาเภอ
เกาะจันทร์ จังหวัด
ชลบุรี (ชุมชนย่อยที่
1-9 ผู้เสนอ
โครงการ)
การพัฒนาโครงสร้าง โครงการปรับปรุง
พื้นฐานและระบบการ ภูมิทัศน์ริมถนนสาย
สาธารณูปโภค เกาะจันทร์-ไร่เสธ์
สาธารณูปการ
(บริเวณสามแยก
ที่ว่าการอาเภอ
เกาะจันทร์ ถึงหน้า
โรงพยาบาล
เกาะจันทร์)หมู่ที่1
ตาบลเกาะจันทร์
อาเภอเกาะจันทร์
จังหวัดชลบุรี(ชุมชน
ย่อยี่1-9ผู้เสนอ
โครงการ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการอุดหนุน
ด้านสังคมและคุณภาพ งบประมาณตาม
ชีวิตที่ดี
โครงการแก้ไข
ปัญหาผูต้ ิดเชื้อ
H.I.V.ของศูนย์เฉลิม
พระเกียรติฯ อาเภอ
เกาะจันทร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการส่งเสริม
ด้านสังคมและคุณภาพ พัฒนาสุขภาพ
ชีวิตที่ดี
ผู้สูงอายุ

240,000.00 เพื่ออานวยความ
สะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยวได้รู้
พื้นที่และได้ทราบ
ถึงอัตลักษณ์ของ
ชุมชน

1.จัดทาป้ายบอกซอยและ
ชื่อถนนในเขตเทศบาล
จานวน 50 ป้าย 2.จัดทา
ป้ายชุมชนจานวน 8 ป้าย
ขนาด 1.00*2.20 ซม.

1,976,000.00 เพื่ออานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนที่ใช้ถนน
ได้มีพื้นที่ไว้สาหรับ
พักผ่อน และสร้าง
ความปลอดภัย
ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน

โดยทาการก่อสร้างทางเดิน
เท้าและสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจประกอบด้วย1.ถม
ดินบริเวณริมถนนด้านข้าง
สนามกีฬา2.ก่อสร้าง
ทางเดินเท้าพร้อมระบายน้า
(ระยะที่ 1) ตั้งแต่สามแยก
หน้าที่ว่าการฯถึงบริเวณ
หน้าโรงเรียนเกาะจันทร์
พิทยาคาระยะทางรวม
500 เมตร3.ก่อสร้าง
ทางเดินเท้าพร้อมระบายน้า
และบริเวณสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ(ระยะที2่ ) ต่อจาก
ระยะที1่ สิ้นสุดบริเวณหน้า
โรงพยาบาลเกาะจันทร์
ระยะทางรวม 550 เมตร
(ตามแบบแปลน)
10,000.00 เพื่อป้องกันและ
อุดหนุนงบประมาณให้กับ
แก้ไขปัญหาผู้ตดิ เชื้อ ศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ
H.I.V ของศูนย์เฉลิม อาเภอเกาะจันทร์
พระเกียรติฯอาเภอ
เกาะจันทร์

20,000.00 เพื่อส่งเสริมพัฒนา จัดกิจกรรมฝึกอบรมและ
สุขภาพผูส้ ูงอายุ กิจกรรมนันทนาการให้กับ
ผู้สูงอายุอย่างน้อยเดือนละ
1 ครั้ง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ ศักยภาพอาสาสมัคร
ชีวิตที่ดี
สาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน/ชุมชน
(ผู้เสนอโครงการ
ชุมชนย่อยที1่ -9)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการส่งเสริม
ด้านสังคมและคุณภาพ พัฒนาและพัฒนา
ชีวิตที่ดี
ศักยภาพสตรี
เทศบาลตาบล
เกาะจันทร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการอุดหนุนเงิน
ด้านสังคมและคุณภาพ งบประมาณตาม
ชีวิตที่ดี
โครงการขอรับการ
สนับสนุนเพื่อ
กิจกรรมเหล่า
กาชาด จ.ชลบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการฝึกอบรม
ด้านสังคมและคุณภาพ สุขาภิบาลอาหารแก่
ชีวิตที่ดี
ผู้ประกอบการค้า
อาหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการรณรงค์
ด้านสังคมและคุณภาพ ป้องกันโรคพิษสุนัข
ชีวิตที่ดี
บ้า(ผู้เสนอโครงการ
ชุมชนย่อยที1่ -9)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการป้องกัน
ด้านสังคมและคุณภาพ และควบคุม
ชีวิตที่ดี
โรคติดต่อในชุมชน
(ผู้เสนอโครงการ
ชุมชนย่อยที1่ -9)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการดูแล
ด้านสังคมและคุณภาพ สุขภาพแบบองค์
ชีวิตที่ดี
รวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการเฝ้าระวัง
ด้านสังคมและคุณภาพ คุณภาพน้าสาหรับ
ชีวิตที่ดี
อุปโภคบริโภค
ชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการเทศบาล
ด้านสังคมและคุณภาพ เข้มแข็ง(ออกกาลัง
ชีวิตที่ดี
กาย)

50,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนงบประมาณให้กับ
อาสาสมัคร
อสม.เพื่อดาเนินการงาน
สาธารณสุขประจา ด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน
หมู่บ้าน

50,000.00 เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพสตรีให้มี
ความรู้ในสิทธิ
หน้าที่และความ
เสมอภาค
75,000.00 เพื่อสังคมสงเคราะห์
และช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส

จัดกิจกรรมฝึกอบรมและ
นิทรรศการ

20,000.00 เพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้มีความ
ปลอดภัยในการ
บริโภคอาหาร
30,000.00 เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้า

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
อาหารและตรวจสอบร้าน
จาหน่าย,สะสมอาหารทุก
ประเภท
ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการ
ต่างๆและจัดฉีดวัคซีนทา
หมันคุมกาเนิด สุนัข แมว

อุดหนุนเงินงบประมาณแก่
สนง.เหล่ากาชาดจังหวัด
ชลบุรีเพื่อดาเนินการตาม
โครงการฯ

50,000.00 เพื่อป้องกันและ
จัดทาโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อใน ควบคุมโรคติดต่อในชุมชน
ชุมชน

100,000.00 เพื่อดูแลสุขภาพองค์ จัดทาโครงการดูแลสุขภาพ
รวม
แบบองค์รวม
40,000.00 เพื่อควบคุมและเฝ้า จัดทาโครงการเฝ้าระวัง
ระวังการผลิตน้า คุณภาพน้าสาหรับอุปโภค
อุปโภคและบริโภค และบริโภคของชุมชน
30,000.00 เพื่อสร้างแรงกระตุ้น จัดทาโครงการเทศบาล
ในการออกกาลัง เข้มแข็ง(ออกกาลังกาย)
กาย

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)

17
18. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการแข่งขัน
ด้านสังคมและคุณภาพ กีฬาชุมชนสัมพันธ์
ชีวิตที่ดี
เทศบาลตาบล
เกาะจันทร์

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการจัดงานวัน
ด้านสังคมและคุณภาพ เด็กแห่งชาติ
ชีวิตที่ดี
20. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการสนับสนุน
ด้านสังคมและคุณภาพ การดาเนินกิจกรรม
ชีวิตที่ดี
ของสภาเด็กและ
เยาวชน

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการสนับสนุน
ด้านสังคมและคุณภาพ การบริหารศูนย์
ชีวิตที่ดี
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
เกาะจันทร์
22. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการแข่งขัน
ด้านสังคมและคุณภาพ กีฬาพื้นบ้านต้านยา
ชีวิตที่ดี
เสพติด
23. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการอุดหนุนเงิน
ด้านสังคมและคุณภาพ งบประมาณตาม
ชีวิตที่ดี
โครงการจัดขบวน
แห่นางสงกรานต์
และกิจกรรมออก
ร้านงานกาดชาด
ประจาปีเกาะจันทร์
ประจาปี 2559
24. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการอุดหนุนเงิน
ด้านสังคมและคุณภาพ งบประมาณตาม
ชีวิตที่ดี
โครงการจัดงาน
ประเพณีหรืองาน
ประจาปีอาเภอ
เกาะจันทร์
ประจาปี 2559

100,000.00 เพื่อเสริมสร้างให้
ประชาชนมีน้าใจ
นักกีฬา มีความ
สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ
รู้อภัย และมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
200,000.00 เพื่อให้เด็กได้
แสดงออกในด้าน
ต่างๆและได้ทากิจ
กกรมร่วมกัน
50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ได้เรียนรู้ในการทา
กิจกรรมร่วมกันและ
เพิ่มทักษะในการ
พัฒนาตนเองและ
ผู้อื่น
740,600.00 เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาการศึกษา
รวมถึงการ
แลกเปลีย่ นแนวคิด
และทัศนคติในการ
บริหารจัดการ
50,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ไม่ไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด
200,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้
รู้และความสาคัญ
ของงานประเพณี
สงกรานต์

จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์เทศบาลตาบล
เกาะจันทร์ ไม่น้อยกว่า
1 ครั้ง

จัดโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติให้กับเด็กในเขต
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
สนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมของสภาเด็ก
เยาวชน

จัดโครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์เด็กเล็ก

จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ภัยยาเสพติดไม่น้อยกว่า
1 ครั้ง
สนับสนุนงบประมาณให้กับ
อาเภอเกาะจันทร์เป็น
หน่วยงานดาเนินการแทน
ตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ

60,000.00 เพื่ออนุรักษ์
สนับสนุนงบประมาณให้กับ
ประเพณีและ
อาเภอเกาะจันทร์เป็น
วัฒนธรรมท้องถิ่น หน่วยงานดาเนินการแทน
ตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ
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25. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการอุดหนุนเงิน
ด้านสังคมและคุณภาพ งบประมาณตาม
ชีวิตที่ดี
โครงการจัดงานรัฐ
พิธีเพื่อถวายเป็น
พระราชสักการะ
และเฉลิมพระ
เกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์
อาเภอเกาะจันทร์
ประจาปี 2559
26. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการจัดงาน
ด้านสังคมและคุณภาพ ประเพณีวัน
ชีวิตที่ดี
สงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ
27. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการจัดงาน
ด้านสังคมและคุณภาพ ประเพณีลอยกระทง
ชีวิตที่ดี
28. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการจัดงานวัน
ด้านสังคมและคุณภาพ ขึ้นปีใหม่
ชีวิตที่ดี
29. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการจัดงาน
ด้านสังคมและคุณภาพ ประเพณีแห่เทียน
ชีวิตที่ดี
พรรษา
30. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการจัดงานวัน
ด้านสังคมและคุณภาพ สาคัญของชาติ
ชีวิตที่ดี
ศาสนา และวัน
สาคัญทางประเพณี
ท้องถิ่น
31. ยุทธศาสตร์การพัฒนา สนับสนุนโครงการ
ด้านสังคมและคุณภาพ จัดประเพณี
ชีวิตที่ดี
อาเภอเกาะจันทร์
ประจาปี 2559
32. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการสืบสาน
ด้านสังคมและคุณภาพ ประเพณีบุญ
ชีวิตที่ดี
กลางบ้าน

80,000.00 เพื่อเทิดทูลพระ
เกียรติคณ
ุ ของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ของ
ไทย

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
อาเภอเกาะจันทร์เป็น
หน่วยงานดาเนินการแทน
ตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ

100,000.00 เพื่ออนุรักษ์
จัดกิจกรรมรณรงค์การ
ประเพณีและ
ประเพณีสงกรานต์
วัฒนธรรมท้องถิ่น และวันผูส้ ูงอายุ
300,000.00 เพือ่ อนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
20,000.00 เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
10,000.00 เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
70,000.00 เพื่อราลึกถึงวัน
สาคัญของชาติ
ศาสนา และวัน
สาคัญทาง
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น
60,000.00 เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

จัดโครงการงานวันลอย
กระทงประจาปี
จัดโครงการวันขึ้นปีใหม่
และกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
จัดโครงการประเพณีแห่
เทียนพรรษา
จัดโครงการจัดงานวันสาคัญ
ของชาติ ศาสนา และวัน
สาคัญทางวัฒนธรม
ประเพณีท้องถิ่น

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
อาเภอเกาะจันทร์เป็น
หน่วยงานดาเนินการแทน
โครงการทีไ่ ด้รับอนุมัติ
80,000.00 เพื่ออนุรักษ์
จัดโครงการสืบสาน
ประเพณีและ
ประเพณีบุญกลางบ้าน
วัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชน
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33. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
34. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
35. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
36. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
37. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
38. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการการศึกษา
เพื่อต่อต้านการใช้
ยาเสพติดใน
นักเรียน
(D.A.R.E.ประเทศ
ไทย)
อุดหนุน ศตส.จ.
ชลบุรี ตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของ ศตส.จ.ชบ.
อุดหนุนอาเภอเกาะ
จันทร์ ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
อาเภอเกาะจันทร์

35,000.00 เพื่อให้นักเรียนมี อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความรู้เกี่ยวกับพิษ ปัญหาและโทษภัยยาเสพติด
ภัยของยาเสพติด แก่นักเรียนในเขตเทศบาล
จานวน 5 วัน

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ปัญหาและโทษภัย
ยาเสพติด

50,000.00 เพื่อป้องกันและ
จัดกิจกรรมให้ความรู้
แก้ไขปัญหายาเสพ เกีย่ วกับโทษภัยของยาเสพ
ติด
ติดแก่เด็กนักเรียนใน
ระดับประถมและมัธยมใน
เขตพื้นที่

อุดหนุนอาเภอ
เกาะจันทร์ ตาม
โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่/สงกรานต์ฯลฯ
ประจาปี 2559
โครงการสนับสนุน
การบริหารจัดการ
ศูนย์ อปพร.
เทศบาลตาบล
เกาะจันทร์

30,000.00 เพื่อป้องกันและลด สนับสนุนงบประมาณให้กับ
อุบัติเหตุจาก
อาเภอเกาะจันทร์
การจราจร

80,000.00 เพื่อดาเนินการ
พัฒนาการกากับ
ติดตาม ประเมินผล
และเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติด

จัดประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ฯบูรณาการปฏิบัติ
ภารกิจตามนโยบายของ
รัฐบาล

50,000.00 เพื่อป้องกันและ
สนับสนุนงบประมาณให้กับ
แก้ไขปัญหายาเสพ อาเภอเกาะจันทร์เป็น
ติด
หน่วยงานดาเนินการแทน
ตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ

200,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพ 1.ฝึกอบรมและทบทวน
การให้บริการและ กิจกรรม อปพร.2.ส่ง อป
รักษาความ
พร.เข้าร่วมกิจกรรม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน
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39. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
40. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อาชีพและการสร้าง
รายได้ตามวิถีชุมชน
เศรษฐกิจแบบพอเพียง

41.

42.

43.

44.

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการสนับสนุน
การบริหารจัดการ
ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตาบล
เกาะจันทร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการฝึกอบรม
อาชีพและการสร้าง
และพัฒนาอาชีพ
รายได้ตามวิถีชุมชน
เสริมในชุมชน
เศรษฐกิจแบบพอเพียง
ยุทธศาสตร์การ
โครงการลดภาวะ
พัฒนาการบริหาร
โลกร้อน
จัดการสภาพแวดล้อม
ในชุมชน และการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชน
ยุทธศาสตร์การ
โครงการสร้าง
พัฒนาการบริหาร
จิตสานึกในการ
จัดการสภาพแวดล้อม อนุรักษ์
ในชุมชน และการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อนุรักษ์
และสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อุดหนุนอาเภอ
ด้านการบริหารจัดการที่ เกาะจันทร์ตาม
ดี การพัฒนาศักยภาพ โครงการเพื่อการ
ของบุคคลและการ
พัฒนาศูนย์ข้อมูล
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ข่าวสารและการ
ของชุมชน
จัดซื้อจัดจ้างอาเภอ
เกาะจันทร์

50,000.00 เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับความรู้
ความสามารถ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยใน
เบื้องต้นได้
400,000.00 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
และสาธิตการทา
การเกษตรแบบ
พอเพียง

อบรมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

50,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ
หลากหลายและมี
รายได้เพิ่มขึ้น

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
หลักสูตรอาชีพเสริมให้กับ
ประชาชนผู้สนใจหลักสูตร
ละ 50 คน
สนับสนุนการจัดทา
โครงการและกิจกรรมลด
ภาวะโลกร้อน

100,000.00 เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการลด
ภาวะโลกร้อน

1.จัดกิจกรรมสาธิต2.จัด
กิจกรรมฝึกอบรมฯสาธิต3.
พัฒนาแกนนาในชุมชน

50,000.00 เพื่อให้ประชาชน จัดประชุมประชาชน/
เห็นคุณค่าของ
กรรมการชุมชนอาสาสมัคร
ทรัพยากรธรรมชาติ พิทักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมจัด
ทัศนศึกษาดูงานด้าน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/จัดทา
วารสาร/แผ่นพับ/สติ๊กเกอร์
25,000.00 เพื่อจัดให้มีศูนย์
ข้อมูลข่าวสารและ
การจัดซื้อจัดจ้าง
อาเภอเกาะจันทร์

สนับสนุนงบประมาณให้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการ
จัดซื้อจัดจ้าง อาเภอเกาะ
จันทร์
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45. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่
ดี การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน

46. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่
ดี การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
47. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่
ดี การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
48. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่
ดี การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
49. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่
ดี การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
50. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่
ดี การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน

อุดหนุนอาเภอ
เกาะจันทร์โครงการ
พัฒนาระบบ
ให้บริการงาน
ทะเบียนฯสานัก
ทะเบียนอาเภอ/
ท้องถิ่นอาเภอ
เกาะจันทร์
ประจาปี 2559
โครงการสารวจ
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน
เพื่อการพัฒนา
และยกระดับ
คุณภาพชีวิต

50,000.00 เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนงบประมาณให้
พัฒนาระบบงาน สานักงานทะเบียนฯอาเภอ
ทะเบียนฯสานักงาน ท้องถิ่นอาเภอเกาะจันทร์
ทะเบียนอาเภอ
ท้องถิ่นอาเภอเกาะ
จันทร์

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี

30,000.00 เพื่อประชาสัมพันธ์ 1.จักทาแผ่นพับ
และกระตุ้นให้เกิด ประชาสัมพันธ์จานวน
การชาระภาษี
5,000ฉบับ
2.จัดกิจกรรมออกหน่วยรับ
ชาระภาษีนอกพื้นที่

โครงการปรับปรุง
ระบบข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (L tax)

50,000.00 เพื่อพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้ให้
เพิ่มขึ้นและเป็น
ธรรม

ทาการปรับปรุงฐานข้อมูล
แผนที่ภาษีให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน

โครงการจัดทาบัญชี
ระบบคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(E-Laas)

10,000.00 เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความสะดวก
รวดเร็ว

เชื่อมต่อระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
สมรรถนะของ
เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรเทศบาล

30,000.00 เพื่อจัดเก็บข้อมูล จัดทาโครงการสารวจข้อมูล
พื้นฐานชุมชนและ พืน้ ฐานไม่น้อยกว่า 1ครั้ง
ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนา

400,000.00 เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ทางด้าน
วิชาการ สามารถนา
นโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติงานได้

จัดทาโครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของเจ้าหน้าที่
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
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51. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่
ดี การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
52. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่
ดี การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน

โครงการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

30,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน

โครงการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์วิทยุ
และไฟฟ้า

796,000.00 เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้ที่
เพียงพอและ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน

53. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่
ดี การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน

โครงการปรับปรุง
อาคารสานักงาน
เทศบาลตาบล
เกาะจันทร์ (กอง
ช่างและการศึกษา)

54. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่
ดี การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน

โครงการปรับปรุง
อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(บริเวณด้านหน้า
ป้องกันภัยฯเดิม)
เทศบาลตาบล
เกาะจันทร์
โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
ชุมชนเทศบาล
เกาะจันทร์

55. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่
ดี การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน

1.จัดซื้อกล้องถ่ายภาพวีดโิ อ
ระบบ Full HD มีความ
ละเอียดที่แนวนอนไม่น้อย
กว่า 1080 เส้น
(1920x1080)

1.จัดซื้อชุดเครื่องเสียง
เคลื่อนที่ประกอบด้วย ชุด
ลาโพงขนาด 10 นิ้ว
จานวน 2 ตัว ชุดขยายเสียง
ชุดไมค์สาย จานวน 4 ตัว
2.ชุดลาโพงฮอร์นสาหรับรถ
ประชาสัมพันธ์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 100 วัตต์
3.หม้อแปลงไฟฟ้า (Power
supply)
71,900.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิ ก่อผนังกั้นห้องความกว้าง
และประสิทธิผลใน เฉลี่ย 2.70 เมตร ความสูง
การปฏิบัติงาน
เฉลี่ย 2.05 เมตร พร้อม
เจาะผนังและติดตั้งประตู
กระจกขนาดความกว้าง
0.90 เมตร ความสูง 2.00
เมตร พร้อมติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
126,000.00 เพื่อเพิ่ม
ขนาดความกว้าง 3.65
ประสิทธิภาพและ เมตร ความยาว 4.65
ประสิทธิผลในการ เมตร คิดเป็นพื้นที่
ปฏิบัติงาน
ดาเนินการไม่น้อยกว่า
16.97 ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
500,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการ
ชุมชนเทศบาลตาบล
เกาะจันทร์

1.จัดฝึกอบรมและเพิ่ม
ศักยภาพคณะกรรมการ
ชุมชนเทศบาลตาบลเกาะ
จันทร์
2.จัดการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชนย่อย
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56. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่
ดี การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
57. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่
ดี การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
58. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่
ดี การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
59. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่
ดี การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน

โครงการสนับสนุน
การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาฯ
โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

โครงการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลเกาะจันทร์

30,000.00 เพื่อส่งเสริม
กระบวนการ
เลือกตั้งและการมี
ส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน
ในท้องถิ่น
100,000.00 เพื่อออกหน่วย
บริการประชาชนใน
ชุมชนนอกเวลา
ราชการหรือนอก
สถานที่

สนับสนุนการเลือกตั้งกรณี
ได้รับการร้องขอหรือขอ
ความร่วมมือ

50,000.00 เพื่อเชิดชู
ความสาคัญของการ
ปกครองรูปแบบ
เทศบาล

จัดกิจกรรมทาบุญเลี้ยงพระ
แข่งขันกีฬาพื้นบ้านและ
ดาเนินกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่างๆ

100,000.00 เพื่อทบทวนและ
จัดทาแผนชุมชน
และพัฒนาของ
เทศบาลตาม
ระเบียบฯว่าด้วย
การจัดทาแผนฯ
พ.ศ. 2548

จัดกิจกรรมออกให้บริการ
ประชาชนในชุมชนต่างๆ
อย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง

ประชุมเวทีประชาคม
ประชุมคณะกรรมการการ
ชุมชน ประชุม
คณะกรรมการชุดต่างๆ
จัดทาแผนพัฒนาฯ จัดทา
แผนชุมชนฯ จัดเก็บข้อมูล
เพื่อการจัดทาแผนฯ
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3. สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕59 – ๒๕๖1)
จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖1) สามารถสรุปได้ ดังนี้
3.๑ เทศบาลได้ดาเนิ นการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาเป็นไปด้วยความถู กต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจั ดทาแผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3.๒ เทศบาลสามารถดาเนินงานได้เกินกว่า ร้อยละ ๕๐ ของแผนพัฒนา ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีแผนงานโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีฯ สาหรับปี พ.ศ. 2559
จานวน 113 โครงการ สามารถดาเนินการได้ จานวน 73 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.60
แผนภูมเิ ปรียบเทียบจานวนโครงการตามแผนพัฒนา
16,000,000.00
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00

แผนภูมเิ ปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รบั การอนุมตั ติ ามเทศบัญญัติ
15,000,000.00

10,000,000.00

5,000,000.00

0.00

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)

25
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามที่เทศบาลได้ ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยแบ่งช่วงของผลการ
ประเมินออกเป็น ๓ ระดับ คือ ไม่พอใจ พอใจ พอใจมาก ซึ่งผลการประเมินออกมาอยู่ในระดับพอใจคิดเป็น
ร้อยละ 64.60 เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ ๒๕๕8 ร้อยละ 68.24 แสดงให้เห็นว่าประชาชนมี
ความพอใจลดลงร้อยละ 3.64 และจากการวิเคราะห์ผลการประเมิน จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การดาเนินงานของเทศบาลลดลงกว่าปีที่ผ่านมา เหตุผลที่ทาให้ผลการประเมินต่ากว่าปีที่ผ่านมานั้นอาจจะมา
จากเทศบาลสามารถดาเนินโครงการ/กิจกรรมได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ทาให้ประชาชนมีความพึงพอใจลดลงจาก
การดาเนินงานของเทศบาล สาเหตุทกี่ ารทางานตามโครงการยังมีความล่าช้า เนื่องจากการดาเนินการโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีมีความล่าช้าเนื่องจากรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับในช่วง
ปลายปีงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการ ไม่มีหรือมีผู้มาซื้อเอกสารเพียงรายเดียว เนื่องจากราคาวัสดุ
มีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ต้องดาเนิน การจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง การจัดซื้อจัดจ้างของท้องถิ่นมีระเบียบ
เกี่ ย วข้ อ งค่ อ นข้ า งเยอะและมี ค วามละเอี ย ดมากเกิ น ไป การขาดบุ ค ลากรที่ มี ค วามช านาญในด้ า นช่ า ง
การกาหนดราคากลาง/การออกแบบ และจานวนบุคลากรด้านช่างมีจากัด การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตาม
ตัวชี้วัดที่เลือก พบว่า เทศบาลได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖1) จานวน 113
โครงการ ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านการประชาคมจากชุมชนต่าง ๆ ทั้ง 8 ชุมชนแล้ว เทศบาลสามารถ
บรรจุโครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการได้ 73 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.60 จากงบประมาณรายจ่ายที่
อนุมัติงบประมาณแล้ว ซึง่ น้อยกว่าปีที่แล้ว
จากผลการประเมินความพึงพอใจ คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลเกาะจันทร์ มีข้อเสนอแนะต่อนายกเทศมนตรีตาบลเกาะจันทร์ ดังนี้
4.๑ เทศบาลตาบลเกาะจันทร์ ควรจะดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุผลสาเร็จมากขึ้น
4.๒ หากไม่สามารถดาเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้อ ง
หาทางแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะทาให้ประชาชนมี
ความพึงพอใจใจต่อเทศบาลดีขึ้น
4.๓ เทศบาลสามารถนาผลการประเมิ นความพึ งพอใจนี้ไ ปปรับปรุง การดาเนิ นงานให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้นแล้ว
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ของเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ในปี 2559
พบว่ามี จานวนโครงการในแผนพัฒนา จานวน 113 โครงการ และสามารถแปลงไปสู่การดาเนินการจริงได้
ทั้งหมด จานวน 73 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 64.60 ของจานวนโครงการทั้งหมด ซึ่งเมื่อตรวจสอบ
แผนงานโครงการตามแผนพัฒนาแล้ว พบว่าสาเหตุที่มีการดาเนินงานตามแผนงานโครงการที่ได้วางไว้มี ความ
เป็นไปได้น้อย นั้น เนื่องมาจากข้อจากัดด้านงบประมาณโดยเฉพาะโครงการเพื่อการลงทุนหรือโครงการพัฒนา
นั้นพบว่าในแต่ละปีเทศบาลมีการจัดสรรงบประมาณแค่เพียงปีละประมาณ 3-5 ล้านบาทเท่านั้นเอง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)

