รายงานการติดตามและประเมินผล
(แผนพัฒนา พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558)

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนที่ 1
บทนำ
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อประชาชน ในเรื่องการจัดทางบประมาณการใช้
จ่าย และผลการดาเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับ การบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (3) กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล การติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ 2
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 ก าหนดให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเองจานวนสามคน กรรมการ
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน กรรมการ
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน กรรมการ
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน กรรมการ
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน กรรมการ
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกคนหนึ่งทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
จุดประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผลแผน
1.1 เพื่อให้การติดตามและการประเมินผล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
1.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
1.3 เพื่อให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล และ
จะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน
1.4 เพื่อให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดทาแผนพัฒนาปีต่อไป

กรอบแนวคิดในกำรติดตำมและประเมินผลแผน
กำรติดตำม
การติด ตาม (Monitoring)

หมายถึง กิจกรรมที่ทาเพื่อแสดงให้ เห็ น ว่าเกิ ดอะไรขึ้นใน

ภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและ
เป้าหมายซึ่งกาหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทาให้เห็น
ความจาเป็นในการดาเนินการแก้ไข
การติดตามเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดาเนินการอยู่
โดยที่การติดตาม (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ
(feedback) เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญ อยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงาน
หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะ
เป็ น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ จากโครงการ
กำรประเมินผล
การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง
เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กาหนดไว้ในแผน
หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน
การประเมิน ผลนั้ น เป็ น สิ่ งหนึ่งที่จาเป็นส าหรับการดาเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ ได้
มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร
นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่า
มีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพ ยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือ
เป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การ
ประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
อย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้

การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญสาหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการ
ปฏิบั ติงานในช่ว งเวลาที่ผ่ านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็น
แนวทางที่ผู้บริหารจะนาไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี
วิธีกำรติดตำมและประเมินผล
1. การประเมินประสิทธิผลตามแผนพัฒนา
2. การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
3. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ส่วนที่ 3
ผลกำรพัฒนำประจำปี พ.ศ.2556
วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ
“ตาบลเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตมั่นคง เศรษฐกิจพอเพียง
ดารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน”
พันธกิจหลักกำรพัฒนำ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จัดให้มีและปรับปรุงระบบประปา
จัดให้มีและปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมู่บ้านพร้อมทั้งไฟสาธารณะ
จัดให้มีและบารุงรักษาเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้า
บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชน
กาจัดยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
อนุรักษ์โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยว และบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

จุดมุ่งหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประชาชนได้รับการบริการด้านการประปาอย่างทั่วถึง
การสัญจรในเวลาค่าคืนสะดวก เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ามีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
ประชาชนมีอาชีพเสริม และมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้ประชาชน

ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
แนวทำงที่ 1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า
แนวทำงที่ 2 แนวทางการพัฒนาการขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง
แนวทำงที่ 3 แนวทางการพั ฒ นาระบบการจราจรและการขนส่ ง ภายในต าบลให้ มี
ประสิทธิภาพ
แนวทำงที่ 4 แนวทางการพัฒนาการขยายเขตบริการประปาให้ทั่วถึง

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
แนวทำงที่ 1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย
แนวทำงที่ 2 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา
แนวทำงที่ 3 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดสวัสดิการสังคม
แนวทำงที่ 4 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดโภชนาการที่ดีให้กับประชาชน
แนวทำงที่ 5 แนวทางการพัฒนาด้านระบบป้องกันภัย
แนวทำงที่ 6 แนวทางการพัฒนาด้านเกษตรกรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
แนวทำงที่ 1 แนวทางการพัฒนาการจัดระบบบาบัดน้าเสีย
แนวทำงที่ 2 แนวทางการพัฒนาจัดสร้างระบบบาบัดและกาจัดขยะ
แนวทำงที่ 3 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม
แนวทำงที่ 1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้
ให้กับประชาชน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น
แนวทำงที่ 1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำองค์กร
แนวทำงที่ 1 แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แบบรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
แบบที่ 1 กำรกำกับกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะทาการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน

ประเด็นกำรประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 กำรจัดทำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น

มี
กำร
ดำเนินงำน















ไม่มี
กำร
ดำเนินงำน

ประเด็นกำรประเมิน
ส่วนที่ 2 กำรจัดทำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มี
กำร
ดำเนินงำน

ไม่มี
กำร
ดำเนินงำน







สรุป จากผลการติดตามและประเมินผลตนเอง ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามประเด็นการประเมิน จากทั้งหมด 18 ข้อ มีการดาเนินงานและจัดทาตามแผนงานครบถ้วนกระบวนการ

แบบที่ 2 แบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์
5 ปี โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานปีละ 1 ครั้ง
ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ 3 ปี
1. จำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำ 3 ปี
ยุทธศำสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน
และพาณิชยกรรม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
รวม

ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
รวม 3 ปี
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร (บำท) โครงกำร
(บำท)
14
1,810,000
6
890,000
2
45,500
22
2,745,500
46
3,813,500
46
3,538,000
45
3,438,000
137 10,789,500
12
1,075,000
7
470,000
10
548,000
29
2,093,000
9
470,000
8
431,000
7
466,500
24
1,367,500
8

335,000

8

335,000

8

335,000

24

1,005,000

15
104

4,385,000
11,888,500

19
94

4,586,000
10,250,000

17
89

4,436,000
9,269,000

51
287

13,407,000
31,407,500

2. ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ ปี 2556
แผนพัฒนำ ปี 2556
ยุทธศำสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมำณ ปี 2556

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

คิดเป็นร้อยละ

โครงกำร
(บำท)
14
1,810,000

โครงกำร
9

(บำท)
915,000

64.29

จำนวน

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

46

3,813,500

28

7,198,380

60.87

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

12

1,075,000

11

1,640,748

91.67

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน
และพาณิชยกรรม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

9

470,000

7

376,400

77.78

8

335,000

9

300,000

112.50

15

4,385,000

20

5,223,360

133.33

104

11,888,500

84

15,653,888

80.77

รวม

จำนวนโครงกำรที่ดำเนินกำรเสร็จในปีงบประมำณ 2556 คิดเป็นร้อยละ 80.77 ของโครงกำรทั้งหมด

3. รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ 2556
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่

โครงกำร

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

1 โครงการเสริมถนนภายในหมู่บ้าน หนา 0.15 เมตร กว้าง 3
(ช่วงโค้ง-ลานประปา) หมู่ที่ 1
เมตร ระยะทาง 50 เมตร
(ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150
ตารางเมตร)
2 โครงการก่อสร้างปูผิวจราจรแอล หนา 0.05 เมตร กว้าง 3
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนน คสล. เมตร ระยะทาง 240 เมตร
เดิม หมู่ที่ 2
(ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 720
ตารางเมตร)
3 โครงการลงหินคลุกเสริมไหล่ทาง หนา 0.20 เมตร กว้าง 0.50
ซอยชุมชนวัดโพธิ์เอน หมู่ที่ 2
เมตร
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บริเวณซอยบ้านนายลือ หมู่ที่ 3

หนา 0.15 เมตร กว้าง 3
เมตร ระยะทาง 60 เมตร
(ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 180
ตารางเมตร)

งบประมำณตำม

งบประมำณตำม

แผนพัฒนำ ปี 2556

ข้อบัญญัติ ปี 2556

(บำท)
70,000

(บำท)
70,000

200,000

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ส่วนโยธา

ดาเนินการ

200,000

ส่วนโยธา

ดาเนินการ

90,000

90,000

ส่วนโยธา

ดาเนินการ

150,000

95,000

ส่วนโยธา

ดาเนินการ

ที่

โครงกำร

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณตำม
แผนพัฒนำ ปี 2556
(บำท)
500,000

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ ปี 2556
(บำท)
-

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

5 โครงการก่อสร้างยกระดับผิว
จราจร คสล. หมู่ที่ 4

ตามโครงการของ อบต.

ส่วนโยธา

6 โครงการลงหินคลุกผิวจราจร
ซอยแยกถนนสายหมอสน
บริเวณถนน AC สายหมอสน
หมู่ที่ 4
7 โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.
ต่อจากเดิม (บริเวณศาลา
เอนกประสงค์) หมู่ที่ 5

หนา 0.10 เมตร กว้าง 3
เมตร ระยะทาง 650 เมตร
(ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
1,950ตารางเมตร)
ทางและลาน คสล. หนา
0.10 เมตร (พื้นผิว คสล. ไม่
น้อยกว่า 95 ตารางเมตร)

95,000

95,000

ส่วนโยธา

ดาเนินการ

-

35,000

ส่วนโยธา

ดาเนินการ
(แผน ปี 2557)

8 โครงการบุกเบิกผิวจราจรหินคลุก
บริเวณซอยนางบุญสม สุมานิตย์
หมู่ที่ 5
9 โครงการบุกเบิกผิวจราจรหินคลุก
บริเวณซอยวัดน้อย หมู่ที่ 5

หนา 0.10 เมตร กว้าง 3
เมตร ระยะทาง 80 เมตร

9,000

90,000

ส่วนโยธา

ดาเนินการ

หนา 0.10 เมตร กว้าง 3
เมตร ระยะทาง 140 เมตร

16,000

-

ส่วนโยธา

ที่

โครงกำร

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

10 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวาง ถนน คสล. หนา 0.15 เมตร
ท่อระบายน้า บริเวณซอยปิ่นทอง กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 50
หมู่ที่ 6
เมตร, ท่อ คสล. ขนาด Ø
0.60 เมตร จานวน 45 ท่อน
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ตามโครงการของ อบต.
เชื่อมต่อถนนเดิม สายกลางนา
หมู่ที่ 6
12 โครงการบุกเบิกถนนคันดิน
ถนนดินหนา 1 เมตร กว้าง
พร้อมวางท่อระบายน้า บริเวณ 2.80 เมตร ระยะทาง 50
ซอยสายสร้อย หมู่ที่ 6
เมตร, วางท่อ คสล. ขนาด
Ø 0.40 เมตร จานวน 45
ท่อน บ่อพักสาเร็จรูป ขนาด
0.40 เมตร จานวน 5 ชุด
13 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง
ตามโครงการของ อบต.
ซ่อมแซมถนน ในเขตหมู่บ้าน

งบประมำณตำม
แผนพัฒนำ ปี 2556
(บำท)
275,000

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ ปี 2556
(บำท)
180,000

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ส่วนโยธา

ดาเนินการ

95,000

-

ส่วนโยธา

95,000

-

ส่วนโยธา

95,000

-

ส่วนโยธา

ที่

โครงกำร

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

14 โครงการซ่อมแซมระบบผลิต
น้าประปา สถานีผลิตน้า หมู่ที่ 1

รื้อถอนท่อประปาและวาล์ว
ประตูน้า

15 โครงการขยายเขตประปาในเขต
หมู่บ้าน

ตามโครงการของ อบต.

รวมโครงกำรตำมข้อบัญญัติ

จำนวน 9 โครงกำร

งบประมำณตำม
แผนพัฒนำ ปี 2556
(บำท)
60,000

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ ปี 2556
(บำท)
60,000

60,000

-

จำนวนเงิน 915,000 บำท

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ส่วนโยธา

ดาเนินการ

ส่วนโยธา

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
ที่

โครงกำร

1 อุดหนุนโครงการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 4
2 โครงการก่อสร้างตู้น้าหยอด
เหรียญ หมู่ที่ 2
3 โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่อง
สว่างสนามกีฬา บริเวณสนาม
กีฬาโรงเรียนวัดสามเรือน หมู่ที่ 4
4 โครงการก่อสร้างลานออกกาลัง
กายพร้อมเครื่องออกกาลังกาย
กลางแจ้ง
5 โครงการออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ
6 ค่าพาหนะนาเด็กส่ง
สถานพยาบาล

งบประมำณตำม

งบประมำณตำม

แผนพัฒนำ ปี 2556

ข้อบัญญัติ ปี 2556

(บำท)
160,000

(บำท)
-

70,000

ก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่อง
สว่าง จานวน 4 ต้น

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
ตามโครงการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ 1,
หมู่ที่ 4
จัดซื้อตู้ผลิตน้าดื่มหยอด
เหรียญพร้อมติดตั้ง 2 ตู้

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

สานักปลัด

ไม่สามารถ
อุดหนุนได้

70,000

ส่วนโยธา

ดาเนินการ

99,500

99,500

ส่วนโยธา

ดาเนินการ

จัดซื้อเครื่องออกกาลัง
กายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2

150,000

150,000

ส่วนโยธา

ดาเนินการ

ตามโครงการของ อบต.

20,000

-

สานักปลัด

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง ๒ แห่ง

1,000

-

สานักปลัด

ที่

โครงกำร

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

7 โครงการวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษ
สุนัขบ้า, จ้างเหมาฉีด
วัคซีน
8 โครงการควบคุมและป้องกันโรค จัดซื้อทรายอะเบทและ
ไข้เลือดออก
น้ายาเคมี, จ้างเหมาพ่น
ยาเคมี
9 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ จัดแข่งกีฬาต้านยาเสพ
ติด
ติดกับประชาชนในตาบล,
แข่งกีฬากับหน่วยงานอื่น
ในพื้นที่
10 โครงการสนับสนุนกิจกรรม อสม. สนับสนุน กิจกรรมของ
อสม. ในตาบล
11 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ตามยุทธศาสตร์ 5 รั้ว
ยาเสพติด
12 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ ตามโครงการของ อบต.
ผู้นาหมู่บ้านในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและต่อต้านยาเสพ
ติด

งบประมำณตำม
แผนพัฒนำ ปี 2556
(บำท)
20,000

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ ปี 2556
(บำท)
20,000

50,000

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

สานักปลัด

ดาเนินการ

40,000

สานักปลัด

ดาเนินการ

150,000

150,000

สานักปลัด

ดาเนินการ

60,000

60,000

สานักปลัด

ดาเนินการ

50,000

20,000

สานักปลัด

ดาเนินการ

100,000

-

สานักปลัด

ที่

โครงกำร

13 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
เสริมสร้างสุขภาพและความ
สามัคคีกับคลังน้ามันไออาร์พีซี
14 โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดอาเภอท่าเรือ
15 โครงการการแข่งขันกีฬานักเรียน
อาเภอท่าเรือ
16 โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
17 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

18 โครงการบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
19 โครงการมอบทุนการศึกษา
นักเรียนดีแต่ยากจน

งบประมำณตำม
แผนพัฒนำ ปี 2556
(บำท)
5,000

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ ปี 2556
(บำท)
2,800

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

สานักปลัด

ดาเนินการ

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ตามโครงการของอาเภอ
ท่าเรือ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ธรรมชาติ
จัดซื้อของขวัญ, ของ
รางวัล, ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ
ตามโครงการของอบต.

40,000

40,000

สานักปลัด

ดาเนินการ

15,000

-

สานักปลัด

60,000

10,000

สานักปลัด

ดาเนินการ

80,000

60,000

สานักปลัด

ดาเนินการ

50,000

20,000

สานักปลัด

ดาเนินการ

ตามโครงการของ อบต.

20,000

15,000

สานักปลัด

ดาเนินการ

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขัน

ที่

โครงกำร

20 ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน
21 โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ
สภาเด็กเพื่อเยาวชน
22 โครงการอาหารกลางวัน

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน
จัดกิจกรรมนันทนาการ
กับเยาวชนในตาบล
เป็นค่าอาหารกลางวันแก่
เด็กนักเรียนประถม
สังกัด สพฐ. 3 แห่ง
จานวน 213 คน, 200
วัน และเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาฯ 2 แห่ง จานวน
28 คน, 280 วัน
(คนละ 13 บาท)
23 สนับสนุนการจัดการศึกษานอก ตามโครงการของ กศน.
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจาตาบล
ประจาตาบลโพธิ์เอน
24 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ตามโครงการของ อบต.
ทางการศึกษา

งบประมำณตำม
แผนพัฒนำ ปี 2556
(บำท)
40,000

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ ปี 2556
(บำท)
30,000

40,000

40,000

สานักปลัด

626,600

655,720

สานักปลัด

40,000

-

สานักปลัด

20,000

30,000

สานักปลัด

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

สานักปลัด

ดาเนินการ

ที่

โครงกำร

25 โครงการอาหารเสริมนม

26 อุดหนุนสถานศึกษาในการ
ดาเนินการด้านการศึกษา

27 โครงการบ้านผู้ยากไร้

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
เป็นค่าอาหารเสริมนมแก่
เด็กนักเรียนประถม
สังกัด สพฐ.จานวน 213
คน, 200 วัน และเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาฯ จานวน 28
คน, 280 วัน
(คนละ 8 บาท)
อุดหนุนสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
จานวน 3 แห่ง แห่งละ
72,000 บาท
ตามแบบของ อบต.
จานวน 1 หลัง

งบประมำณตำม
แผนพัฒนำ ปี 2556
(บำท)
337,400

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ ปี 2556
(บำท)
505,760

210,000

100,000

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

สานักปลัด

ดาเนินการ

216,000

สานักปลัด

ดาเนินการ

-

สานักปลัด

ที่

โครงกำร

28 โครงการเบี้ยยังชีพ

29 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
30 โครงการเพิ่มศักยภาพและ
ส่งเสริมผู้สูงอายุ
31 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการ
ดาเนินงานที่แก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่
32 โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของ
แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา มหาราชินี

งบประมำณตำม
แผนพัฒนำ ปี 2556
(บำท)
410,000

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ ปี 2556
(บำท)
4,608,600

5,000
150,000

ตามโครงการของอาเภอ
ท่าเรือ
ตามโครงการของ อบต.

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
ผู้สูงอายุ อายุ 60-69 ปี
คนละ 600 บาท/เดือน
ผู้สูงอายุ อายุ 70-79 ปี
คนละ 700 บาท/เดือน
ผู้สูงอายุ อายุ 80-89 ปี
คนละ 800 บาท/เดือน
ผู้สูงอายุ อายุ 90 ปีขึ้นไป
คนละ 900 บาท/เดือน
ผู้พิการ 500/เดือน
ตามโครงการของ อบต.
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

สานักปลัด

ดาเนินการ

150,000

สานักปลัด
สานักปลัด

ดาเนินการ

12,000

-

สานักปลัด

30,000

-

สานักปลัด

ที่

โครงกำร

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

33 อุดหนุนท้องถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ตามโครงการของท้องถิ่น
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
34 อุดหนุนที่ทาการปกครองจังหวัด ตามโครงการของท้องถิ่น
พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
35 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม
อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอ
สาธารณะประโยชน์ตามภารกิจ ท่าเรือ เพื่อดาเนินงานที่
ของกิ่งกาชาดอาเภอท่าเรือ
เป็นสาธารณะประโยชน์
36 จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง
ตามแผนงานป้องกัน
สาธารณภัย
37 จัดหาชุด/เสื้อ อปพร.
จานวน 20 ชุด

งบประมำณตำม
แผนพัฒนำ ปี 2556
(บำท)
10,000

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ ปี 2556
(บำท)
-

10,000

-

สานักปลัด

15,000

15,000

สานักปลัด

50,000

-

สานักปลัด

60,000

-

สานักปลัด

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

สานักปลัด

38 จัดหากรวยจราจร

ตามโครงการของ อบต.

5,000

-

สานักปลัด

39 โครงการฝึกอบรม (อปพร.)

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
ทบทวน อปพร.

50,000

90,000

สานักปลัด

ดาเนินการ

ดาเนินการ

ที่

โครงกำร

40 จัดหาเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร
41 งานป้องกันเฝ้าระวังและ
ปราบปรามภัยอันตราย
42 โครงการปกป้องสถาบันสาคัญ
ของชาติ
43 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรม
ป้องกันอุบัติทางถนนในเทศกาล
ต่าง ๆ
44 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรม
ป้องกันอุบัติทางถนนในเทศกาล
ต่าง ๆ
45 สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจา

งบประมำณตำม
แผนพัฒนำ ปี 2556
(บำท)
96,000

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ ปี 2556
(บำท)
-

50,000

10,000

สานักปลัด

50,000

-

สานักปลัด

ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
เทศกาลปีใหม่

40,000

30,000

สานักปลัด

ดาเนินการ

ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
เทศกาลสงกรานต์

40,000

30,000

สานักปลัด

ดาเนินการ

ค่าดาเนินการของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบล

50,000

30,000

สานักปลัด

ดาเนินการ

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร
จานวน 8 เครื่อง
ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม
แผนป้องกันภัย
ตามโครงการของ อบต.

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

สานักปลัด
ดาเนินการ

ที่

โครงกำร

46 โครงการส่งเสริม ช่วยเหลือ การ
ทาเกษตรกรรมของประชาชนใน
หมู่บ้าน
รวมโครงกำรตำมข้อบัญญัติ

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
ตามโครงการของ อบต.

งบประมำณตำม
แผนพัฒนำ ปี 2556
(บำท)
30,000

จำนวน 28 โครงกำร จำนวนเงิน 7,198,380 บำท

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ ปี 2556
(บำท)
-

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

หมำยเหตุ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
งบประมำณตำม

งบประมำณตำม

แผนพัฒนำ ปี 2556

ข้อบัญญัติ ปี 2556

(บำท)
80,000

(บำท)
-

225,000

225,000

ส่วนโยธา

95,000

95,000

ส่วนโยธา

ตามโครงการของ อบต.

75,000

-

ส่วนโยธา

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาราง ลอกดินและซ่อมแซมฝา
ระบายน้าพร้อมลอกรางระบาย รางระบายน้า ระยะทาง
น้า บริเวณหอประปา หมู่ที่ 5
50 เมตร

25,000

25,000

ส่วนโยธา

ที่

โครงกำร

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

1 โครงการวางท่อระบายน้าพร้อม
บ่อพัก บริเวณบ้านนางร่า
หมู่ที่ 1

ท่อ คสล. ขนาด 0.40
เมตร จานวน 50 ท่อน
พร้อมบ่อพัก
จานวน 6 จุด
2 โครงการวางท่อระบายน้าและบ่อ วางท่อ คสล. 0.40 เมตร
พัก บริเวณทางเข้าวัดโพธิ์เอน
จานวน 182 ท่อน พร้อม
หมู่ที่ 2
วางบ่อพัก 12 บ่อ
3 โครงการวางท่อระบายน้าพร้อม วางท่อ คสล. ขนาด 1.00
บ่อพัก บริเวณซอยวัชระ หมู่ที่ 3 เมตร จานวน 16 ท่อน
4 โครงการซ่อมรางระบายน้า หมู่
ที่ 4

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ส่วนโยธา

ดาเนินการ

ดาเนินการ

ที่

โครงกำร

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

6 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อ ตามแบบโครงการ อบต.
พัก บริเวณบ้านผู้ช่วยดุ่ยถึงบ้าน
นายพยุง หมู่ที่ 6
7 โครงการวางท่อระบายน้าและบ่อ วางท่อ คสล. ขนาด 0.60
พัก บริเวณบ้านนายสนม หมู่ที่ 6 เมตร จานวน 39 ท่อน
พร้อมวางบ่อพัก 3 จุด,
วางท่อ คสล. ขนาด 0.40
เมตร จานวน 65 ท่อน
พร้อมวางบ่อพัก 4 จุด
8 โครงการวางท่อระบายน้า คสล. วางท่อระบายน้าพร้อม
พร้อมบ่อพัก บริเวณลานประปา บ่อพัก
ถึงแม่น้าป่าสัก หมู่ที่ 1
9 โครงการวางท่อระบายน้าพร้อม วางท่อระบายน้าพร้อม
บ่อพัก บริเวณบ้านนางส้มลิ้มถึง บ่อพัก
แม่น้าป่าสัก หมู่ที่ 1

งบประมำณตำม
แผนพัฒนำ ปี 2556
(บำท)
100,000

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ ปี 2556
(บำท)
-

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

135,000

135,000

ส่วนโยธา

ดาเนินการ

-

92,000

ส่วนโยธา

ดาเนินการ
(แผน ปี 2558)

-

80,000

ส่วนโยธา

ดาเนินการ
(แผน ปี 2558)

หมำยเหตุ

ส่วนโยธา

ที่

โครงกำร

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

10 โครงการวางท่อระบายน้าพร้อม วางท่อระบายน้าพร้อม
บ่อพัก ทางสาธารณะ พร้อมปรับ บ่อพัก พร้อมปรับภูมิ
ภูมิทัศน์ บริเวณบ้านนาย
ทัศน์
ประสิทธิ์ หมู่ที่ 5
11 โครงการขุดลอกคลองบริเวณศาล ขุดลอกคลอง
พ่อปู่ถึงแม่น้าป่าสัก หมู่ที่ 5

งบประมำณตำม
แผนพัฒนำ ปี 2556
(บำท)
-

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ ปี 2556
(บำท)
69,500

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ดาเนินการ
(แผน ปี 2557)

-

35,000

ส่วนโยธา

ดาเนินการ
(แผน ปี 2558)
ดาเนินการ

12 การกาจัดและจัดการขยะ

ค่าเช่าบ่อขยะ

30,000

60,000

สานักปลัด

13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

ตามโครงการของ อบต.

40,000

-

ส่วนโยธา

14 โครงการลดภาวะโลกร้อน

ตามโครงการของ อบต.

30,000

-

สานักปลัด

15 การป้องกันและแก้ไขปัญหาจาก
ภัยธรรมชาติ

ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน
เพื่อบรรเทาสาธารณภัย
หรือบาบัดความ
เดือดร้อน

300,000

804,248

สานักปลัด

หมำยเหตุ

ดาเนินการ

ที่

โครงกำร

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

16 โครงการท้องถิ่นรวมใจภักดิ์ รักษ์ รณรงค์การปลูกต้นไม้ใน
พื้นที่สีเขียว
ตาบล

รวมโครงกำรตำมข้อบัญญัติ

งบประมำณตำม
แผนพัฒนำ ปี 2556
(บำท)
20,000

จำนวน 11 โครงกำร จำนวนเงิน 1,640,748 บำท

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ ปี 2556
(บำท)
20,000

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

สานักปลัด

ดาเนินการ

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุนและพำณิชยกรรม
ที่

โครงกำร

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

1 โครงการขุดลอกคลองสายนายาย ขุดลอกคูส่งน้า ปากคู
นาค หมู่ที่ 1
กว้าง 1.50 เมตร ท้องคู
กว้าง 0.60 เมตร ลึก
1.20 เมตร ระยะทาง
850 เมตร
2 โครงการขุดลอกคลองสายผู้ใหญ่ ขุดลอกคูส่งน้า ปากคู
ทวี หมู่ที่ 1
กว้าง 0.50 เมตร ท้องคู
กว้าง 0.60 เมตร ลึก
1.20 เมตร ระยะทาง
850 เมตร
3 โครงการขุดลอกคูคลองสายนา 7 ขุดลอกคูดินท้องคูกว้าง
แถว หมู่ 2
0.60 เมตร ปากคูกว้าง 2
เมตร ลึก 1.20 เมตร
ระยะทาง 1,780 เมตร
4 โครงการขุดลอกคูส่งน้าในเขต
ตามโครงการของ อบต.
หมู่บ้าน

งบประมำณตำม

งบประมำณตำม

แผนพัฒนำ ปี 2556

ข้อบัญญัติ ปี 2556

(บำท)
35,000

(บำท)
20,000

20,000

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ส่วนโยธา

ดาเนินการ

20,000

ส่วนโยธา

ดาเนินการ

25,000

-

ส่วนโยธา

30,000

-

ส่วนโยธา

ที่

โครงกำร

5 โครงการพระราชดาริเศรษฐกิจ
พอเพียง
6 โครงการอาชีพเสริมรายได้
สาหรับประชาชน
7 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
พัฒนากลุ่มสตรี

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
ค่าใช้จ่ายตามยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามโครงการของ อบต.
กลุ่มสตรีได้พัฒนาเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
ขุดลอกคูส่งน้า

8 โครงการขุดลอกคูส่งน้า หมู่ที่ 3
เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 บริเวณสถานีสูบ
น้าพลังงานไฟฟ้า
9 โครงการพัฒนากลุ่มสตรี และ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
กลุ่ม อสม.
และทัศนศึกษาดูงานของ
กลุ่มสตรี และกลุ่ม อสม.
10 โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข
แบบ ABC

แก้ปัญหาความยากจน
และพัฒนาความเป็นอยู่
ของประชาชนในตาบล

งบประมำณตำม
แผนพัฒนำ ปี 2556
(บำท)
50,000

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ ปี 2556
(บำท)
50,000

50,000

-

สานักปลัด

80,000

-

สานักปลัด

-

79,000

ส่วนโยธา

ดาเนินการ
(แผน 2558)

150,000

150,000

สานักปลัด

ดาเนินการ

30,000

30,000

สานักปลัด

ดาเนินการ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

สานักปลัด

ดาเนินการ

ที่

โครงกำร

11 โครงการขุดลอกคูน้าสายเจดีย์
บริเวณนานายประสงค์ ภาพ
พยัคฆ์เชื่อมต่อคูน้าสายเจดีย์
หมู่ที่ 3
รวมโครงกำรตำมข้อบัญญัติ

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
ขุดลอกคูน้า

จำนวน 7 โครงกำร

งบประมำณตำม
แผนพัฒนำ ปี 2556
(บำท)
-

จำนวนเงิน 376,400 บำท

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ ปี 2556
(บำท)
27,400

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

หมำยเหตุ
ดาเนินการ
(แผน 2558)

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น
ที่

โครงกำร

1 โครงการถวายเทียนจานาพรรษา

2 โครงการประเพณีลอยกระทง
3 โครงการทาบุญวัดพระ

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
- ถวายวัดโพธิ์เอน
- ถวายวัดสามเรือน
- ถวายวัดบางม่วง
- ถวายวัดเทพคันธาราม
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ลอยกระทง
- วัดโพธิ์เอน

งบประมำณตำม

งบประมำณตำม

แผนพัฒนำ ปี 2556

ข้อบัญญัติ ปี 2556

(บำท)
30,000

(บำท)
50,000

30,000
-

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

สานักปลัด

ดาเนินการ

30,000

สานักปลัด

ดาเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักปลัด

ดาเนินการ

- วัดสามเรือน

(แผน 2557)

- วัดบางม่วง
- วัดเทพคันธาราม
4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา

- วัดโพธิ์เอน
- วัดสามเรือน
- วัดบางม่วง
- วัดเทพคันธาราม

5,000

-

สานักปลัด

ที่

โครงกำร

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

5 โครงการวันผู้สูงอายุและวัน
สงกรานต์

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
สงกรานต์

6 โครงการประเพณีแข่งเรือ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีแข่งเรือ

7 โครงการกวนข้าวทิพย์เนื่องใน

- วัดโพธิ์เอน

วันวิสาขบูชา

งบประมำณตำม
แผนพัฒนำ ปี 2556
(บำท)
170,000

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ ปี 2556
(บำท)
170,000

15,000
-

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

สานักปลัด

ดาเนินการ

15,000

สานักปลัด

ดาเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักปลัด

ดาเนินการ

- วัดสามเรือน

(แผน 2557)

- วัดบางม่วง
- วัดเทพคันธาราม
8 โครงการเวียนเทียนในวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
9 อุดหนุนรัฐพิธี งานวัฒนธรรม
ประเพณีและงานวันสาคัญ

- วันมาฆบูชา
- วันวิสาขบูชา
- วันอาสาฬหบูชา
อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอท่าเรือในการ
ดาเนินโครงการรัฐพิธี
งานวัฒนธรรม ประเพณี
และงานวันสาคัญ

-

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักปลัด

ดาเนินการ
(แผน 2557)

15,000

15,000

สานักปลัด

ดาเนินการ

ที่

โครงกำร

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

10 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล
โพธิ์เอน

ตามโครงการของสภา
วัฒนธรรมตาบลโพธิ์เอน

11 อุดหนุนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า
อยุธยามรดกโลกและงานกาชาด

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในการ
ดาเนินโครงการยอยศยิ่ง
ฟ้าอยุธยามรดกโลก

รวมโครงกำรตำมข้อบัญญัติ

จำนวน 9 โครงกำร

งบประมำณตำม
แผนพัฒนำ ปี 2556
(บำท)
50,000

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ ปี 2556
(บำท)
-

20,000

20,000

จำนวนเงิน 300,000 บำท

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

สานักปลัด
สานักปลัด

ดาเนินการ

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร
งบประมำณตำม

งบประมำณตำม

แผนพัฒนำ ปี 2556

ข้อบัญญัติ ปี 2556

(บำท)
5,000

(บำท)
-

2 จัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างสานักงาน จานวน 5 ไร่

3,000,000

3,714,000

สานักปลัด

ดาเนินการ

3 ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์ส่วนสานัก
ปลัด, ส่วนการคลัง, ส่วน
โยธา
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

200,000

88,800

อบต.

ดาเนินการ

50,000

20,000

สานักปลัด

ดาเนินการ

5 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์ แก่ อปท.

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท.

100,000

593,560

อบต.

ดาเนินการ

6 โครงการมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรม

จัดอบรมคุณธรรมให้กับ
ประชาชนและพนักงาน

-

15,000

สานักปลัด

ดาเนินการ
(แผน 2557)

7 โครงการออกเก็บภาษีนอก
สถานที่

ผู้ที่เสียภาษีในพื้นที่ อบต.

-

ไม่ใช้งบประมาณ

ส่วนการคลัง

ดาเนินการ
(แผน 2557)

ที่

โครงกำร

1 ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับ
ครุภัณฑ์

4 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
การบริหารงานของ อบต.

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

สานักปลัด

ที่

โครงกำร

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

8 โครงการขยายเวลาการให้บริการ ประชาชนได้รับบริการ
ในช่วงพักเที่ยง
ช่วงพักเที่ยง
9 ค่าวารสาร

หนังสือพิมพ์รายวัน

10 โครงการความรู้จาก อบต. สู่
ประชาชน

ประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สาย, จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อให้ความรู้
และประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ
11 ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะ ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่
ประโยชน์
สาธารณะประโยชน์
12 จัดทาวารสารรายงานผลการ
ดาเนินงาน

วารสารรายงานผลการ
ดาเนินการของ อบต.

งบประมำณตำม
แผนพัฒนำ ปี 2556
(บำท)
-

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ ปี 2556
(บำท)
ไม่ใช้งบประมาณ

10,000

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

สานักปลัด

ดาเนินการ
(แผน 2557)

10,000

สานักปลัด

ดาเนินการ

-

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักปลัด

ดาเนินการ
(แผน 2557)

20,000

50,000

สานักปลัด

ดาเนินการ

70,000

60,000

สานักปลัด

ดาเนินการ

ที่

โครงกำร

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

13 โครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูล
อุดหนุนให้กับองค์การ
ข่าวสารการซื้อการจ้างของ อบต. บริหารส่วนตาบลท่าเจ้า
(อปท.)
สนุกในการดาเนินการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
ซื้อการจ้าง

งบประมำณตำม
แผนพัฒนำ ปี 2556
(บำท)
30,000

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ ปี 2556
(บำท)
30,000

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

สานักปลัด

ดาเนินการ

14 ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถ

ค่าประกันภัยรถยนต์, รถ
ขยะ

-

11,000

สานักปลัด

ดาเนินการ
(แผน 2557)

15 ค่าเช่าที่ตั้งสานักงาน

ค่าเช่าที่ตั้งสานักงาน ปี
ละ 1 ครั้ง

10,000

10,000

สานักปลัด

ดาเนินการ

16 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย

ปรับปรุงเสียงตามสายใน
เขตตาบล

-

50,000

ส่วนโยธา

ดาเนินการ
(แผน 2557)

300,000

300,000

สานักปลัด

ดาเนินการ

17 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กร
และทัศนศึกษาของคณะ
ผู้บริหาร, สมาชิก,
พนักงาน

ที่

โครงกำร

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณตำม
แผนพัฒนำ ปี 2556
(บำท)
20,000

งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ ปี 2556
(บำท)
20,000

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

สานักปลัด

ดาเนินการ

18 โครงการส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดทาแผนชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการประชาคม
หมู่บ้านและตาบล

19 ส่งเสริมการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโทของ
บุคลากรในองค์กร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ
ของบุคลากร

540,000

231,000

สานักปลัด

ดาเนินการ

20 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ความ
จาเป็นพื้นฐานของครัวเรือน
(จปฐ.)
21 โครงการคืนกาไรผู้ชาระภาษี

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ
ประชาชนในตาบล

10,000

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักปลัด

ดาเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้

20,000

20,000

ส่วนการคลัง

ดาเนินการ

รวมโครงกำรตำมข้อบัญญัติ

จำนวน 20 โครงกำร จำนวนเงิน 5,223,360 บำท

สรุปผลกำรดำเนินงำน
พบว่า งบประมาณ พ.ศ.2556 มีการดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ คิดเป็น
ร้อยละ 80.77 ของแผนพัฒนา ปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการตามแผนพัฒนา จานวน 14 โครงการ นามา
ดาเนินการ จานวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.29
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีโครงการตามแผนพัฒนา จานวน 46 โครงการ
นามาดาเนินการ จานวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.87
3. ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ด้ า นการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม มี โ ครงการตามแผนพั ฒ นา จ านวน 12
โครงการ นามาดาเนินการ จานวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.67
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม มีโครงการตามแผนพัฒนา จานวน 9
โครงการ นามาดาเนินการ จานวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.78
5. ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านศิ ล ปวัฒ นธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มี โ ครงการตาม
แผนพัฒนา จานวน 8 โครงการ นามาดาเนินการ จานวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 112.50
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร มีโครงการตามแผนพัฒนา จานวน 15 โครงการ
นามาดาเนินการ จานวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 133.33

แบบที่ 3 ประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม
คำชี้แจง: เป็นแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม โดยกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กรส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.2556
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
เพศชาย

คิดเป็นร้อยละ

30

เพศหญิง

คิดเป็นร้อยละ

70

ต่ากว่า 20 ปี

คิดเป็นร้อยละ

3

20-30 ปี

คิดเป็นร้อยละ

7

31-40 ปี

คิดเป็นร้อยละ

18

41-50 ปี

คิดเป็นร้อยละ

35

51-60 ปี

คิดเป็นร้อยละ

30

อายุ

มากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ

7

การศึกษา
ประถมศึกษา

คิดเป็นร้อยละ 70

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

คิดเป็นร้อยละ 15

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

คิดเป็นร้อยละ 2

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

คิดเป็นร้อยละ 1

อื่นๆ (ไม่ได้ศึกษา)

คิดเป็นร้อยละ 12

อาชีพหลัก
รับราชการ

คิดเป็นร้อยละ 1

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

คิดเป็นร้อยละ 5

ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

คิดเป็นร้อยละ 25

รับจ้าง

คิดเป็นร้อยละ 20

เกษตร

คิดเป็นร้อยละ 46

อื่นๆ (ประกอบอาชีพไม่ได้)

คิดเป็นร้อยละ 3

ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็น

ดีมำก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

12

72

16

-

10

80

10

-

8

88

4

-

5

81

10

4

5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

7

85

5

3

6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

5

90

3

2

7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา

15

70

9

6

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ

13

73

12

2

9

80

10

1

9.33

79.89

8.78

2.00

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ

ประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ

สรุปควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
โดยการส ารวจความพึงพอใจต่อการดาเนินงานขององค์กรกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีล ะ 1 ครั้ง
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ จากการสารวจความพึงพอใจใน ปี งบประมาณ 2556 พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนอยู่ในระดับที่ดี คิดเป็นร้อยละ
79.89 ความพึงพอใจระดับดีมาก ร้อยละ 9.33 ความพึงพอใจระดับพอใช้ ร้อยละ 8.78 และควรปรับปรุง ร้อย
ละ 2 แต่ถึงอย่างไรในส่วนที่ควรปรับปรุง ทางองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนจะนามาแก้ไขปรับปรุงให้การ
ทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนให้มากที่สุด

สรุปผลกำรดำเนินงำน ปี พ.ศ.2556
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556 พบว่า มีการดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ทั้ง
6 ยุทธศาสตร์ โดยโครงการที่บรรจุลงในแผนพัฒนา พ.ศ.2556 มีจานวน 104 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้ น
11,888,500 บาท นาไปสู่การปฏิบัติจริงได้ จานวน 84 โครงการ งบประมาณ 15,813,888 บาท คิดเป็นร้อยละ
80.77 ของแผนพัฒนา พ.ศ.2556
สรุปผลความพึงพอใจต่อการดาเนินงานขององค์กร พ.ศ.2556 พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึง
พอใจระดับที่ดี คิดเป็นร้อยละ 79.89
ปัญหำและอุปสรรค ปี พ.ศ.2556
1. งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด ทาให้โครงการบางโครงการที่ประชาชนต้องการไม่สามารถทาให้ได้
2. การนาโครงการมาจัดทาเป็นงบประมาณ บางครั้งเป็นโครงการที่ประชาชนจัดลาดับให้อยู่ในช่วงปี
หลังๆ แต่ต้องนามาจัดทาเป็นงบประมาณก่อน เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนก่อนเวลา
3. โครงการที่เกินศักยภาพและประชาชนได้รับความเดือดร้อนที่ต้องการแก้ไขโดยเร่งด่วน องค์กรไม่
สามารถเข้าไปดาเนินการให้ได้ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ จะต้องใช้งบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ แต่
ล่าช้าหรือไม่สามารถเข้าแก้ไขปัญหาให้ได้
4. ประชาชนยังไม่ค่อยให้ความสาคัญกับการประชาคม
5. โครงการบางโครงการที่ประชาชนเพิ่งได้รับเดือดร้อนไม่สามารถดาเนินการได้ทันเวลา เนื่องจาก
ไม่ได้มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
1. ให้มีการทบทวนแผนพัฒนาทุกปีและประชาสัมพันธ์โครงการที่ประชาชนเสนอ แต่ไม่ได้ดาเนินการ
พร้อมทั้งบอกเหตุผลให้ทราบว่าเหตุใดไม่สามารถดาเนินการได้
2. การจัดทางบประมาณรายจ่ายให้คานึงถึงความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก
สาคัญ และแบ่งงบประมาณให้ทั่วถึงกันทั้ง 6 หมู่บ้าน

