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บทสรุปผูบຌ ริหาร
ิExecutive Summary)
การติดตามประมินผลผนพัฒนาทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560) ของทศบาลมืองปู่จຌา
สมิง
พราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีวัตถุประสงค์พืไอ 1) ติดตามความกຌาวหนຌาละผลการดานินงาน ฿นตละ
ยุทธศาสตร์ มืไอทียบกับปງาหมายทีไกาหนดเวຌ 2) ประมินผลทีไเดຌรับวาป็นเปตามปງาหมายหรือวัตถุประสงค์ทีไกาหนดเวຌ
พียง฿ด 3) ประมินความพึงพอ฿จของประชาชน฿นพืๅนทีไตอผลการดานินงานตามผนงานของทศบาล 4) พืไอประมินผล
การดานินงานตามตัวชีๅวัดผลสารใจของงาน ิKey Performance Indicators) ของตละสานัก/กองงานละ฿ชຌป็น
ครืไองมือวัดผลการปฏิบัติงาน฿นปีทีไผานมาละ 5) พืไอสรຌางขຌอสนอนะตอการพัฒนาผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทຌองถิไน
ของทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย ดยยึดกรอบของผนยุทธศาสตร์ 5 ดຌาน เดຌก 1) ยุทธศาสตร์ทีไ 1 ดຌานครงสรຌาง
พืๅนฐานละการผังมือง 2) ยุทธศาสตร์ทีไ 2 ดຌานสังคม คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา ความมัไนคงละความปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชาชน 3) ยุทธศาสตร์ทีไ 3 ดຌานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
4)
ยุทธศาสตร์ทีไ4 ดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว 5) ยุทธศาสตร์ทีไ5 ดຌานการบริหารละการมีสวนรวมของประชาชน
มุงนຌนการมีสวนรวมของทุกฝ่ายทีไกีไยวขຌอง ละพัฒนาระบบกลเกการติดตามประมินผลภาย฿นทศบาล พืไอ฿หຌสามารถ
ดานินการติดตามละประมินผลดຌวยตนอง฿นอนาคต
สาหรับวิธีการติดตามประมินผลมีดังนีๅ 1) การกใบรวบรวมขຌอมูลจากอกสารทีไ กีไยวขຌอง ชน ผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558-2560) รายงานความกຌาวหนຌาการดานินงาน รายงานสรุปผลการดานินงานรายกิจกรรม รายงานการติดตาม
ประมินผลภาย฿น 2) การประชุมกลุม ผูຌนาทຌองถิไนจาก 62 ชุมชนรวมทัๅงสิๅน 39 คน 3) การประชุมกลุมอสม. กลุมสตรี
กลุมผูຌสูงอายุ รวมทัๅงสิๅน 59 คน 4) ประชุมกลุมตัวทนภาครัฐ ผูຌประกอบการภาคธุรกิจ ละผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองจานวน
25 คน 5) การสารวจความคิดหในของประชาชนดຌวยบบสอบถาม จานวน 62 ชุมชน รวม แ,ๆ73 คนละ 6ี การตรวจ
ประมินผลชีๅวัดผลสารใจของงาน ิKey Performance Indicators) ระดับสานัก/กองงาน ผลการศึกษาสามารถสรุปเดຌ
ดังนีๅ
ผลการดานินตามผนงาน/ครงการ ประจาปีงบประมาณ 2558
ผนงาน/ครงการละงบประมาณของทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย฿นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ป็นผนทีไวางเวຌ
฿นตຌนปี งบประมาณยกตามรายยุทธศาสตร์ ดยระบุถึงจานวนครงการทีไตຌอ งการดานิน การ สัดสวนของครงการ
ปรียบทียบ฿นตละยุทธศาสตร์ สัดสวนของงบประมาณทีไ฿ชຌ฿นตละยุทธศาสตร์ละหนวยงานทีไดานินการมืไอพิจารณาผล
การดานิ นงานตามผน฿นภาพรวมซึไงเดຌจากการวิคราะห์ อกสารหลักฐานพบวาจากครงการทัๅงหมด188ครงการ
บิกจายพรຌอมดานินการลຌวสรใจตามผนทีไกาหนด 98 ครงการคิดป็นรຌอยละ 52.13 บิกจายยังเมเดຌสรุปผล
ดานินงานจานวน 21 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 11.17 กันงินบิกจายปีถัดเปจานวน 48 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 25.53
สตง.ระงับการบิกจายจานวน 3 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 1.60 ยกลิกครงการจานวน 18 ครงการ คิดป็นรຌอยละ
9.57 มืไอพิจารณารายยุทธศาสตร์ พบวามีผลการดานินงาน ดังนีๅ
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 ดຌานครงสรຌางพืๅนฐานละการผังมือง ฿นยุทธศาสตร์นีๅ มีจานวนครงการทัๅงสิๅน 38 ครงการ
งบประมาณอนุมัติจานวนรวม 110,826,000 บาท งบประมาณบิกจายงิน 18,933,303 บาท บงป็นครงการ฿นนว
ทางการพัฒนา สนับสนุนครงการกอสรຌาง ปรับปรุง ซอมซมครงการสรຌางพืๅนฐานมืองละชุมชนทีไสามารนาเปปฏิบัติเดຌ
23 ครงการนวทางการพัฒนา สงสริมละปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นการบริหารจัดการทຌองถิไน 1 ครงการละ
นวทางการพัฒนา สนับสนุนงบประมาณทีไจัดสรรพืไอครงการสรຌางผนรับมือของมืองตอหตุการณ์ภัยพิบัติ 14 ครงการ
จากจานวนครงการทัๅงหมด 38 ครงการ ดานินการละบิกจายลຌวสรใจพรຌอมสรุปผลการดานินงาน 6 ครงการ คิด
ป็นรຌอยละ 15.79 กันงินบิกจายปีถัดเปจานวน ใแ ครงการ คิดป็นรຌอยละ 81.58 ระดับจากบิกจาย แ ครงการ คิดป็น
รຌอยละ 2.63
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 ดຌานสังคม คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา ความมัไนคงละความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของ
ประชาชน มีจานวนครงการทัๅงหมด 84 ครงการ จานกป็นครงการ฿นนวทางการพัฒนา สงสริมกิจกรรมละ
นันทนาการ฿นชุมชน 13 ครงการ ครงการ฿น นวทางการพัฒนาสงสริมละอนุรักษ์ศิลปะละวัฒนธรรมของชุมชนดย
ครงการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย ประจาปี โ558
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รวมมือกับทุกภาคสวน 13 ครงการ ครงการ฿นนวทางการพัฒนาสงสริมพัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวิตของสตรีผูຌสูงอายุ
ผูຌพิการละผูຌดຌอยอกาสดยจัดสวัสดิการฯ 4 ครงการ ครงการ฿นนวทางการพัฒนาสง สริมคุณธรรมพืไอการพัฒนา
คุณภาพของประชาชน4 ครงการ ครงการ฿นนวทางการพัฒนาสงสริมการจัดระบียบชุมชนพืไอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 3 ครงการ ครงการ฿นนวทางการพัฒนาจัดครงการสงสริมสุขภาพละสวัสดิการทางการดຌาน
สาธารณสุข฿หຌกประชาชน 5 ครงการ ครงการ฿นนวทางการพัฒนาสงสริมละพัฒนาคุณภาพการศึกษาของรงรียน฿หຌ
เดຌมาตรฐานการศึกษา 28 ครงการละครงการ฿นนวทางการพัฒนาสงสริมการศึกษา฿นระบบภายนอกระบบละ
การศึกษาตามอัธยาศัย10 ครงการ ครงการ฿นนวทางการพัฒนาพิไมมาตรการ฿นการปງองกันอัคคีภัย฿นพืๅนทีไละพัฒนา
ระบบปງองกันอัคคีภัยอยางมีประสิทธิภาพ
2 ครงการ ครงการ฿นนวทางการพัฒนาสนับสนุนการ
ดานินงานปງองกันละกຌเขปัญหายาสพติด
1 ครงการละครงการ฿นนวทางการพัฒนาสงสริมการ
จัดระบียบประชากรฝง฿นพืๅนทีไ 1 ครงการ ยกลิก 10 ครงการ สตง.ระงับการบิก 3 ครงการกันงิน 3 ครงการ ผล
การดานินงานทังๅ 84 ครงการ มีครงการทีไบิกจายลຌวสรใจพรຌอมสรุปผลการดานินงาน 56 ครงการ ิรຌอยละ 66.67)
บิกจายดยยังเมเดຌสรุปครงการจานวน 13 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 15.48กันงินบิกจายปีถัดเปจานวน แ ครงการ คิด
ป็นรຌอยละ 1.19 สตง. ระงับการบิกจาย 2 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 2.38 ยกลิกจานวน 12 ครงการ คิดป็นรຌอยละ
14.28
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 ดຌานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม มีการดานินการตามครงการ฿นนวทาง
ทัๅงหมด 8 ครงการ จานกป็นนวทางการพัฒนาสงสริมสนับสนุนละรวมมือกับองค์กรทุกภาคสวน฿นการรณรงค์฿หຌกิด
กิจกรรมครือขายละการจัดการขยะฯ 4 ครงการนวทางการพัฒนาสงสริมสนับสนุนละรวมมือกับสวนราชการทีไ
กีไยวขຌอง฿นการ฿ชຌมาตรการทางสิไงวดลຌอมอยางบูรณาการฯ 3 ครงการละนวทางการพัฒนาสงสริมการรักษาฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม มี แ ครงการ จากครงการทัๅง 8 ครงการ มีครงการทีไบิกจายลຌวสรใจพรຌอม
สรุปผลการดานินงานจานวน 2 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 25.00กันงินบิกจายปีถัดเปจานวน แ ครงการ คิดป็นรຌอยละ
แโ.5เ
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 ดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว มีจานวนครงการทัๅงหมด 4 ครงการ ป็นครงการตอนืไอง
จากปีทีไผา นมาประกอบดຌวยการสนับสนุน฿หຌป ระชาชนกลุมสน฿จอาชีพการสงสริมกระบวนการรียนรูຌกลุม ออมทรัพย์
ครงการอบรมชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ฿หຌกคณะกรรมการชุมชนละการประชาสัมพันธ์หลงทองทีไยวภูมิปั ญญาตาบล
บางหัวสือ ทัๅง4 ครงการบิกจายลຌวสรใจพรຌอมสรุปผลการดานินงานจานวน 1 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 25.00
บิกจายยังเมเดຌสรุปผลการดานินงานจานวน 2 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 50.00 กันงินบิกจายปีถัดเปจานวน 1 ครงการ
คิดป็นรຌอยละ 25.00
ยุทธศาสตร์ทีไ 5 ดຌานการบริหารละการมีสวนรวมของประชาชน มีครงการทีไดานินการทัๅงสิๅน 54 ครงการ
จานกป็นนวทางการพัฒนาบุคลากรทศบาล฿หຌมีความรูຌมีทักษะ฿นการทางานดยยึดหลักธรรมาภิบาลฯ 5 ครงการ นว
ทางการพัฒนาระบบบริหารงานละระบบขຌอมูลขาวสารสนทศ฿หຌมีประสิทธิภาพ 12 ครงการ นวทางการพัฒนาปรับปรุง
วัสดุอุปกรณ์ครืไองมือครืไอง฿ชຌละสถานทีไปฏิบัติงาน฿หຌเดຌมาตรฐานพียงพอตอการทางาน โ็ ครงการละ นวทางการ
พัฒนาสริมสรຌางการมีสวนรวมของภาคประชาชนละภาคสวนตางโ฿นการบริหารจัดการ แเ ครงการ จากทัๅงหมด 54
ครงการ มีครงการบิกจายลຌวสรใจพรຌอมสรุปผลการดานินงานจานวน 30 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 55.56 บิกจายยัง
เมเดຌสรุปผลการดานินงานจานวน 4 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 7.40 กันงินบิกจายปีถัดเปจานวน 14 ครงการ คิดป็น
รຌอยละ 25.93 ยกลิก จานวน 6 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 11.11
ความพึงพอ฿จของประชาชนตอการดานินของทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพรายทัๅง 5 ยุทธศาสตร์
มีคาคะนนความพึงพอ฿จรวมทัๅง ใ กลุมอยู฿นระดับมาก ิใ.7ใี ดยมีผลความพึงพอ฿จ฿นตละกลุมดังนีๅ
แ. กลุมผูຌนาชุมชน มีความพึงพอ฿จ฿นภาพรวมตอการดานินงานของทศบาลดยมีคาคะนนความพึงพอ฿จทีไ
ระดับมาก 3.53 ิปรียบทียปี 2557 2556 ละ 2555 ทากับ 3.52 ใ.69 ละ 3.58 ตามลาดับ)
2. กลุมอสม.กลุมสตรีละผูຌสูงอายุ มีความพึงพอ฿จ฿นภาพรวมตอการดานินงานของทศบาลดยมีคาคะนน
ความพึงพอ฿จทีไระดับมาก 3.81 ิปรียบทียปี 2557 2556 ละ โ555 ทากับ ใ.60 3.55 ละ 3.58 ตามลาดับ)
ครงการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย ประจาปี โ558
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ใ. กลุมภาคีครือ ขา ยภาครัฐละอกชน มีความพึงพอ฿จ฿นภาพรวมตอการดานินงานของทศบาลดยมีค า
คะนนความพึงพอ฿จทีไระดับมาก 3.86 ิปรียบทียบปี 2557 2556 ละ 2555 ทากับ ใ.ไ็ 3.65 ละ 3.61
ตามลาดับ)
4. กลุมตัวทนประชาชน฿น ๆ2 ชุมชน ิแุๆ73 คนี มีความพึงพอ฿จประชาชนตอการดานินงานของทศบาล
พ บ ว า ทัๅ ง ๆ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ มี ค า ค ะ  น น ค ว า ม พึ ง พ อ ฿ จ อ ยู ฿ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง 3.17
ิปรียบทียบปี 2557 2556 ละ 2555 ทา ใ.15 3.21 ละ 3.00 ตามลาดับ)
การตรวจประมินผลการดานินงานตามตัวชีวๅ ัดความสารใจของการปฏิบตั ิงานตละสานัก/กองงาน ซึงไ ทังๅ หมด ้
องค์ประกอบ
ตัวชีวๅ ดั

คะนนตใม

คะนน
9 องค์ประกอบ

69

ตัวชีวๅ ดั
อัตลักษณ์

รวมคะนน
อัตลักษณ์

คะนน
ตใม

5.00

สานักการ สานักปลัด สานักการ
คลัง
ชาง
55

สานักการ
คลัง

47

57

สานักปลัด

สานัก
การชาง

การพัฒนา
การ
งานละ พัฒนาการ
รายเดຌ ฿หຌบริการทีไ
ป็นลิศ฿น
ทุกดຌานของ
ทศบาล

การพัฒนา
งานดຌาน
ครงสรຌาง
พืๅนฐาน

เมสง
รายงาน

เมสง
รายงาน

กอง
วิชาการ

5.00

56

กอง
สวัสดิ
การ
สังคม
56

กอง
สาธารณ
สุข

กองการ
ศึกษา

52

33

กอง
วิชาการ

กอง
กอง
กอง
สวัสดิการ สาธารณสุข การศึกษา
สังคม
การพัฒนา ชุมชนมี การพัฒนางาน
งานดຌาน
รายเดຌ
ดຌานการ
วิชาการ฿น ขຌมขใง สงสริมความ
ฐานะผูຌนา พึไงตนอง
ยัไงยืนดຌาน
ดຌาน
ผูຌดຌอยอกา สิไงวดลຌอม
วิชาการ
สละผูຌ
ละจัดการ
ของ
ประสบ ภัย
บริการ
ทศบาล เดຌรับการ สาธารณสุขทีไ
ชวยหลือ เดຌมาตรฐาน
ป็นธรรมละ
ทัไวถึง
5.00
4.25
5.00
3.00

ขຌอสนอนะ฿นการพัฒนาการทางานของทศบาล
1. พิไมจานวนผนงาน/ครงการ฿นยุทธศาสตร์ทีไ ใ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม นຌนพืๅนทีไทีมี
ปั ญ ห า ดຌ า น สิไ ง  ว ด ลຌ อ ม ทัๅ ง นๅ า  น า  สี ย ข ย ะ มู ล ฝ อ ย  ล ะ ฝุ่ น ล ะ อ อ ง
ดยฉพาะตาบลสารงกลาง ละสารง฿ตຌ
2. ควรมีการตงตัๅงคณะกรรมกากับละขับคลืไอนการดานินงาน฿นตละยุทธศาสตร์ ดยชิญผูຌทน ทุ ก ภ า คี
ครือขายขຌารวมป็นคณะกรรมการ จากทัๅงภาครัฐ อกชน รวมทัๅงผูຌทนชมรม
ผูຌ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ร ง ง า น
อุตสาหกรรม฿นพืๅนทีไ
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3. ควรสงสริม฿หຌบุคลากรของทศบาลทุกระดับ฿หຌหในความสาคัญของการปฏิบัติงานตามตัวชีๅวัด ตัวชีๅวัดความสารใจ
ของการปฏิบัติงานของตละสานัก/กองงาน
4. ผูຌบริหารควรกากับติดตามผลการดานินงานตามตัวชีๅวัดความสารใจของการปฏิบัติงานตละสานัก/กองงานอยาง
฿กลຌชิดอยางนຌอยปีละ โ ครัๅง
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ก

คานา
ทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพรายเดຌมอบหมายมหาวิทยาลัยหัวฉียวฉลิมพระกียรติ ฿หຌดานิน ครงการติดตาม
ละประมินผลครงการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลสามปี ิพ.ศ.2558-2560ี ของทศบาลมืองปู่จຌาสมิง
พราย ประจาปีงบประมาณ 2558 ดยมีวัตถุประสงค์พืไอติดตามความกຌาวหนຌาละผลการดานินงาน฿นตละยุทธศาสตร์
ป็นเปตามปງาหมายทีไกาหนด เวຌพียง฿ด พืไอประมินความพึงพอ฿จของประชาชน฿นพืๅนทีไตอการดานินงานพัฒนาทຌองถิไน
ของทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย฿นระยะตอเป ดยมีวิธีการติดตามละประมินผลคือ 1) การกใบรวบรวมขຌอมูลจาก
อกสารทีไกีไยวขຌอง ชน ผนพัฒนาสามปี (2558-2560) รายงานความกຌาวหนຌาการดานินงาน รายงานสรุปผลการ
ดานินงานรายกิจกรรม รายงานการติดตามประมินผลภาย฿น 2) การประชุมกลุม ผูຌนาทຌองถิไนจาก 62 ชุมชนรวมทัๅงสิๅน
39 คน 3) การประชุมกลุม อสม. กลุมสตรี กลุมผูຌสูงอายุ รวมทัๅงสิๅน 59 คน 4) ประชุมกลุมตัวทนภาครัฐ
ผูຌประกอบการภาคธุรกิจ ละผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองจานวน 25 คน 5) การสารวจความคิดหในของประชาชนดຌวย
บบสอบถาม จานวน 62 ชุมชน รวม แ,ๆ73 คน ละ 6) การตรวจประมินผลสารใจของงานตามตัวชีๅวัดของสานัก/กอง
งาน
คณะผูຌวิจัยหวังวาผลการติดตามละประมิน฿นครัๅงนีๅ จะกิดประยชน์อยา งสูงสุดตอการพัฒนาทຌองถิไนของ
ทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย

ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร. ภุชงค์ สนานุช
หัวหนຌาครงการวิจัย
มกราคม 2559
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สารบัญ
บทสรุปผูຌบริหาร
คานา
สารบัญ
บททีไ 1 บทนา
1.1 ความป็นมาละความสาคัญของการประมินผล
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 ระยะวลาดานินการ
1.4 คณะผูຌวิจัย มหาวิทยาลัยหัวฉียวฉลิมพระกียรติ
บททีไ 2 ทบทวนวรรณกรรม
2.1 การมีสวนรวมของชุมชน
2.2 การสริมสรຌางพลังอานาจชุมชน
2.3 ธรรมาภิบาลกับการปกครองสวนทຌองถิไน
2.4 การประมินผลการดานินงาน
2.5 บริบททัไวเปของทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย
2.6 งานวิจัยทีไกีไยวขຌอง
บททีไ 3 ระบียบวิธีวิจัย
3.1 รูปบบการประมิน
3.2 การกใบรวบรวมขຌอมูลละกลุมตัวอยาง
3.3 การวิคราะห์ละนาสนอผลการประมิน
บททีไ 4 ผลงานดานินงาน
4.1 ผลการดานินงานตามยุทธศาสตร์ 5 ดຌาน฿นภาพรวม
4.2 ผลการสารวจความคิดหในของผูຌนาชุมชนทีไมีตอผนยุทธศาสตร์ 5 ดຌาน
4.3 ผลการสารวจความคิดหในของกลุมผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม.
ทีไมีตอผนยุทธศาสตร์ 5 ดຌาน
4.4 ผลการสารวจความคิดหในของภาคีครือขายภาครัฐละภาคอกชน
ทีไมีตอผนยุทธศาสตร์ 5 ดຌาน
4.5 ผลการสารวจความคิดหในของประชาชนตอยุทธศาสตร์ 5 ดຌาน

หนຌา
i
ก
ข
1
3
3
3
4
9
14
18
23
48
51
52
55
57
169
188
208
224

สารบัญ ิตอี
4.6 ผลการจัดทาตัวชีๅวัดผลสารใจของงานของตละสานัก/กองละ
ผลการปฏิบัติงาน฿นปีทีไผานมาตามตัวชีๅวัดทีไสรຌางขึๅน
บททีไ 5 สรุปวิคราะห์ละขຌอสนอนะ
5.1 ภาพรวมการดานินตามผนงาน/ครงการ ประจาปีงบประมาณ 2558
5.2 การวิคราะห์ผลการดานินงานตอยุทธศาสตร์ 5 ดຌาน
5.3 ภาพรวม ความพึงพอ฿จของประชาชนตอการดานิน
261
ของทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพรายทัๅง 5 ยุทธศาสตร์

253
259
260
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5.4 อภิปรายผลการดานินงานตามตัวชีๅวัดของสานัก/กองงาน
5.5 อภิปรายผล
5.6 ขຌอสนอนะ฿นการพัฒนาการทางานของทศบาล
ภาคผนวก
ผนวก ก บบสอบถามความพึงพอ฿จประชาชน
ผนวก ข ประดในคาถามสาหรับสนทนากลุมยอย
ผนวก ค บบสารวจความคิดหในกลุมผูຌนาชุมชน/สตรี/อสมละผูຌสูงอายุ
ผนวก ง บบสารวจความคิดหในกลุมภาคีครือขายภาครัฐละอกชน
ผนวก จ ตัวชีวๅ ัดความสารใจของงาน ิKPI) ทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย
ผนวก ฉ ตัวชีๅวัดอัตลักษณ์ฉพาะของสานัก/กองงาน
ผนวก ช ภาพกิจกรรม
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266
ผก-1
ผข-1
ผค-1
ผง-1
ผจ-1
ผฉ-1
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมป็นมำละควำมสำคัญของกำรประมินผล
ทศบาลมืองปูຆจຌาสมิงพราย เดຌรับการยกฐานะจากสุขาภิบาลสารง฿ตຌขึๅนป็นทศบาล ตาม
พระราชกฤษฎีกาการจัดตัๅงทศบาลตาบลสารง฿ตຌ อาภอพระประดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.โ5ไเ
ประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาฉบับกฤษฎีกา ลมทีไ แแไ ตอนทีไ โ ก ลงวันทีไ แไ กุมภาพันธ์ โ5ไเ ฿นป
โ5ไใ เดຌรับการยกระดับ ป็นทศบาลชัๅน โ ข ละเดຌรับการปลีไยนปลงป็นทศบาลตาบลขนาด฿หญ มืไอ
วันทีไ แใ กรกฎาคม โ5ไ็ มืไอวันทีไ โเ ดือนสิงหาคม โ55โ กระทรวงมหาดเทยเดຌมีการประกาศ
ปลีไยนปลงฐานะทศบาลตาบลสารง฿ตຌ ป็นทศบาลมืองสารง฿ตຌ ละเดຌปลีไยนชืไอจากทศบาลมือง
สารง฿ตຌ ป็นทศบาลมืองปูຆจຌาสมิงพราย ตามประกาศกระทรวงมหาดเทยมืไอวันทีไ แ็ กันยายน โ55ใ
ดยมีทีไทาการทศบาลตัๅงอยูลขทีไ โโโ หมูทีไ ่ ถนนปูຆจຌาสมิงพราย ตาบลสารง฿ตຌ อาภอพระประดง
จังหวัดสมุทรปราการ ทศบาลมืองปูຆจຌาสมิงพรายเดຌดานินงานดยยึดถือรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักร
เทย พ.ศ. โ55เ พระราชบัญญัติทศบาล พ.ศ. โไ้ๆ (กຌเขพิไมติมพ.ศ.โ5ไๆ) ละพระราชบัญญัติ
กาหนดผน ละขัๅนตอนการกระจายอานาจ฿หຌกองค์กรปกครองทຌองถิไน พ.ศ. โ5ไโ รวมทัๅงกฎหมาย
สงสริมการปกครองทຌองถิไนอืไนโ อีกหลายฉบับ สงผล฿หຌทศบาลมืองปูຆจຌาสมิงพรายมีอานาจละหนຌาทีไ฿น
การจัดระบบบริการสาธารณะพืไอประยชน์ของประชาชน฿นทຌองถิไนของตนองทีไสาคัญเดຌก การจัดทา
ผนพัฒนาทຌองถิไนของตนอง การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานสาธารณูปภคละสาธารณูปการ การจัดการ
ศึกษา การสาธารณสุข อนามัยละสิไงวดลຌอม การสงสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม การสงสริมการ
ทองทีไยว ละการประกอบอาชีพของประชาชน การสังคมสงคราะห์ละการคุณภาพชีวิต ดใก สตรี
คนชราละผูຌดຌอยอกาส การจัดระบียบชุมชนละสังคม การรักษาความสงบรียบรຌอย การบารุงรักษา
ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประพณี ละภูมิปัญญา อันดีงามของทຌองถิไน การปງองกันบรรทาสาธารณภัย การ
ปรับปรุงทีไอยูอาศัยละหลงสืไอมทรม รวมทัๅงการสงสริมการประชาธิปเตย ความสมอภาค สิทธิละ
สรีภาพละการมีสวนรวมของประชาชน฿นการพัฒนาทຌองถิไน ป็นตຌน ทัๅงนีๅการปฏิบัติงานตามอานาจ
หนຌาทีไของทศบาลมืองตຌองป็นเปพืไอประยชน์สุขของประชาชนดยยึดหลักธรรมาภิบาลป็นนวทาง฿น
การบริหารงานละ฿หຌคานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน฿นการจัดทาผนพัฒนาทศบาล การจัดทา
งบประมาณ การจัดซืๅอจัดจຌาง การตรวจสอบ การประมินผลการปฏิบัติงานละการปຂดผยขຌอมูลขาวสาร
ทศบาลมืองปูຆ จຌาสมิงพราย อาภอพระประดง จังหวัดสมุทรปราการ เดຌจัดทาผนพัฒ นา
ทศบาลสามป ิพ.ศ. 2558-2560) ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับทีไ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ละผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 4 ป (พ.ศ. 2558-2561) ป็นนวทาง฿นการจัดทาผนฯ รวมทัๅงการ
รับฟังปัญหาละความตຌองการของประชาชน ทีไนຌน฿หຌประชาชน฿นพืๅนทีไเดຌมีสวนรวม฿นกระบวนการจัดทา
ผนพัฒนาทຌองถิไนของตนอง ละ฿ชຌผนดังกล าวป็ นครืไองมือ฿นการบริ หารงาน ประสานงาน ละ
ติดตามประมินผล ซึไงจะทา฿หຌทຌองถิไนสามารถดานินงานเดຌตามปງาหมายทีไวางเวຌ สาหรับทิศทางการ
พัฒนาทຌองถิไน ทศบาลมืองปูຆจຌาสมิงพรายเดຌกาหนดผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ิStrategic Planning)
5 ดຌาน ดังนีๅ
แ.แ ยุทธศาสตร์ดຌานครงสรຌางพืๅนฐานละการผังมือง
แ.โ ยุทธศาสตร์ดຌานสังคม คุณภาพชีวิต ภูมิ ปัญญา ความมัไนคงละความปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชาชน
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แ.ใ ยุทธศาสตร์ดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
แ.ไ ยุทธศาสตร์ดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว
1.5 ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารละการมีสวนรวมของประชาชน
อยางเรกใตาม พืไอ฿หຌบรรลุปງาหมายการดานินงานตามทีไเดຌกาหนดเวຌ ทศบาลมืองปูຆจຌาสมิง
พราย จึงตຌองมีการประมินผลทีไเดຌดานินการ฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน
2558) พืไอทราบความกຌาวหนຌา ละผลการดานินงานวาบรรลุวัตถุประสงค์ทีไกาหนดเวຌหรือเม สามารถ
ตอบสนองตอปั ญหาละความตຌองการของประชาชน ฿นทຌองถิไนมากนຌ อยพียง฿ด ซึไงกรมส งสริ มการ
ปกครองทຌองถิไน กระทรวงมหาดเทย ดยคูมือการติดตามละประมินผลการจัดทา ละปลงผนเปสูการ
ปฏิบัติขององค์กรปกครองสวนทຌ องถิไนละระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดทาผนขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2548 เดຌกาหนด฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนดานินการประมินผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทຌองถิไนอยางตอนืไอง ละ฿หຌสงผลการประมินเปยังหนวยติดตามละประมินผล
ิMonitoring and Evaluation Unit) เดຌก องค์การบริหารสวนจังหวัด ซึไงป็นศูนย์กลาง฿นการกใบ
รวบรวมขຌอมูลทีไเดຌจากการติดตามละประมินผล ตลอดจนป็นศูนย์กลาง฿นการวิคราะห์ขຌอมูลภาพรวม
ของจั งหวัด ละทาหนຌาทีไป็ นระบบตือนภัยล ว งหนຌา วาองค์กรปกครองสว นทຌองถิไนตละห งมีผน
ยุทธศาสตร์ทีไดีหรือเมอยางเร สามารถดานินการตามผนทีไกาหนดเวຌพียง฿ด การดานินการตามผนทีไ
กิดขึๅนป็นอยางเร พืไอประยชน์ตอการปรับปรุงกระบวนการดานินงาน฿หຌบรรลุผลเดຌ฿นทุกชวงของผน
ตอเป฿นอนาคต
คณะผูຌบริหารทศบาลมืองปูຆจຌาสมิงพราย มีความมุงมัไนทีไจะกຌเขปัญหาละพัฒนาทຌองถิไนมา
อยางตอนืไอง ดยมุงนຌน฿หຌประชาชนละภาคีครือขายทุกภาคสวนขຌามีส วนรวม฿นการวางผน พืไอ
กาหนดทิศทางการพัฒนาทຌองถิไน รวมตรวจสอบ ติดตามละประมิน ผลการทางานของคณะผูຌ บริหาร
พืไอ฿หຌทຌองถิไนกิดการพัฒนาอยางยัไงยืน ทศบาลมืองปูຆจຌาสมิงพรายจึงเดຌมอบหมาย฿หຌบุคคลภายนอกป็ น
ผูຌดานินการติดตามละประมิน ผลผน ดยมหาวิทยาลัยหัวฉียวฉลิมพระกียรติทาหนຌาทีไป็นผูຌติดตาม
ละประมินผลการดานินงานตามผนพัฒนาสามป ิพ.ศ. 2558-2560) ประจาปงบประมาณ พ.ศ. โ558
ตอนืไองป็นปทีไ 8 พืไอ฿หຌทราบถึงความกຌาวหนຌาวามีการดานินการตามผนทีไวางเวຌหรือเม ละผลการ
ดานินงานวาบรรลุวัตถุประสงค์ทีไกาหนดเวຌป็นอยางเร ประชาชน฿นทຌองถิไนมีความพึงพอ฿จมากนຌอย
พียง฿ด การดานินงานตามตัวชีๅวัด ิKPIี ประสบความสารใจมากนຌอยพียง฿ดพืไอป็นประยชน์ตอการ
ปรับปรุงการดานินงาน฿หຌบรรลุปງาหมายของการพัฒนาทຌองถิไน฿นระยะตอเป
1.2 วัตถุประสงค์
12.1 พืไอติ ดตามความกຌ าวหนຌ าละผลการดานิ น งาน ฿นตล ะยุ ท ธศาสตร์ วาป็ นเปตาม
ปງาหมายทีไกาหนดเวຌพียง฿ด
12.2 พืไอประมินความพึงพอ฿จของประชาชน฿นพืๅนทีไตอการดานินงานพัฒนาทຌองถิไนของ
ทศบาลมืองปูຆจຌาสมิงพราย
12.3 พืไอประมินผลสารใจของงานตามตัวชีๅวัด ิKey Performance Indicators) ตละสานัก/
กองของทศบาลมืองปูຆจຌาสมิงพราย
12.4 พืไอสรຌางขຌอสนอนะตอการพัฒนาผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทຌองถิไนของทศบาลมือง
ปูຆจຌาสมิงพราย฿นระยะตอเป
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1.3 ระยะวลำดำนินกำร
ตัๅงตวันทีไ 26 กันยายน 2558 – วันทีไ 23 มกราคม 2559
1.4 คณะผูຌวิจัย มหำวิทยำลัยหัวฉียวฉลิมพระกียรติ
หัวหนຌำครงกำร
ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ สนานุช
วุฒิการศึกษา ปริญญาอก ิPh.D. Social Policy)
The University of Sydney, Australia
นักวิจัย
1.รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาอก (Doctor of Public
Healthี มหาวิทยาลัยมหิดล
2.ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.พรรัชนี วีระพงศ์
วุฒิการศึกษา ปริญญาอก ิPh.D. Sports
Physiotherapy) Auckland University of
Technology, New Zealand
3.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
วุฒิการศึกษา ปริญญาอก ิบริหารภสัชกิจี
มหาวิทยาลัยมหิดล
4.ดร.พวงชมพู จนส์
วุฒิการศึกษา ปริญญาอก ิPh.D. Marketing)
Victoria University, Australia
5.อาจารย์ธนาชัย สุนทรอนันตชัย
วุฒิการศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ิกฎหมาย มหาชนี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูຌชวยนักวิจัย
นางสาวชรีนา ปะดุกา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสังคมสงคราะห์ศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยหัวฉียวฉลิมพระกียรติ
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บททีไ 2
ทบทวนวรรณกรรม
งานวิจัยการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560) ของทศบาลมืองปู่จຌาสมิง
พราย ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2558 เดຌทบทวนวรรณกรรมละงานวิจัยทีไกีไยวขຌองอยางรอบดຌาน ดังนีๅ
2.1 การมีสวนรวมของชุมชน
2.2 การสริมสรຌางพลังอานาจชุมชน
2.3 ธรรมาภิบาลกับการปกครองสวนทຌองถิไน
2.4 การประมินผลการดานินงาน
2.5 บริบททัไวเปของทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย
2.6 งานวิจัยทีไกีไยวขຌอง
2.1 การมีสวนรวมของชุมชน ิCommunity Participationี
ความหมาย
คลลี ิKelly, 1996ี กลาววาการมีสวนรวมของชุมชน หมายถึง กระบวนการสืไอสารละการรวมประสาน
ปฏิบัติงานระหวางชุมชนละจຌาหนຌาทีไทีไกอ฿หຌกิดการวางผนปฏิบัติการ฿นการพัฒนาชุมชนดยสอดคลຌองกับความตຌองการ
ของชุมชน การมือง สังคมละศรษฐกิจ
อคิน รพีพัฒน์ ิ2547) การมีสวนรวมของชุมชน หมายถึง การทีไคน฿นชุมชนเดຌรวมคิดรวมตัดสิน฿จรวมทารวม
รับผิ ดชอบดຌวยความผู กพัน ละมี อิ ส ระพืไอ กຌเขปั ญหาหรือ พัฒนาความป็ น อยูของตนหรือ รักษาคุ ณค า ของประพณี
วัฒนธรรมละภูมิปัญญาทีไป็นอกลักษณ์ของชุมชน/ทຌองถิไนหรืออกลักษณ์฿หຌดีขึๅนละอยางตอนืไองกับกลุมตางโ ฿นชุมชน
สรุปเดຌวาการมีสวนรวมป็นกระบวนการทีไคน฿นชุมชนรวมคิดรวมตัดสิน฿จรวมทาละรวมรับผิดชอบพัฒนาตนอง
ละชุมชนทีไอาศัยอยูดยนຌนการพัฒนาความรูຌละความสามารถของประชาชน฿นการควบคุมชุมชนของตนองทีไ สอดคลຌอง
กับความตຌองการของชุมชน การมือง สังคมละศรษฐกิจ
นวคิด
การมีสวนรวมกิดขึๅนจากปัญหาของความลຌมหลวของการพัฒนา฿นอดีต ซึไง฿หຌความสาคัญ
กับ
บทบาทของคนภายนอกชุมชน ดยละลยศักยภาพละความสามารถของคน฿นชุมชน การพัฒนาจากบุคคลภายนอก ดยทีไ
คน฿นชุมชนเมมีสวนรวมกอ฿หຌกิดปัญหาความหลืไอมลๅาละเมทาทียม ซึไงปัจจุบันป็นทีไยอมรับวาการมีสวนรวมของชุมชน
ป็นนวคิดทีไมีความสาคัญตอความสารใจของการพัฒนาเมวาจะป็นการมือง ศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรร มรวมทัๅงดຌาน
สาธารณสุขหรือ฿นดຌานอืไนโ ทัๅง฿นระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับทຌองถิไนละระดับชุมชน
คิร์ทลวิน ิKurt Lewin) (Dickens & Watkins, 2006) อธิบายวาการทีไจะปลีไยนปลงหรือพัฒนา
องค์กรเดຌนัๅนจะตຌองกิดจากการมีสวนรวมทีไตຌองทา฿หຌสมาชิกยอมรับถึงความจาป็นทีไจะตຌองดานินการปลีไยนปลงละ
รักษาสภาพ฿หม฿หຌอยูกับองค์กรอยางถาวร ซึไงประกอบดຌวยกระบวนการตัๅงตสะทຌอนคิดถึงสิไงทีไตຌองการการปลีไยนปลง
รวมกัน ิReflect) วางผน ิPlan) ลงมือปฏิบัติ ิAct) สังกตผลลัพธ์ของการปลีไยนปลง ิObserve) ละพิจารณาวา
มีสิไง฿ดทีไตຌองปรับปรุงตอเปอีกหรือเมป็นวงจรชนนีๅรืไอยเป นวคิดการมีสวนรวมป็นการกระทารวมกันของบุคคลตางโ ฿น
กระบวนการพัฒนา โ ลักษณะ คือ ิTartar, 1996ี
1.การมีสวนรวมป็นมรรคหรือกลวิธีการพัฒนา ิParticipation as a meansี หมายถึง ป็นครืไองมือพืไอการ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือปງาหมายทีไกาหนดเวຌ พราะป็นการนาทรัพยากรทางศรษฐกิจละสังคมเปสูปງาหมายของการ
พัฒนาทีไระบุเวຌกอนหนຌา ภาย฿ตຌนวคิดนีๅจะทา฿หຌก ารมีสวนรวมมีขຌอจากัดทีไตຌองจูง฿จ฿หຌชุมชนมีสวนรวม ตชุมชนจะขาด
การรวมตัๅงปງาหมาย
2.การมีสวนรวมป็นปງาหมายการพัฒนา ิParticipation as an endี ป็นการมุงนຌนกระบวนการของการ
สริมสรຌางพลังอานาจ ดยนຌมนຌาว฿หຌชุมชนทากิจกรรมรวมกันลຌวกิด ความสามัคคีละความชืไอมัไน฿นตนอง จนทา฿หຌ
พึไงตนองเดຌ฿นทีไสุด ป็นการรวมกลุมบุคคลทีไมีความสามารถละศักยภาพ฿นกระบวนการกຌเขปัญหาซึไงมีความสาคัญยิไง
ครงการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย ประจาปี โ558

5

กวาผลลัพธ์ทีไเดຌจากการกระทา พราะการมีสวนรวมจะยังคงอยูมຌครงการจะสิๅนสุดลง ทา฿หຌกิดประยชน์อยางถาวรละ
ยัไงยืนตอชุมชน
หลักการ
1.ชุมชนจะตຌองมีสวนกีไยวขຌองตัดสิน฿จวาควรจะทาอะเรละทาอยางเร ิมิติการวางผนี
2.ชุมชนจะตຌอง฿หຌความรวมมือ฿นการกระทาตามการตัดสิน฿จนัๅน ิมิติการดานินการี
3.ชุมชนพึงเดຌรับประยชน์ คือ ตอบสนองความจาป็นพืๅนฐานของชุมชนนัๅน
ประดในสาคัญของการมี สวนรวม คือ การผลักดัน฿หຌชุมชนขຌามาดานินการดຌวยตนองอยางจริงจัง ิActive
participationี ดยปຂดอกาส฿หຌระบุปัญหาละความจาป็นพืๅนฐานของตนอง สนอนะละลือ กนวทางทีไหมาะสม฿น
การกຌปัญหา รวมดานินการตามนวทางทีไตัดสิน฿จ พยายาม฿ชຌทรัพยากรทีไมีทัๅงกาลังคน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณละ
ทคนลยีทีไหมาะสม฿หຌกิดประยชน์สูงสุด ดยรัฐละองค์กรทีไกีไยวขຌองการสนับสนุนพืไอ฿หຌชุมชนพิไมขีดความสามารถ
฿นการพึไงตนอง ิSelf relianceี บนทักษะพืๅนฐานสาคัญ ใ ประการ คือ ทักษะการกຌปัญหา ิProblem solving
skillี ทักษะการสืไอสารขຌอมูลขาวสาร ิCommunication skillี ละทักษะการทางานป็นทีม ิTeam building
skillี ิอลิศรา ชูชาติุนวรัตน์ สุวรรณผองละวิเลวรรณ กยกຌวพริๅงุ โ5ใ่ี
ระดับของการมีสวนรวม
International Association for Public Participation (2013) บงระดับการสรຌางการมี
สวน
รวมเวຌ 5 ระดับ ดังนีๅ
แ. การ฿หຌขຌอมูลขาวสาร ถือป็นการมีสวนรวม฿นระดับตไาทีไสุด ตป็นระดับทีไสาคัญทีไสุด พราะป็นกຌาวรกของ
การปຂดอกาส฿หຌประชาชนขຌาสูกระบวนการมีสวนรวม วิธีการ฿หຌขຌอมูลสามารถ฿ชຌชองทางตางโ ชน อกสารสิไงพิมพ์ สืไอ
การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานถลงขาว การติดประกาศละการ฿หຌขຌอมูลผานวใบเซต์ ป็นตຌน
โ. การรับ ฟั ง ความคิ ด หใ น ป็น กระบวนการทีไ ฿หຌ ป ระชาชนรว ม฿หຌ ขຌ อมู ล ขຌอ ทใจ จริง ละความคิ ด หใน พืไ อ
ประกอบการตัดสินกของหนวยงานภาครัฐ ชน การรับฟังความคิดหใน การสารวจความคิดหใน การจัดวทีสาธารณะ การ
สดงความคิดหในผานวใบเซต์ ป็นตຌน
ใ. การกีไยวขຌอง ป็นการปຂดอกาส฿หຌประชาชนรวมปฏิบัติงานหรือรวมสนอนวทาง
การ
ตัดสิน฿จทีไสรຌางความมัไน฿จวาความคิดหในละความตຌองการหลานัๅนจะถูกนาเปพิจารณาป็น ทางลือก฿นการบริหารงาน
ของหนวยงาน ชน การประชุมชิงปฏิบัติการพืไอพิจารณาประดในนยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตัๅงคณะทางาน
พืไอสนอนะประดในนยบาย ป็นตຌน
ไ. ความรวมมือ ป็นการ฿หຌประชาชนผูຌทนภาคสาธารณะมีสวนรวมดยป็นหุຌนสวนกับภาครัฐ฿นทุกขัๅนตอนของ
การตัดสิน฿จละดานินกิจกรรมรวมกันอยางตอนืไอง ชน คณะกรรมการทีไมีฝ่ายประชาชนรวมป็นกรรมการ ป็นตຌน
5. การสริมอานาจกประชาชน ป็นขัๅนทีไ฿หຌบทบาทประชาชน฿นการตัดสิน฿จระดับสูงทีไสุด ชน การลงประชามติ
฿นประดในสาธารณะตางโ ครงการชุมชนทีไมอบอานาจ฿หຌประชาชนป็น
ผูຌตัดสิน฿จทัๅงหมด ป็น
ตຌน
ขัๅนตอนการสรຌางการมีสวนรวม
ฮพกูด ิHapgood, 1969ี เดຌสนอขัๅนตอนการสรຌางการมีสวนรวมเวຌ ดังนีๅ
1.ขัๅนตรียมการพืไอ฿หຌกิดการมีสวนรวมของชุมชน
- วัตถุประสงค์ พืไอ฿หຌประชาชนคຌนหาปัญหาของตนองกอ฿หຌกิดการลกปลีไยนความคิดหในซึไงกันละ
กัน฿นการกຌปัญหาละตัดสิน฿จวาจะรับหรือเมรับครงการพัฒนาทีไขຌามา฿นชุมชน
- กิจกรรมทีไดานินงาน รัฐกับประชาชนจะตຌองติดตอพบปะกันพืไอปรึกษาหารือ คຌนหาผูຌนาละกนนา
฿นชุมชน กใบขຌอมูลละลกปลีไยนขຌอมูลขาวสารของประชาชน
2.ขัๅนวางผนรวมกับชุมชน
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- วัตถุประสงค์ พืไอ฿หຌประชาชน฿นชุมชนสามารถวางผนพืไอคຌนหาทรัพยากร ทคนลยีทีไหาเดຌ฿น
ชุมชนละวิธีการดานินงานทีไหมาะสมกับสภาพทຌองถิไน
- กิจกรรมทีไดานินงาน บุคลากรตຌองออกเปพบประชาชนทีไป็นผูຌนา กนนา฿นชุมชน คຌนหาผูຌนาทีไ
สามารถรวมครงการเดຌละพัฒนาผูຌนาขึๅนมารวมกันวางผนดานินงาน
3.ขัๅนดานินงานตามผน
- วัตถุประสงค์ พืไอดานินงานตามผน฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของชุมชน ดย฿หຌประชาชนป็นผูຌ
ดานินงานละควบคุมงานอง
- กิจกรรมทีไดานินงาน ประชาชนมีสวนรวม฿นการกาหนดกิจกรรมทุกครัๅง มีการกาหนดการติดตาม
ควบคุม กากับงานละมอบหมาย฿หຌชุมชนดานินการอง
4. ขัๅนควบคุมกากับละการประมินผล
- วัตถุประสงค์ พืไอรวบรวมผลการดานินงานทุกขัๅนตอน คຌนหาปัญหา อุปสรรคตางโ วางผนควบคุม
กากับงาน กาหนดหนຌาทีไของผูຌกีไยวขຌอง฿นทุกระดับ
- กิจกรรมทีไดานินงาน คือ จัดระบบขຌอมูลขาวสาร พบปะปรึกษาหารือพืไอประมินผลละปรับปรุง
กຌเขการดานินงานป็นระยะโ
นอกจากนีๅ สมลักษณา เชยสริฐิ2549: 142-149ี เดຌอธิบายวาการสรຌางการมีสวนรวมนัๅนจะตຌองประกอบ
เปดຌวย 3 ดຌานหลัก คือ ดຌานประชาชน ิPublicี ดຌานการมีสวนรวม ิParticipationี ละดຌานภาครัฐ ดยประกอบเป
ดຌวยขัๅนตอน ดังตอเปนีๅ
1.ขัๅนสรຌางการรับรูຌ ิPerception)
ตຌองสรຌางสานึก฿หຌภาครัฐละประชาชนรับรูຌละยอมรับ฿นสิทธิหนຌาทีไ ดยภาครัฐตຌองขຌา฿จวากิจกรรมทีไตน
รับผิดชอบนัๅนป็นสาธารณกิจทีไประชาชนมีสวนรวมคิด รวมทาหรือตรวจสอบเดຌ ขณะทีไประชาชนตຌองขຌา฿จวาการตระหนัก
การรับรูຌละการยอมรับ฿นสิทธิละหนຌาทีไป็นหลักการหงความทาทียม ดังนัๅน ผูຌทีไกีไยวขຌองทุกฝ่ายตຌองยอมรับการ
รอมชอม” ละ ประสานประยชน์”
2.ขัๅนสรຌางทัศนคติ ิAttitude)
ตຌองปรับ฿หຌบุคลากรภาครัฐละภาคประชาชนมีทัศนคติทีไดี กลาวคือ ภาครัฐตຌองหในการมี
สวน
รวมป็นรืไองทีไตຌองสงสริมพราะจะทา฿หຌเดຌขຌอมูล ขຌอทใจจริงละความคิดทีไหลากหลาย มีการปรับปรุงบทบาทละคานิยม
ตลอดจนตຌองอดทน฿นการทางานกับประชาชนพราะการมีสวนรวมตຌ อง฿ชຌระยะวลาตอนืไองละจริง฿จ ฿นขณะดียวกัน
ประชาชนควรขຌา฿จความสาคัญของการมีสวนรวม ซึไงจะกอ฿หຌกิดความสัมพันธ์อันดี เวຌวาง฿จกัน สงผล฿หຌการมีสวนรวม
บรรลุปງาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
3. การป็นตัวทน (Representationี
การสรรหาละคัดลือกตัวทนตຌองคานึงถึงประชาชนทุกกลุมพืไอ฿หຌการประสานประยชน์ลงตัวละป็นธรรม
คุณสมบัติของตัวทนควรมีทักษะละความสามารถทีไกืๅอหนุนกัน มีคานิยมละวัฒนธรรมองค์กรตอบสนองซึไงกันละกัน มี
ความรับผิดชอบ มีความมัไนคงดຌานการงิน มีความสามารถ฿นการสรຌางความชืไอมัไน นอกจากนีๅ ตัวทนตຌองนาชืไอถือละมี
ความรูຌสึกทีไจะตຌองชวยหลือกันละกัน
4.ความชืไอมัไนละเวຌวาง฿จ ิTrust)
การมีสวนรวมตຌองสรຌาง฿หຌสมาชิกขຌา฿จละจริง฿จ฿นการขຌารวมอยางชัดจน พราะป็นงืไอนเขสาคัญทีไจะทา
฿หຌกระบวนการมีสวนรวมประสบความสารใจ วิธีการ คือ ตຌองลกปลีไยนขຌอมูลขาวสารอยางตอนืไองละนาสนอขຌอทใจจริง
ตรงเปตรงมาครบถຌวน
5.การลกปลีไยนขຌอมูลขาวสาร ิInformation-sharing)
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ตຌองสรຌางกลเกลกปลีไยนขຌอมูลทัๅงดຌานขຌอทใจจริงละดຌานทีไป็นความคิด ความรูຌสึก ความคาดหวัง ซึไงจะทา
฿หຌการวินิจฉัยปั ญหาละการสนอทางลือก฿นการกຌเขปัญหาตรงกับความตຌองการ ผลทีไตามมา คือ ทา฿หຌการกาหนด
นยบายละการวางผนดานินเปอยางรอบคอบละรอบดຌานยิไงขึๅน
6.ฉันทามติ ิConsensusี
การมีสวนรวมป็นการนา฿หຌทุกภาคสวนรวมกຌปัญหาทีไยุงยากซับซຌอน หาทางออกอยางสันติ ป็นทีไยอมรับของ
ประชาสังคม สรຌางขຌอตกลงทีไมัไนคงยืนยาว มຌวาอาจจะมีความหในทีไตกตางกันบຌาง
7.การมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction)
ตຌองจัดกิจกรรมพบปะ พูดคุย ลกปลีไยนความคิดหในบบ 2 ทาง ิTwo ways communicationี พืไอ
กอ฿หຌกิดความขຌา฿จ ความสัมพันธ์ทีไดีระหวางกันละลดอคติตอกันระหวางผูຌทีไขຌารวม สิไงหลานีๅป็นกลเกทีไชวยปງองกัน
ละบรรทาความขัดยຌง฿หຌลดระดับลงเดຌ รวมทัๅงชวง฿หຌกิดการตัดสิน฿จดีขึๅนละเดຌรับการสนับสนุนจากผูຌขຌารวม
8.ความประสงค์หรือความมุงหมาย ิPurposeี
ตຌองกาหนดจุดมุงหมาย฿หຌชัดจนวาป็นเปพืไออะเร ผูຌขຌารวมจะเดຌตัดสิน฿จถูกวาควรขຌารวมหรือเม นาทาง
฿หຌสมาชิกขຌา฿จละดิน฿นทิศทางดียวกัน สะทຌอนความป็นอกภาพทางความคิดหใน การดานินกิจกรรมละความ
ขຌมขใงขององค์กร นอกจากนีๅ ยังตຌองระบุลักษณะของกิจกรรมวามีรูปบบละลักษณะอยางเร กิจกรรมตละลักษณะมีกีไ
ขัๅนตอนละประชาชนจะขຌารวม฿นขัๅนตอน฿ดบຌาง
9. การประมินผล ิAppraisal)
การประมินผลป็นครืไองมือสาคัญ฿นการทางานรวมกัน฿หຌกิดประยชน์สูงสุด
การ
ประมินผลตຌองป็นธรรม ปรง฿สละขจัดทัศนคติสวนตัวออกมากทีไสุด ซึไงผลของการประมินจะกลายป็นปัจจัยนาขຌา฿น
ขัๅนตอนการวางผนพืไอนาปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึๅนมาปรับปรุงกຌเขละพัฒนาผลการดานินงาน฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน
10.ความปรง฿ส ิTransparency)
ตຌองทา฿หຌประชาชนมีอกาสตรวจสอบการ฿ชຌดุลยพินิจของหนวยงานภาครัฐ พืไอลดการทุจริตละขຌอผิดพลาด
ของงานดยสรຌางความเวຌวาง฿จละปຂดผยขຌอมูล
11.ความป็นอิสระ ิIndependence)
การมีสวนรวมตຌองป็นประชาธิปเตย ดยการ฿หຌกียรติ ยอมรับความคิดหใน พราะทุกคนมีอิสระทางความคิด
การทีไสมาชิกมีสวนรวม฿นการสนอความคิดหในละตัดสิน฿จจะป็นปัจจัย฿หຌกิดความรูຌสึกรับผิดชอบรวมกัน

12.การกຌาวเปขຌางหนຌาอยางตอนืไอง ิOnward-doingี
การมีสวนรวมตຌองปຂดอกาสประชาชน กิดประสบการณ์รียนรูຌ฿หม ความคิด฿หมทีไทຌาทายอยางตอนืไอง ดຌวย
การ฿หຌความรูຌละสรຌางความขຌา฿จ฿นบทบาทของทุกฝ่าย รวมทัๅงพูดคุยลกปลีไยนความคิดหในสมไาสมอ
13.ครือขาย ิNetworkี
ตຌองสงสริม฿หຌมีการผนึกกาลังรวมกันทัๅงภาครัฐละภาคประชาชน฿นลักษณะครือขาย คือ การทางานรวม฿น
รูปบบกิจกรรม ครงการ ผนงาน พืไอชืไอมยงสมาชิกดຌวยความสัมพันธ์฿นนวราบ รวมทัๅงป็นกระบวนการสนับสนุน
ประชาชน฿หຌพัฒนาชุมชนดຌวยตนอง ซึไงการดานินงานของครือขายจะนาเปสูการพัฒนาการมีสวนรวมทีไยัไงยืนเดຌ฿นทีไสุด
2.2 การสริมสรຌางพลังอานาจชุมชน (Empowerment)
ความหมาย
กิบสัน ิGibsonุ 1991) กลาวถึงการสริมสรຌางพลังอานาจวาป็นนวคิดทีไอธิบายกระบวนการทางสัง คม ทีไ
สดงถึงการยอมรับละชืไนชม การสงสริม การพัฒนาละสริมสรຌางความสามารถของบุคคล฿นการตอบสนองความ
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ตຌองการของตนองละกຌปัญหาดຌวยตนอง รวมถึงความสามารถ฿นการ฿ชຌทรัพยากรทีไจาป็น฿นการดารงชีวิต ทีไทา฿หຌกิด
ความรูຌสึกชืไอมัไน฿นตนองละมีอานาจควบคุมความป็นอยูหรือวิถีชีวิตของตนองเดຌ
ริสรล ิRissel, 1994) ฿หຌความหมายวาป็นการทีไชุมชนสามารถยกระดับพลังอานาจทางจิตวิทยาของ
สมาชิกดຌวยการรวมกิจกรรมทางการมืองละบรรลุซึไงการกระจายทรัพยากรหรือการตัดสิน฿จทีไหมาะสมละกิดประยชน์
ตอชุมชน
กรีสลย์ละคณะิGreasley et. al., 2005) กลาววาการสริมสรຌางพลังอานาจสัมพันธ์กับนวคิดของอานาจ
ิConcept of power) ซึไงนຌนการควบคุม (Control) การปกครอง (Hierarchy) ละการควบคุมอยางครงคัด
(Rigidity) ป็นการ฿หຌอานาจละความรับผิดชอบกบุคคล ทา฿หຌกิดความรูຌสึกป็นจຌาของละควบคุ มงานเดຌดຌวยตนอง
ทา฿หຌบุ ค คลปฏิ บัติง านเดຌ ตใม ศั กยภาพละจัดครืไอ งมื อ ทรัพยากรพืไอ พัฒ นาการสรຌา งละพิไม พู น ประสิทธิภ าพละ
ความสามารถของบุคคล
สรุปเดຌวาการสริมสรຌางพลังอานาจ ป็นการพิไมศักยภาพของบุคคลจากการเดຌรับอานาจ มีอิสระ฿นการตัดสิน฿จ
ละจัดหาทรัพยากร฿นการปฏิบัติงานรวมถึงจัดสิไงวดลຌอมทีไอืๅอตอการปฏิบัติงานละสงสริม฿หຌบุคคลกิดความสามารถ฿น
ทางานละกຌปัญหาตางโเดຌสารใจ
นวคิด
การสริมสรຌางพลังอานาจริไมตຌน฿นชวงปี ค.ศ. 1960-1970 จากนวคิดของปาลฟร์ ิPaulo Freire) ชาว
บราซิลทีไสอน฿หຌประชาชนอานละขียนหนังสือเดຌดຌวยการ฿หຌผูຌรียนรวมกันอภิปรายประดในปัญหาทีไประสบ ซึไ งทา฿หຌบุคคล
รียนรูຌวิธีการพูด การอานละการขียนหนังสือ นอกจากนีๅยังชวย฿หຌบุคคลขຌา฿จปัญหาของตนอง คຌนพบวาตนองสามารถ
ตอสูຌพืไอควบคุมอนาคตละ มีสวนรวมทีไจะปลีไยนปลงสิไงตางโ ฿นสังคมเดຌ
รพพาพอร์ท ิRappaport, 1985 อຌาง฿น Zimmerman, 2000) กลาววาพลังอานาจป็นความชืไอของบุคคล
ทีไมีตอความสามารถ฿นศักยภาพของตนองละตอการมีสวนรวม฿นกิจกรรมตางโ฿นชิงการขຌาเปรวมควบคุมจัดการ
สถานการณ์หรือสิไงวดลຌอม องค์ประกอบทีไตຌองมี฿นจิตวิทยาของการสริมพลังอานาจ คือ การมองหรือดารงชีวิตชิงรุก
ิProactive approach to life) การรับรูຌศักยภาพตนอง การชืไอ฿นศูนย์อานาจความชืไอ ิLocus of control) การยก
ยองตนอง การมีสวนรวม฿นสังคมละการมือง การสริมสรຌางพลังอานาจจึงหมายถึงคนทีไสามารถมองสังคมละตนอง
อยางวิคราะห์วิจารณ์ละป็นคนทีไมองหในทางลือกอืไนละมีสวนรวม฿นกิจกรรมตางโเดຌมຌจะป็นกิจกรรมทีไมีขຌอขัดยຌง
หลักการ (Botvin& Wills. 1985 ;Dowie, Fyfe &Tannahill. 1991)
1) นຌนสนับสนุน฿หຌบุคคลมองหในความสัมพันธ์ของตนองกับสิไงวดลຌอม ตຌองทา฿หຌบุค คลชืไอวาตนสามารถสรຌาง
การปลีไยนปลงสุขภาพของตนอง ชุมชนละสังคมเดຌ
2) นຌน฿หຌบุคคลนาประสบการณ์ดิมของตนมาคิดวิคราะห์ดย฿ชຌวิจารณญาณ ชืไอมยงละหาสาหตุของปัญหา
จนขຌา฿จ ละนาเปสูการปรับปรุงพฤติกรรม฿นปัจจุบันละอนาคต ฿หຌป็นเป฿นทางทีไถูกตຌองละหมาะสม
3) ป็นการรียนรูຌทีไ฿หຌบุคคลเดຌมีสวนรวมอยางทຌจริง ดยสงสริม฿หຌมีสวนรวมทุกขัๅนตอน ตัๅงตการลือก
ประดในทีไตຌองการรียนรูຌ การวางผนกิจกรรม การมีสวนรวม฿นการสนทนาละจัดกิจกรรมการรียนรูຌ การประมินผล
ตนองตลอดจนการประมินผลกิจกรรม
4) ฿ชຌการรียนรูຌรวมกันป็นกลุม ิCollective learning) คือ ฿หຌทุกคนชวยกันสอนละชวยกันรียนรูຌ ดยรัฐ
ปลีไยนบทบาทมาป็นผูຌสนับสนุนหรือผูຌประสานทนการป็นผูຌถายทอดความรูຌ฿หຌ การเดຌลกปลีไยนความรูຌ ความคิดหในละ
ประสบการณ์ซึไงกันละกัน จะทา฿หຌตละคนรูຌสึกถึงการป็นกลุม มีการคิดละกระทารวมกัน
5) ป็นการรียนรูຌทีไทา฿หຌกิดการปลีไยนปลงความรูຌ ทัศนคติ ความรูຌสึกละทักษะ ซึไงอาจป็นการปลีไยนปลงทีไ
กิดขึๅนทันทีหรือ฿นภายหลังมืไอเดຌลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางโ ซึไงกิดจากการสนับสนุนละกระตุຌน฿หຌผูຌรียนวางผนรวมกั น
ปฏิบัติพืไอการปลีไยนปลง
6) นຌนการสอนทีไยืดหยุนละป็นกระบวนการตอนืไอง ดยมีการปรับนืๅอหา วิธีการละสืไอ฿หຌหมาะกับความ
ตຌองการของผูຌรียนละกลุม ดยการรียนรูຌนัๅนเมจาป็นตຌองกิด฿นหຌองรียน นืไองจากสามารถรียนรูຌเดຌจากประสบการณ์
จริงละจากการลงมือปฏิบัติดຌวยตนองตลอดวลา
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บบจาลองการสริมสรຌางพลังอานาจ (Botvin& Wills, 1985; Dowie, Fyfe &Tannahill. 1991)
การสริมสรຌางพลังอานาจอธิบายเดຌดยอาศัยบบจาลองความตอนืไองหຌาจุด ิFive-point continuum
model) ตละจุดป็นหนึไงองค์ประกอบทีไสามารถกิดขึๅนทีไจุด฿ดจุดหนึไงกอนกใเดຌ ดังนีๅ

จุดทีไ 1 การสริมสรຌางพลังอานาจพืไอ฿หຌกิดการกระทาของบุคคล ิEmpowering individuals for personal

action) ริไมจากการทีไบุคคลรูຌสึกวาตนเรຌอานาจ ตตຌองการสรຌางอานาจ฿หຌกับตนอง ดยบุคคลจะขຌามามีสวนรวม฿นกลุม

ลใกโ หรือ฿นองค์กร฿ดองค์กรหนึไงกใเดຌทีไทา฿หຌบุคคลเดຌระบุ ิDefine) วิคราะห์ ิAnalyze) ละจัดการ ิAct) กับ
ประดในปัญหาตางโ
วิธีการสริมสรຌางพลังอานาจ฿นระดับนีๅตຌองทา฿หຌบุคคลสดงออกซึไงประสบการณ์ทีไสารใจ ดยบอกถึงวิธีการ
อาชนะปัญหาทีไคย฿ชຌ หลังจากนัๅนจึงชักนา฿หຌวางผนรวมกันละกาหนดวัตถุประสงค์ทีไตຌองการบรรลุ

จุดทีไ 2 การสริมสรຌางพลังอานาจ฿หຌกบุค คลดຌวยการพัฒนา฿หຌ กิดกลุมชวยหลือตนองขนาดลใก
ิEmpowering individuals for development of small mutual groups) ป็นการสรຌางกลุมขนาดลใกทีไรวมตัวกัน
บบหลวมโ พืไอพิไมทักษะ การสนับสนุนทางสังคมซึไงกันละกัน สรຌางครือขาย ความสัมพันธ์ละความผูกพันระหวาง
บุคคล฿นสังคม
ระยะนีๅป็นระยะทีไซับซຌอน พราะตຌอง฿ชຌวลาสรຌางความเวຌวาง฿จ สมาชิกจะคຌนหานวรวมหรือผูຌทีไมีความคิดหใน
฿กลຌคียงกันพืไอชวยกันทา฿นสิไงทีไตຌองการบรรลุปງาหมาย ตตຌองระวังความรูຌสึกวามีความตกตางกันระหวางสมาชิกละ
ความขัดยຌงทีไอาจกิดจากความคิดหในเมตรงกัน วิธีการสาคัญกใคือ การทา฿หຌทุกคนรูຌสึกวาป็นพันธะสัญญาตอกันทีไ
จะตຌองกຌาวเปขຌางหนຌา฿นประดในทีไทุกคนรวมกันกาหนด

จุดทีไ 3, 4 ละ 5 การสริมสรຌางพลังอานาจ฿หຌกกลุม การพัฒนาองค์กรระดับชุมชนิEmpowering groups
for the development of community organizations) ป็นการสรຌางองค์กรระดับชุมชนจากการรวมกลุมยอยเวຌ

ดຌวยกัน ทา฿หຌมีขนาด฿หญละครงสรຌางสมบูรณ์ขึๅนพืไอจัดการสิไงทีไชุมชนหในวาสาคัญ องค์กรระดับชุมชนสาคัญมากบนสຌน
หงความตอนืไองพราะป็นชวงทีไจะทา฿หຌบุคคลพัฒนาทักษะ มีการประมินปัญหา ิProblem assessment) สรຌางความ
ตระหนัก ิCritical awareness) สรຌางครือขายจนคลืไอนตัวป็นหุຌนสวน ิPartnerships) ละนามาสูการปลีไยนปลง
ของสังคม

จุดทีไ 1

การสริมสรຌาง
พลังอานาจ
พืไอ฿หຌกิดการกระทา
ของบุคคล
ิEmpowering
individuals for
personal action)

จุดทีไ 2

จุดทีไ 3

จุดทีไ 4

จุดทีไ 5

องค์กรชุมชน
การกระทาทางสังคม
หุຌนสวน
การสริมสรຌาง
ิCommunity
ละการมื
อง ิSocial
ิPartnerships)
พลังอานาจ฿หຌกบุคคล
organizations)
action
and
political
ดຌวยการพัฒนา฿หຌกิดกลุม
action)
ชวยหลือตนองขนาดลใก
ิEmpowering
individuals for
developmentครงการติ
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บบจาลองความตอนือไ งหຌาจุดของการสริมสรຌางพลังอานาจ
ทีมไ า: Dowie, Fyfe &Tannahill, 1991
ขัๅนตอนการสริมสรຌางพลังอานาจบงออกเดຌป็น 5 ขัๅนตอน คือ
1) รียนรูຌจากประสบการณ์จริง ิExperiencing) ประสบการณ์จริงละป็นรูปธรรมป็นจุด ริไมตຌนของการรียนรูຌ
ดยอาจ฿หຌลาหรือขียนรืไองราวทีไตຌองการ฿หຌรียนรูຌ ชน ฿หຌขียนความรูຌสึกหลังจากมืไอการพาเปศึกษาดูงาน การสดง
บทบาทสมมุติ การนาภาพถายมาลกปลีไยนประสบการณ์กัน
2) การระบุสิไงทีไเดຌรับจากประสบการณ์นัๅน (Naming experience) ป็นการ฿หຌบุคคลบอกลาหตุการณ์ของ
ขัๅนตอนทีไ 1 วามีอะเรกิดขึๅน รูຌสึกอยางเร คิดวาผูຌอืไนรูຌสึกอยางเรละประสบการณ์นีๅสาคัญอยางเร ชน ภายหลังจากการ
เปศึกษาดูงาน ฿หຌส มาชิ กลา ถึงความรูຌสึกละสิไงทีไเดຌรียนรูຌวาสามารถน าเป฿ชຌ กับตนองละชุม ชนอยา งเร ซึไงการ
ลกปลีไยนประสบการณ์ชนนีๅจะทา฿หຌกิดการชืไอมยงรืไองราวนัๅนขຌากับชีวิตละมองหในวาสิไงทีไรียนรูຌมีความสาคัญกับตน
3) การวิคราะห์ประสบการณ์ (Analysis) ป็นการทา฿หຌบุคคลขຌา฿จประสบการณ์฿นขัๅนทีไ 2 ดຌวยการเตรตรอง
วา฿ครกีไยวขຌองบຌาง ฿ครป็นผูຌตัดสิน฿จละการตัดสิน฿จนัๅนกิดผลกระทบกับ฿คร ชน ฿หຌสมาชิกสะทຌอนวาอะเรป็นสาหตุทีไ
ทา฿หຌชุมชนมีปัญหาขยะสะสม อะเรป็นสาหตุหรือมีอิทธิพลทีไทา฿หຌคน฿นชุมชนติดสารสพติดละกอผลกระทบตอ฿ครละ
อยางเร ป็นตຌน
4) การวางผน ิPlanning) ป็นขัๅนทีไ฿หຌบุคคลหาวิธีปลีไยนปลง พราะมืไอบุคคลขຌา฿จตนองลຌวจะเมจบลงดຌวย
ความรูຌสึกทีไเมสามารถกຌเขอะเรเดຌ ตตຌองตัๅงคาถามกับตนองวาตຌองการจะทาอะเร อยางเรจากสิไงทีไเดຌรียนรูຌ
5) การปฏิบัติ ิDoing) ป็นขัๅนตอนของการลงมือกระทา ชน ฿หຌสมาชิก วางผนวาจะทากิจกรรมอะเรบຌางพืไอ
ลดปั ญ หาขยะ฿นชุ ม ชนของตนองละลงมื อ ท ากิ จกรรมตามผนทีไว างเวຌ ดยผลของกิจ กรรมตา งโ จะกลายป็ น
ประสบการณ์฿หมทีไนาเปสูวงจรการรียนรูຌทีไตอนืไองตอเป
วิธีการสริมสรຌางพลังอานาจ
1. พิไมความสามารถ฿นตัวบุคคล ิIncreasing self-efficiencyี ดยสริมสรຌางความขຌมขใงของจิ ต฿จ฿หຌ
พัฒนาความรูຌสึกตຌองการตอสูຌหรืออาชนะ฿นการริไมกิจกรรม฿หมโ ฿หຌกตนอง
2. พัฒนาความรูຌสึกรืไองกลุม ิDevelopment group consciousnessี ดยปลุกสานึก฿หຌมีความรูຌสึกรวมทีไจะ
ลกปลีไยนขຌอคิดหในละชวยหลือซึไงกันละกัน ตระหนักถึงอิทธิพลของกลุมซึไง จะชวย฿หຌบุคคลทีไขาดอานาจ฿นตัวองมี
จุดมุงหมายทีไจะ฿ชຌพลังกลุมกຌปัญหา฿หຌกับสมาชิก
3. ลดการตาหนิตนอง ิReducing self-blameี ดยปรับปลีไยนการมองฉพาะปัญหาตนองหรือกลาวทษ
ตนอง฿หຌป็นการนาปัญหาของตนองมาพูดคุย฿นกลุม มีความรับผิดชอบรวมกัน฿นการมองละกຌเ ขปัญหา วิธีนีๅจะชวย฿หຌ
บุคคลทีไมีปัญหารูຌสึกป็นอิสระจากสถานการณ์ทางลบทีไตนองประสบอยู
4. กาหนดความรับผิดชอบของบุคคลตอการปลีไยนปลง฿นอนาคต ิAssuming personal responsibility for
changeี พืไอ฿หຌบุคคลนัๅนมีสวนรวมอยางจริงจังละรูຌสึกถึงพลังอานาจของตนอง฿นการมุงมัไนกຌเขปัญหาหรือปรับปลีไยน
สถานการณ์ทีไกิดขึๅนดยเมตาหนิหรือกลาวทษตนอง ตกใเม฿ชความรูຌสึกทีไหมดอาลัยตายอยาก ละทิๅงปัญหาของตนอง฿หຌ
ผูຌอืไนกຌเขทน
ผลลัพธ์ของการสริมสรຌางพลังอานาจ
การสริมสรຌางพลังอานาจป็นการยืนยันถึงคุณคาของสิไงหนึไงสิไง฿ดทีไป็นความหวัง มืไอกิดกระบวนการสริมสรຌาง
พลังอานาจลຌว ผลทีไกิดตอบุคคล เดຌก ความรูຌสึกมีคุณคา฿นตนอง การรับรูຌสมรรถนะหงตน ความรูຌสึกวาควบคุม
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สถานการณ์เดຌละสามารถปลีไยนปลงเดຌละกิดพฤติกรรม฿นทางบวก ิWallerstein & Bernstein, 1988; Meson
et. al., 1991 อຌาง฿น Rodwell, 1996ี ผลลัพธ์ของการสริมสรຌางพลังอานาจสามารถสรุปเดຌป็น ใ นวทาง คือ
ิWallerstein & Bernstein, 1988ี
1. การมีสวนรวมหรือมีกิจกรรมรวมกัน฿นชุมชน ซึไงป็นการสงสริม฿หຌบุคคลรับรูຌคุณคาละความสามารถ
ของตน ตลอดจนชืไอมัไนวาสามารถกຌเขหรือปลีไยนปลงสภาพปัญหาทีไประสบเดຌ ตัวปรทีไ฿ชຌวัด คือ การหในคุณคา฿น
ตนองละ การชืไอ฿นความสามารถของตนอง
2. ผลพลอยเดຌจากการรวมกลุม ซึไงอาจวัดจากครือขายทางสังคม รงสนับสนุนทางสังคม ความพึงพอ฿จ
฿นการมีปฏิสัมพันธ์หรือการรวมกลุมกัน฿นชุมชน
3. ผลการปลีไยนปลงทีไกิดกับสิไงวดลຌอม ชน การสรຌางสาธารณูปภค฿นชุมชนหรือภาวะสุขภาพของคน
฿นชุมชนดีขึๅน ป็นตຌน

2.3 ธรรมาภิบาลกับการปกครองสวนทຌองถิไน
นวคิดกีไยวกับธรรมาภิบาล
ธนาคารลก กลาววา ธรรมาภิบาล ิGood Governance) ป็นลักษณะละวิถีทางของการ฿ชຌอานาจทาง
การมืองพืไอจัดการงาน ดยฉพาะทรัพยากรทางศรษฐกิจละสังคมพืไอการพัฒนา ทา฿หຌรัฐบาลสามารถ฿หຌบริการทีไมี
ประสิทธิภาพ มีระบบยุติธรรม มีกระบวนการกฎหมายทีไป็นอิสระ ป็นเปตามสัญญา อีกทัๅงระบบราชการ ฝ่ายนิติบัญญัติ
ละสืไอทีไปรง฿ส รับผิดชอบละตรวจสอบเดຌ ินฤมล ทับจุมพล, 2541, น.15-31ี ดยมีสาระสาคัญ 4 ประการ ิจน
สรร จนสัจวรรณ์, 2550, น.9-10ี เดຌก
ิ1ี หลักความรับผิดชอบ หมายถึง รัฐบาลจะตຌองมีความรับผิดชอบตอประชาชน ดยถือวาขຌอรียกรຌองละ
ปัญหาของประชาชนมีความสาคัญ ละตຌองรับเปปฏิบัติ
ิ2ี หลักความชอบธรรม หรือนิติธรรม หมายถึง การ฿ชຌอานาจ฿นทางการมืองละการบริหารประทศนัๅนจะตຌอง
ป็นทีไยอมรับของประชาชน
ิ3ี หลักความปรง฿ส หมายถึง กระบวนการทางานของรัฐบาลนัๅน จะตຌองป็นเปดยปຂดผย สุจริต มีขຌอมูล
รายละอียดตางโ ทีไพรຌอมตอการตรวจสอบตลอดวลา
ิ4ี หลักการมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการบริหารประทศ จะตຌองมุงนຌนบทบาทของรัฐลง ดยปຂดอกาส฿หຌ
ประชาชน ละภาคธุรกิจอกชนขຌามามีสวนรวม
ธนาคารพัฒนาหงอชีย ิADBี ฿หຌความสาคัญของธรรมาภิบาลวาป็นองค์ประกอบทีไทา฿หຌกิดการจัดการอยาง
มีประสิทธิภาพ พืไอ฿หຌน฿จวานยบายทีไกาหนดเวຌเดຌผล หมายถึง การมีบรรทัดฐานทีไรัฐสามารถสรຌางผลงานตามทีไสัญญา
เวຌกับประชาชนเดຌ ิอมรา พงศาพิชญ์ ละนิตยา ภัทรลีรตะพันธ์ , 2541, น.27ี ดยเดຌกาหนดองค์ประกอบของธรรมาภิ
บาล ิจนสรร จนสัจวรรณ์, 2550, น.10ี วาประกอบดຌวย
ิ1ี หลักความรับผิดชอบ หมายถึง ขຌาราชการหรือผูຌทีไปฏิบัติงาน฿นภาครัฐจะตຌองรับผิดชอบตอผลงานของตนอง
ละภารกิจทีไตนองมีอานาจหนຌาทีไดานินการ
ิ2ี การมีสวนรวม หมายถึง การมีสวนรวมของภาคสวนตางโ ทีไมิ฿ชพียงภาคประชาชน ตยัง หมายถึง กลุมผูຌ
มีสวนเดຌสียหรือกลุม ละทีไเดຌรับผลกระทบจาการดานิ นครงการหรือนยบายสาธารณะบางประภทของรัฐ กระจาย
อานาจละการมอบอานาจ฿หຌกับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละการประสานงานพัฒนารวมกับองค์กรพัฒนาอกชนตางโ
ิ3ี การคาดการณ์ หมายถึง การดารงอยูของกฎหมาย ระบียบขຌอบังคับ นยบาย ละกระบวนการซึไงกีไยวขຌอง
กับการควบคุมทางสังคม ละการปฏิบัติงานของรัฐทีไสามารถตอบสนองตอปัญหา฿นอนาคตเดຌ
ิ4ี ความปรง฿ส หมายถึง การปຂดผยขຌอมูลขาวสารของทางราชการ ขຌอบังคับ ละกระบวนการตัดสิน฿จของ
ภาครัฐ ดยฉพาะอยางยิไงความปรง฿ส฿นกระบวนการทางงบประมาณ
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United Nations and Development Programme ิUNDPี ฿หຌคานิยามวาป็นการดานินงานของภาค
การมือง การบริหาร ละภาคศรษฐกิจทีไจัดการกิจการประทศทุกระดับ ประกอบดຌวยกลเก กระบวนการละสถาบันทีไ
ประชาชนละกลุมปกปງองสิทธิของตนองตามกฎหมาย ละสดงความหในทีไตกตางบนหลักการมีสวนรวม ความปรง฿ส
ความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม พืไอ฿หຌมัไน฿จวาการจัดลาดับความสาคัญทางการมือง ศรษฐกิจละสังคมอยูบนความหใน
พຌองทางสังคมละสียงของคนยากจนละผูຌดຌอยอกาสเดຌรับการพิจารณาจัดสรรทรัพยากร ิสุดจิต นิมิตรกุล , 2543, น.
13-24ี
สาหรับประทศเทยคาวา Good Governance ริไม฿ชຌกันอยางพรหลายภายหลังจากประกาศ฿ชຌรัฐธรรมนูญหง
ราชอาณาจักรเทย พ.ศ.2540 ซึไงประทศเทยเดຌสดงจตจานงกูຌยืมงินจากกองทุนระหวางประทศ ิIMFี ดย฿หຌคามัไน
วาจะสรຌาง Good Governance ฿หຌกิดขึๅน฿นการบริหารจัดการภาครัฐ ซึไงตอมา เดຌมีนักวิชาการนิยามความหมายของคา
ดังกลาวทีไนาสน฿จ ดังนีๅ
กษม วัฒนชัย ิ2546, น. 23ี กลาววา ธรรมาภิบาล” มาจากภาษาอังกฤษวา Good Governance
Good” ปลวา ดี” Governance ปลวา การกากับทีไดี การดูลอยางดี” ธรรมาภิบาล จึงป็นหลักคิดการบริหาร
จัดการทีไดี พืไอประกันวาองค์กรจะเมมีการฉຌอราษฎร์บังหลวง เมดຌอยประสิทธิภาพ
ณดา จันทร์สม ิ2548, น.2ี ฿หຌนวคิดวา การบริหารจัดการทีได”ี หรือ ธรรมาภิบาล” หมายถึง กระบวนการ
ตัดสิน ฿จ ละการนาผลการตัดสิน฿จเปปฏิ บัติ฿นกิจการสาธารณะละสิทธิมนุ ษยชน ดยปราศจากการบิดบือ น ฿ชຌ
ประยชน์฿นทางทีไผิดละคอรัปชัไน ละป็นเปตามกฎหงกฎหมาย
สานักนายกรัฐมนตรีเดຌนานวคิดนีๅตราป็นระบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการสรຌางระบบการบริหารกิจการ
บຌานมืองละสังคมทีไดี พ.ศ.2542 บนพืๅนฐานของหลักสาคัญอยางนຌอย 6 ประการ เดຌก
ิ1ี หลักนิติธรรม เดຌก การตรากฎหมาย กฎ ขຌอบังคับตางโ ฿หຌทันสมัยละป็นธรรม ป็นทีไยอมรับของสังคม
ละสังคมยินยอมพรຌอม฿จกันปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขຌอบังคับหลานัๅน ดยถือวาป็นการปกครองภาย฿ตຌกฎหมาย มิ฿ช
ตามอาภอ฿จหรืออานาจของตัวบุคคล
ิ2ี หลักคุณธรรม เดຌก การยึดมัไน฿นความถูกตຌองดีงาม ดยรณรงค์฿หຌจຌาหนຌาทีไรั ฐยึดถือหลักนีๅ฿นการปฏิบัติ
หนຌาทีไป็นตัวอยางกสังคม ละสนับสนุน฿หຌประชาชนพัฒนาตนองเปพรຌอมกัน พืไอ฿หຌ กิดความซืไอสัตย์ จริง฿จ ขยัน
อดทน มีระบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนป็นนิสัยประจาชาติ
ิ3ี หลักความปรง฿ส เดຌก การสรຌางความเวຌวาง฿จซึไงกันละกัน ของคน฿นชาติ ดยปรับปรุงกลเกการทางาน
ทุกองค์กร฿หຌปรง฿ส ปຂดผยขຌอมูลทีไป็นประยชน์อยางตรงเปตรงมาดຌวยภาษาทีไขຌา฿จงาย ประชาชนขຌาถึงขาวสารเดຌ
สะดวก ละมีกระบวนการ฿หຌตรวจสอบความถูกตຌองชัดจนเดຌ
ิ4ี หลักความมีสวนรวม เดຌก การปຂดอกาส฿หຌประชาชนรับรูຌ ละสนอความหใน฿นการตัดสิน฿จปัญหาสาคัญ
ของประทศ เมวาดຌวยการจຌง การเตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การสดงประชามติ หรืออืไนโ
ิ5ี หลักความรับผิดชอบ เดຌก การตระหนัก฿นสิทธิหนຌาทีไ ความสานึก฿นความรับผิดชอบตอสังคม การ฿ส฿จ
ปัญหาสาธารณะของบຌานมือง ละกระตือรื อรຌน฿นการกຌปัญหา ตลอดจนการคารพ฿นความคิดหในทีไตกตาง ละความ
กลຌาทีไจะยอมรับผลจากการกระทาของตน
ิ6ี หลักความคุຌมคา เดຌก การบริหารจัดการละ฿ชຌทรัพยากรทีไจากัด ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดกสวนรวม ดย
รณรงค์฿หຌคนเทยประหยัด ฿ชຌของอยางคุຌมคา สรຌางสรรค์สินคຌา ละบริการทีไมีคุณภาพสามารถขงขันเดຌดี฿นวทีลก ละ
รักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ฿หຌสมบูรณ์ยัไงยืน
พระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พ.ศ. 2546 กลาววาหมายถึง การ
ปฏิบัติราชการทีไมุงหมาย฿หຌบรรลุปງาหมายตามมาตรา 6 คือ ิ1ี กิดประยชน์สุขของประชาชน ิ2ี กิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ ิ3ี มีประสิทธิภาพละคุຌมคา฿นชิงภารกิจของรัฐ ิ4ี เมมีขัๅนตอนปฏิบัติกินความจาป็น ิ5ี ปรับปรุง
ภารกิจของสวนราชการ฿หຌทันตอสถานการณ์ ิ6ี ประชาชนเดຌรับความสะดวกละตอบสนองความตຌองการ ละ ิ7ี มีการ
ประมินผลการปฏิบัติราชการสมไาสมอ
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ทัๅงนีๅ การดานิ นงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ิอปท.ี กใตຌองอยูภาย฿ตຌพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ดังทีไ
ปรากฏ฿นมาตรา 52 ทีไบัญญัติ฿หຌ อปท. จัดทาหลักกณฑ์การบริหารกิจการบຌานมืองทีไดีตามนวทางของพระราชกฤษฎีกานีๅ
ดยอยางนຌอยตຌองมีหลักกณฑ์กีไยวกับการลดขัๅนตอนการปฏิบัติงาน อานวยความสะดวกละตอบสนองความตຌองการของ
ประชาชน ละ฿หຌป็นหนຌาทีไของกระทรวงมหาดเทย฿นการดูลละ฿หຌความชวยหลือจัดทาหลักกณฑ์ขຌางตຌน
นวคิดกีไยวกับการปกครองสวนทຌองถิไน
นวคิดการ฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนปกครองละบริหารกั นองนัๅน ป็นเปตามหลักความสัมพันธ์กับนวคิดการ
กระจายอานาจการปกครอง ิDecentralizationี พืไอ฿หຌทຌองถิไนมีอิสระดานินกิจกรรมตางโ ดยรัฐบาลกลางมีหนຌาทีไ
กากับดูล อปท.หลานีๅ ทัๅงนีๅ มีนักวิชาการกลาวถึงการปกครองสวนทຌองถิไนเวຌอยางนาสน฿จ กลาวคือ
ชูวงศ์ ฉายะบุต ร ิ2539, น.27-28ี กลาวถึงวัตถุป ระสงค์ ของการจัดรูป บบการปกครองสวนทຌอ งถิไน
ประกอบดຌวย
ิ1ี ชวยบงบาภาระของรัฐบาล นืไองจาก฿นการบริหารประทศตຌองอาศัยงบประมาณป็นหลัก ซึไงการจัดบริการ
฿หຌชุมชนตางโ อาจเมพียงพอ ดังนัๅน หากอปท. มีรายเดຌ มีงินงบประมาณของตนอง พียงพอทีไจะสรຌางสรรค์ความจริญ
฿หຌทຌองถิไนเดຌ จะป็นการบงบาภาระรัฐบาลเดຌป็นอยางมาก ทัๅง฿นดຌานการงิน ตัวบุคคล ตลอดจนวลาทีไ฿ชຌ฿นการ
ดานินงาน
ิ2ี พืไอสนองตอบตอความตຌองการของประชาชน฿นทຌองถิไนอยางทຌจริง นืไองจากประทศมีขนาด฿หญ ความ
ตຌองการของประชาชน฿นตละทຌองถิไนยอมตกตางกัน การรอรับบริการจากรัฐบาลอยางดียวอาจเมตรงตามความตຌองการ
ทีไทຌจริงละลาชຌา หนวยการปกครองทຌองถิไนทีไมีประชาชน฿นทຌองถิไนป็นผูຌบริหารทานัๅน จึงจะสามารถตอบสนองความ
ตຌองการนัๅนเดຌ
ิ3ี พืไอความประหยัด ดยทຌองถิไนต ละหงตกตางกัน สภาพความป็นอยูของประชาชนกใ ตางกัน การ฿หຌ
อานาจทຌองถิไนจัดกใบภาษีอากรซึไงป็นวิธีการหารายเดຌ฿หຌกับทຌองถิไนจึงจาป็น ทา฿หຌประหยัดงินงบประมาณของรัฐทีไตຌอง
จาย฿หຌกับทัไวประทศป็นอันมาก ละมຌจะมีการจัดสรรงบประมาณจากรัฐเป฿หຌบຌาง ตกใมีงืไ อนเขทีไกาหนดเวຌอยาง
รอบคอบ
ิ4ี พืไอ฿หຌหนวยการปกครองทຌองถิไน ป็นสถานทีไ฿หຌการศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปเตย จากการทีไการ
ปกครองทຌองถิไนปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวมปกครองตนองดยการสมัครรับลือกตัๅงละขຌาเปทาหนຌาทีไฝ่ายบริหารหรือ
ฝ่ายนิติบัญญัติกใตาม การปฏิบัติหนຌาทีไทีไตกตางกันนีๅมีสวนสงสริมการรียนรูຌถึงกระบวนการปกครองระบบประชาธิปเตย฿น
ประดับชาติเดຌป็นอยางดี
ฮอลลวย์ ิสถาบันวิจัยละพัฒนามหาวิทยาลัยรามคาหง, 2547, น.3-9ี ฿หຌความหมายวา หมายถึง องค์การ
ทีไมีอาณาขตนนอน มีจานวนประชากรตามหลักกณฑ์มี อานาจปกครองตนอง มีการบริหารการคลังของตนอง ละมี
สภาพทຌองถิไนทีไสมาชิกสภามาจากการลือกตัๅงของประชาชน
รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทยฉบับปัจจุบัน ิ2550ี อธิบายการจัดรูปบบการปกครอง สวนทຌองถิไนของ
ประทศเทยเวຌ ฿นมาตรา 281-290 ดยกาหนดรายละอียด ดังนีๅ
ิ1ี หลักการพืๅนฐาน
รัฐธรรมนูญกาหนด฿หຌรัฐตຌอง฿หຌอิสระละสงสริม฿หຌ อปท. ป็นหนวยงานหลัก฿นการจัดทาบริการสาธารณะ ละมี
สวนรวม฿นการตัดสิน฿จกຌเขปัญหา฿นพืๅนทีไ ดยทຌองถิไน฿ดมีลักษณะทีไจะปกครองตนองเดຌ ยอมมีสิทธิจัดตัๅงป็นองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน ทัๅงนีๅ ตามทีไกฎหมายบัญญัติเวຌ
ิ2ี การกากับดูล อปท. ละการสงสริมสนับสนุนจากรัฐ
รัฐสวนกลางตຌองทาทาทีไจาป็นละมีหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขทีไชัดจนสอดคลຌองละหมาะสมกับรูปบบ
ของ อปท. ดยป็นเปพืไอคุຌมครองประยชน์ประชาชนหรือประทศป็นสวนรวม ละตຌองเมกระทบสาระสาคัญหงหลักการ
ปกครองตนองรัฐตຌองกาหนดมาตรฐานกลางพืไอป็นนวทาง฿หຌ อปท. ลือกเปปฏิบัติ ดยคานึงถึงความหมาะสมละ
ความตกตาง฿นระดับของการพัฒนาละประสิทธิภาพ฿นการบริหารตละรูปบบดยเมกระทบตอความสามารถ฿นการ
ตัดสิน฿จของ อปท. รวมทัๅงจัด฿หຌมีกลเกตรวจสอบการดานินงานดยประชาชนป็นหลัก
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ิ3ี อานาจหนຌาทีไของ อปท.
อปท. มีอานาจหนຌาทีไดูลละจัดบริการสาธารณะละมีอิสระกาหนดนยบาย การบริหาร การบริหารงานบุคคล
การงินละการคลัง ตลอดจนมีอานาจหนຌาทีไของตนองทีไตຌองคานึงถึงความสอดคลຌองกับการพัฒนาของจังหวัดละประทศ
ป็นสวนรวม นอกจากนีๅ อปท. ยังมีอานาจหนຌาทีไหลายประการทีไรัฐธรรมนูญกาหนดเวຌ เดຌก
ิ3.1ี การบารุงรักษาศิลปจารีตประพณีภูมิปัญญาทຌองถิไนละวัฒนธรรมอันดีของทຌองถิไน
ิ3.2ี การจัดการศึกษาอบรม ละฝຄกอาชีพตามความหมาะสมละความตຌองการ฿นทຌองถิไนละขຌาเป
รวมจัดการศึกษาดยคานึงถึงความสอดคลຌองกับมาตรฐานละระบบการศึกษาของชาติ ตลอดจนบารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประพณี ภูมิปัญญาทຌองถิไน ละวัฒนธรรมอันดีของทຌองถิไนดຌวย
ิ3.3ี การสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมตามทีไกฎหมายบัญญัติ
ิ4ี ครงสรຌางการบริหารงานของ อปท.
รัฐธรรมนูญกาหนด฿หຌ อปท. ตຌองมีสภาทຌองถิไนละคณะผูຌบริหารทຌองถิไนหรือผูຌบริหารทຌองถิไน ดยสมาชิกสภา
ทຌองถิไนตຌองมาจากการลือกตัๅง สวนคณะผูຌบริหารทຌองถิไนหรือผูຌบริหารทຌองถิไน฿หຌมาจากการลือกตัๅงดยตรงของประชาชน
หรือจากความหในชอบของสภาทຌองถิไนอยาง฿ดอยางหนึไง ทัๅง นีๅ สมาชิกสภาทຌองถิไน คณะผูຌบริหารทຌองถิไน หรือผูຌบริหาร
ทຌองถิไน มีวาระการดารงตาหนงคราวละสีไปี
ิ5ี การมีสวนรวมทางการมืองของประชาชน
รัฐธรรมนูญกาหนด฿หຌประชาชนมี สวนรวม฿นการมืองระดับทຌองถิไน ชน ถอดถอนสมาชิกสภาทຌองถิไน คณะ
ผูຌบริหารทຌองถิไนหรือผูຌบริ หารทຌองถิไน ขຌาชืไอรຌองขอตอประธานสภาทຌองถิไน฿หຌออกขຌอบัญญัติทຌองถิไน การมีสวนรวม฿นการ
บริหารกิจการของ อปท. การรับฟังหรือ฿หຌประชาชนลงประชามติ฿นการกระทาของ อปท. ทีไกระทบตอชีวิตความป็นอยู
ของประชาชน การทีไ อปท. ตຌองรายงานการดานินงานตอประชาชนรืไองการจัดทางบประมาณ การ฿ชຌจายละผลการ
ดานินงาน฿นรอบปี ป็นตຌน
ิ6ี การกาหนด฿หຌบัญญัติกฎหมายทีไกีไยวขຌอง
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกาหนดสิไงสาคัญทีไกีไยวขຌองกับการดานินงานของอปท.2 ฉบับ เดຌก
ิ6.1ี กฎหมายกาหนดผนละขัๅนตอนการกระจายอานาจ พืไอกาหนดการบงอานาจหนຌาทีไละ
จัดสรรรายเดຌระหวางราชการสวนกลางละสวนภูมิภาคกับ อปท.ละระหวาง อปท.ดຌวยกันอง ดยคานึงถึงการกระจาย
อานาจพิไมขึๅนตามระดับความสามารถของ อปท.ตละรูป บบ รวมทัๅงกาหนดระบบตรวจสอบละประมินผล ดยมี
คณะกรรมการประกอบดຌวยผูຌ ทนหนวยราชการทีไกีไยวขຌอง ผูຌ ทน อปท.ละผูຌ ทรงคุ ณวุฒิ ดยมีจานวนทากัน ป็ น
ผูຌดานินการ฿หຌป็นเปตามกฎหมาย
ิ6.2ี กฎหมายรายเดຌทຌองถิไน พืไอกาหนดอานาจหนຌาทีไ฿นการจัดกใบภาษีละรายเดຌอืไนของอปท.ดยมี
หลักกณฑ์ทีไหมาะสมตามลักษณะภาษีตละชนิด การจัดสรรทรัพยากร฿นภาครัฐ การมีรายเดຌทีไพี ยงพอกับรายจายตาม
อานาจหนຌาทีไของ อปท. ทัๅงนีๅ ดยคานึงถึงระดับขัๅนการพัฒนาทางศรษฐกิจของทຌองถิไน สถานะทางการคลังของอปท. ละ
ความยัไงยืนทางการคลังของรัฐ
จากนวคิดการปกครองสวนทຌองถิไนขຌ างตຌน จะหในเดຌวา การจัดตัๅง อปท. กใพืไอกระจายอานาจ฿หຌประชาชนมี
อิสระละมีสวนรวมบริหารงานภาย฿นทຌองถิไนของตน อันรวมถึงรวมตรวจสอบ ติดตาม ละประมินการปฏิ บัติงานของ
อปท. พืไอ฿หຌป็นเปตามหลักนิติธรรม คุณธรรม ความปรง฿ส ความรับผิดชอบ ความคุຌมคา ละสอดคลຌองกับจตนารมณ์
ของประชาชน฿นทຌองถิไนอยางทຌจริง ตลอดจน การสรຌางกระบวนการมีสวนรวมนัๅนถือป็นสวนหนึไงทีไสาคัญของหลักการ
บริหารกิจการบຌานมืองทีไดีซึไงมีรากฐานความคิดมาจากหลักธรรมาภิบาลนัไนอง
2.4 การประมินผลการดานินงาน
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การประมินผล ป็นครืไองมือสาคัญ฿นการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร ซึไงทุกหนวยงานควรจัดทา
พืไอวัดผลดานินการ วัดผลสารใจ ตลอดจนปัญหา฿นการดานินงานของหนวยงานทัๅง฿นมุมมองดຌานพฤติกรรมละสังคม
ิLawler, Nadler ละ Cammann, 2523) การประมินผลดานินงานขององค์กร จึงหมายถึง การวัดตัวปรทีไกีไยวขຌอง
กับการดานิ นงานละประสิทธิผลของหนวยงาน ซึไงจะชวย฿หຌผูຌบ ริหาร฿ชຌ ป็นครืไองมื อปรับปรุงประสิทธิภาพละการ
ดานินงานของหนวยงาน
฿นการประมินผลการดานินงานของหนวยงานนัๅน สวน฿หญจะนิยมกระทาหลังการดานินงานสรใจรียบรຌอยลຌว
ตอาจประมินผลหนวยงาน฿นชวงกอนการดานินงาน หรือ ระหวางทีไหนวยงานกาลังดานินการกใเดຌ (The Food and
Agriculture Organization, 2556)
วัตถุประสงค์ของการประมินผลการดานินงานของหนวยงาน
การประมินผลการดานินงานของหนวยงาน ป็นการวัด ละวิคราะห์ขຌอมูลทีไป็นผลการดานินงาน ปรียบทียบ
ความสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ตามผนงาน กิจกรรม หรือครงการ พืไ อสดงประสิทธิภาพ ละผลสารใจตามปງ าหมาย
ตลอดจนผลกระทบทีไกิดขึๅน ทัๅงนีๅพืไอชวย฿นการตัดสิน฿จ การจัดสรรงบประมาณ ละความปรง฿ส ตรวจสอบเดຌของ
หนวยงาน ิOECD, 2542ี
การกใบขຌอมูลพืไอการประมินผล
฿นตละหนวยงานจะมีครงสรຌางองค์กร การจัดบงหนวยงานยอยโ สายการบังคับบัญชา ตาหนงงาน ละ
จัดสรรบุค ลากร฿นบทบาท หนຌ าทีไ ละความรับผิ ดชอบทีไหลากหลาย ดังนัๅน ฿นการกใบขຌอ มู ลพืไอ ประมิน ผลจึงควร
ดานิ น การบบองค์ ร วมทีไ ค รอบคลุ ม ทุ กมิ ติ พืไ อ ฿หຌ เดຌ ขຌ อ มู ล ส าคั ญ จากหล ง ขຌอ มู ลดຌ ว ยวิ ธี การต า งโ เดຌ ก การ ฿ชຌ
บบสอบถาม การสัมภาษณ์ชิงลึก การสังกต ละการประชุมกลุม (Lawler, Nadler ละ Cammann, 2523)
การติดตามประมินผลการดานินงานขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
การติดตามละประมินผล ป็นขัๅนตอนหนึไงทีไสาคัญตอการพัฒนาการบริหารจัดการทຌองถิไน พืไอกใบขຌอมูลผล
การดานินงานของหนวยงานหรือ ครงการ สะทຌอนผลการดานินการ ปรียบทียบกับผนงาน ซึไงจะตຌองตอบสนองละ
กຌเขปัญหาตางโ ของชุมชนละทຌองถิไน ละสอดคลຌองกับหนวยงานละนยบายของรัฐบาล ดังนัๅน องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนจึงจาป็นตຌองมีองค์กรหรือหนวยงานทีไทาหนຌาทีไติดตามละประมินผลการดานินงานของหนวยงาน
สาหรับการติดตามละประมินผลผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนนัๅน ระบียบกระทรวงมหาดเทย วา
ดຌวยการจัดทาละประสานผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ.2546 หมวด 6 ขຌอ 38, 39 ละ 40 เดຌ
กาหนดองค์ประกอบละอานาจหนຌาทีไของคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน ิม.ป.ป.ุ 2546) ดังนีๅ

หมวด 6 การติดตามละประมินผลผนพัฒนา
ขຌอ 38 ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิไนตงตัๅงคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไนประกอบดຌวย
(1) ประธานสภาทຌองถิไน ประธานคณะกรรมการ
(2) ผูຌทนสมาชิกสภาทຌองถิไนทีไคัดลือกกันอง จานวนสองคน กรรมการ
(3) ผูຌทนประชาคมทຌองถิไนทีไคัดลือกกันอง จานวนสองคน กรรมการ
(4) ผูຌทนหนวยงานทีไกีไยวขຌองทีไสภาทຌองถิไน คัดลือกจานวนสองคน กรรมการ
(5) ผูຌทนฝ่ายบริหารทีไคัดลือกกันอง จานวนสองคน กรรมการ
(6) ผูຌทรงคุณวุฒิทีไสภาทຌองถิไนคัดลือก จานวนสองคน กรรมการ
ดย฿หຌคณะกรรมการลือกกรรมการหนึไงคนทาหนຌาทีไลขานุการของคณะกรรมการ
ขຌอ 39 คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไนมีอานาจหนຌาทีไ ดังนีๅ
(1) กาหนดนวทาง วิธีการ฿นการติดตามละประมินผลผนพัฒนา
(2) ดานินการติดตามละประมินผลผนพัฒนา
(3) รายงานผลละสนอความหในซึไงเดຌจากการติดตามละประมินผลผนพัฒนาตอสภาทຌองถิไน ผูຌบริหาร
ทຌองถิไน คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไนละประกาศผลการติดตามละประมินผลผนพัฒนา฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบ ดย
ทัไวกันอยางนຌอยปีละหนึไงครัๅงภาย฿นดือนธันวาคมของทุกปี ทัๅงนีๅ฿หຌติดประกาศดยปຂดผยเมนຌอยกวาสามสิบวัน
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(4) ตงตัๅงคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานพืไอชวยปฏิบัติงานตามทีไหในสมควร
ขຌอ 40 พืไอประยชน์ของประชาชนดยสวนรวมละพืไอ฿หຌการบริหารงานขององค์กรปกครอง สวนทຌองถิไน
สอดคลຌอง กับนวนยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดเทยอาจจั ด฿หຌมีการติดตาม ละประมินผลการดานินงานตาม
ผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเดຌตามความ หมาะสม

จากระบียบดังกลาว คณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน มาจากผูຌทนของหนวยงานละผูຌทีไ
กีไยวขຌองกับทຌองถิไน ซึไงจะสงผล฿หຌการติดตามละประมินผลป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ละสามารถวัดการบรรลุ
ปງาหมายละความสารใจของผลการดานินงาน พืไอนาเป฿ชຌ฿นการกຌเขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของครงการเดຌอยาง
ทຌจริง
การติดตามละประมินผลผนยุทธศาสตร์ละผนสามปี
จุดมุงหมายสาคัญของการประมินผลผนยุทธศาสตร์นัๅน คือ การติดตามการดานินงานของหนวยงานตามผน
ยุทธศาสตร์ทีไนาเปปฏิบัติเดຌอยางทຌจริง ป็นการวัดผลสารใจบรรลุปງาหมายของผนยุทธศาสตร์ทีไเดຌวางผนเวຌ นอกจากนีๅ
ขຌอมูลทีไเดຌจะป็นขຌอมูลนาขຌาทีไสาคัญ฿นการจัดทาผนยุทธศาสตร์ฉบับตอเป ทีไจะตอบสนองความตຌองการของประชาชน
ละชวยกຌปัญหาทีไสาคัญของชุมชน ละพัฒนาคุณภาพชีวิตของทຌองถิไน ิกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไนุ 2556ี
กณฑ์มาตรฐานละตัวชีๅวัดการประมินผลของหนวยงาน
ประกอบดຌวย 7 กณฑ์ 22 ตัวชีๅวัด ิดังสดง฿นตารางทีไ 1) ซึไงกณฑ์ละตัวชีๅวัดผลการดานินงานจะป็นการ
พิจารณากณฑ์รวม ละสามารถ฿ชຌป็นกรอบหรือครืไองมือ฿นการประมินผลลัพธ์สุดทຌายละผลกระทบ฿นการดานินงาน฿น
ภาพรวม พืไอ฿ชຌป็นบรรทัดฐาน฿นการปรียบทียบผลการดานินงานกับระดับการบรรลุผล ละการสนองตอบความพึงพอ฿จ
ของลูกคຌาหรือประชากรกลุมปງาหมาย สาหรับคาตัวปร อาจตกตางกันเปขึๅนอยูกับลักษณะกิจกรรมการดานินงานของ
หนวยงาน
ตารางทีไ 1 กณฑ์มาตรฐานละตัวชีวๅ ัดการประมินผลของหนวยงาน
กณฑ์มาตรฐาน
ตัวชีวๅ ดั
ตัวอยางกรอบตัวปร
(Standard Criteria)
(Indicators)
(Attributes)
1.สั ม ฤ ท ธิ ผ ล  ล ะ ก า ร บ ร ร ลุ  ผลผลิต
ผลต า งระหว า งปງ า หมายกั บ
วัตถุประสงค์ของนยบาย
วัตถุประสงค์ทีไกาหนดเวຌ
 ผลลัพธ์
2.ความสมอภาคละความป็ น  การขຌาถึง
- ปริมาณละคุณภาพทรัพยากรทีไเดຌรับ
ธรรม฿นสังคม
จัดสรรตอคน
 การจัดสรรทรัพยากร
-ผลประยชน์ ทีไ  ต ล ะกลุ ม ปງ า หมาย
 การกระจายผลประยชน์
เดຌรับ฿นตละครัๅง
 ความสมอภาค
- การเมลือกปฏิบัติละ/หรือการลือก
ปฏิบัติทีไป็นคุณ
3.ความสามารถละคุ ณ ภาพ฿น  สมรรถนะของหนวยงาน
พืๅ น ทีไ  ปງ า หมายละประชากร
การ฿หຌบริการ
กลุมปງาหมายทีไรับบริการ
 ความทัไวถึงละพียงพอ
- จานวนครัๅง฿นการ฿หຌบริการ
 ความถีไ฿นการ฿หຌบริการ
- ผลลัพธ์ทียบกับปัจจัยนาขຌา
 ประสิทธิภาพการ฿หຌบริการ
4.ความรับผิดชอบของหนวยงาน  พันธกิจตอสังคม
- การจัดลาดับความสาคัญ
- ภารกิจหลักละภารกิจรอง
 ความรับผิดชอบตอสาธารณะ
- การตัดสิน฿จทีไสะทຌอนความรับผิดชอบ
 การ฿หຌหลักประกันความสีไยง
 การยอมรับขຌอผิดพลาด
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กณฑ์มาตรฐาน
(Standard Criteria)
5.การสนองตอบความตຌองการของ 
ประชาชน



6.ความพึงพอ฿จของประชากร


7. ผลสียหายตอสังคม

ตัวชีวๅ ดั
(Indicators)
การกาหนดประดในปัญหา
การรับฟังความคิดหใน
มาตรการ/กลยุทธ์฿นการกຌเขปัญหา
ความรวดรใว฿นการกຌเขปัญหา
ระดับความพึงพอ฿จ
การยอมรับ/คัดคຌาน

ตัวอยางกรอบตัวปร
(Attributes)
- ระดับการมีสวนรวม
- การปรึกษาหารือ
- การสารวจความตຌองการ

- สัดสวนของประชากรทีไพอ฿จหรือเม
- ความคาดหวัง
- ผลสะทຌอนกลับ
 ผลกระทบภายนอก (ทางบวกละ - ความสูญสียทางศรษฐกิจ
- ผลกระทบดຌานสิไงวดลຌอม
ทางลบ)
- คาสียอกาส
 ตຌนทุนทางสังคม
- ความขัดยຌงทางสังคม

กณฑ์มาตรฐานละตัวชีๅวัดการประมินผลของครงการ
การประมินผลครงการ จาป็นตຌองมีกณฑ์ละตัวชีๅวัดพืไอป็นครืไองมือกาหนดกรอบทิศทาง฿นการวิคราะห์ละ
ประมินผลครงการ ประกอบดຌวยกณฑ์สาคัญ 8 กณฑ์ ิดังสดง฿นตารางทีไ 2)
ตารางทีไ 2 กณฑ์มาตรฐานละตัวชีๅวัดการประมินผลครงการ (ทศบาลตาบลปลงยาวุ 2555)
กณฑ์มาตรฐาน
ตัวชีวๅ ดั
(Standard Criteria)
(Indicators)
1. กณฑ์ความกຌาวหนຌา (Progress)
 ผลผลิตทียบกับปງาหมายรวม฿นชวงวลา
 จานวนกิจกรรมลຌวสรใจ
 ทรัพยากรทีไ฿ชຌเป฿นชวงวลา
 ระยะวลาทีไ฿ชຌเป
2. กณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency)
 สัดสวนผลผลิตตอคา฿ชຌจาย
 ผลิตภาพตอกาลังคน
 ผลิตภาพตอหนวยวลา
 การประหยัดทรัพยากรการจัดการ
3. กณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness)
 ระดับการบรรลุปງาหมาย
 ระดับการมีสวนรวม
 ระดับความพึงพอ฿จ
 ความสีไยงของครงการ
4. กณฑ์ผลกระทบ (Impacts)
 คุณภาพชีวิต
 ทัศนคติละความขຌา฿จ
 การปลีไยนปลงพฤติกรรม
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กณฑ์มาตรฐาน
(Standard Criteria)
5. กณฑ์ความสอดคลຌอง (Relevance)
6. กณฑ์ความยัไงยืน (Sustainability)
7. กณฑ์ความป็นธรรม (Equity)
8. กณฑ์ความสียหายของครงการ
(Externalities)














ตัวชีวๅ ดั
(Indicators)

ประดในปัญหาหลัก
มาตรการหรือกลยุทธ์฿นการกຌเขปัญหา
ความตຌองการหรือขຌอรียกรຌองของประชากร
ความอยูรอดดຌานศรษฐกิจ
สมรรถนะดຌานสถาบัน
ความป็นเปเดຌ฿นการขยายผล
ความป็นธรรมระหวางกลุมอาชีพ
ความป็นธรรมระหวางพศ
ความป็นธรรมระหวางชนรุน
ผลกระทบดຌานสิไงวดลຌอม
ผลกระทบดຌานศรษฐกิจ
ผลกระทบดຌานสังคมละวัฒนธรรม

กณฑ์ละตัวชีๅวัดดังกลาวขຌางตຌนสามารถ฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการประมินผลครงการ ซึไงครอบคลุมมิติ ดຌาน
ศรษฐกิจ สังคม มิติดຌานการบริหารจัดการ มิติดຌานทรัพยากร ละมิติดຌานสิไงวดลຌอมกณฑ์ละตัวชีๅวัด จะป็นประยชน์
฿นการติดตามละประมินผลครงการ ฿นลักษณะทีไป็นพลวัตร ฿นทุกขัๅนตอนของกระบวนการครงการ พืไอวัดถึง
ความสารใจละความลຌมหลวของครงการพัฒนาดຌานตาง โ ซึไง฿นทางปฏิบัติจาป็นตຌองนามาปรับ฿ชຌ฿หຌหมาะสมกับ
ลักษณะครงการ ดยกาหนดละวัดตัวปรฉพาะพืไอประมวลป็นตัวชีๅวัดรวม ของตละครงการตอเป
2.5 บริบททัไวเปของทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย
มืไ อ ครัๅง ทีไพระบาทสมดใจ พระพุท ธลิศหลຌ า นภาลั ย ิร.2ี เดຌทรงสรຌา งมื อ งนครขืไอ นขัน ธ์ซึไง฿นการตอ มา
พระบาทสมดใจพระมงกุฎ กลຌาจຌาอยูหัว ิร.6ี ทรงปลีไยนฐานะนครขืไอนขันธ์ป็นจังหวัดพระประดง ละ฿นสมัย
พระบาทสมดใจพระปกกลຌาจຌาอยูหัว ิร.7ี ทรงปลีไยนฐานะจาก จังหวัดพระประดง ป็นอาภอพระประดง ตอมา฿นปี
พ.ศ. 2535 สุขาภิบาลพระประดงเดຌบงพืๅนทีไออกมาจัดตัๅงป็นสุขาภิบาลสารง฿ตຌ จน฿นทีไสุดสุขาภิบาลสารง฿ตຌเดຌรับการ
ยกฐานะป็นทศบาลตาบลสารง฿ตຌ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัๅงทศบาลตาบลสารง฿ตຌ อ.พระประดง จ.สมุทรปราการ
พ.ศ. 2540 ประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาฉบับกฤษฎีกาลม 114 ตอนทีไ 2 ก ลงวันทีไ 14 กุมภาพันธ์ 2540 มีผลบังคับ
฿ชຌตัๅงตวันทีไ 16 มีนาคม 2540 ฿นปี 2543 เดຌรับการยกระดับป็นทศบาลชัๅน 2 ข ละเดຌรับการปลีไยนปลงป็น
ทศบาลขนาด฿หญ มืไอวันทีไ 13 กรกฎาคม 2547 มืไอวันทีไ 20 สิงหาคม 2552 กระทรวงมหาดเทยเดຌมีการประกาศ
ปลีไยนปลงฐานะทศบาลตาบลสารง฿ตຌ ป็นทศบาลมืองสารง฿ตຌ ละตอมาเดຌปลีไยนชืไอ จากทศบาลมืองสารง฿ตຌ
ป็นทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพรายตามประกาศกระทรวงมหาดเทยมืไอวันทีไ 17 กันยายน 2553 ดยมีสานักงานตัๅงอยูลขทีไ
222 ถนนปู่จຌาสมิงพราย หมูทีไ 8 ตาบลสารง฿ตຌ อาภอพระประดง สมุทรปราการ ดยมีพืๅนทีไอยู฿นฝัດงตะวันออกของ
มนๅาจຌาพระยา ทัๅงหมดจานวน 25.50 ตารางกิลมตร มีอาณาขตติดตอดังตอเปนีๅ
ทิศหนือ ติดตอขต อบต.ทรงคนอง อบต.บางกระสอบ อบต.บางนๅาผึๅง อาภอพระประดง จังหวัดสมุทรปราการ
ละขตพระขนง กรุงทพมหานคร
ทิศ฿ตຌ
ติดตอกับขต อบต.บางปรง อาภอมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศตะวันออก
ติดตอกับขตทศบาลตาบลสารงหนือ อาภอมือง จังหวัดสมุทรปราการ
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ทิศตะวันตก
ติดตอกับขตทศบาลมื องลัดหลวง ทศบาลมืองพระประดง อาภอพระประดง จังหวัด
สมุทรปราการ
ทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพรายป็นขตอุตสาหกรรมกา ประชากรทีไอาศัยอยู฿นพืๅนทีไมาจากสองสวน฿หญโ คือ ผูຌทีไ
อาศัยอยู฿นทຌองถิไนมาตัๅงตดัๅงดิม ละผูຌคนทีไอพยพขຌามาอาศัย พืไอประกอบอาชีพ ดยสวน฿หญจะทางาน฿นรงงาน
อุตสาหกรรม รับจຌางทัไวเป คຌาขายหรือ ประกอบอาชีพอิสระ ทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพรายบงขตการปกครอง 5 ตาบล
62 ชุมชน ดังนีๅ
ตารางสดงจานวนชุมชนละครัวรือนยกตามตาบล
ตาบล
จานวนหมูบຌาน
จานวนครัวรือน
ตาบลสารง
7
6,975
ตาบลสารงกลาง
10
6,479
ตาบลสารง฿ตຌ
11
7,394
ตาบลบางหัวสือ
14
3,920
ตาบลบางหญຌาพรก
20
8,647
รวมทังๅ สินๅ
62
33,415
วิสัยทัศน์ พันธกิจของทศบาล
วิสัยทัศน์
การศึกษากຌาวเกล ฿ส฿จธรรมาภิบาล ประสาน฿จชาวประชา ลจิสติกส์กຌาวหนຌา นาพามืองนาอยู มุงสู
ประชาคมอาซียน”
พันธกิจ
1. พัฒนา ปรับปรุง ละบารุงรักษาครงสรຌางพืๅนฐานละการวางผนมืองนา อยูทีไสอดรับตอ ความ
ตຌองการของประชาชนละสริมศักยภาพของพืๅนทีไ฿หຌป็นมืองนาอยาอยางยัไงยืน
2. สงสริมสังคมนาอยู พัฒนาความรูຌควบคู คุณภาพชีวิต ความมัไนคงละความปลอดภัยของ ประชาชน
3. การวางผนการจัดการดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางมีประสิทธิภาพละยัไงยืน
4. สงสริมละสนับสนุน ภาคศรษฐกิจของพืๅนทีไดຌวยการสรຌางอัตลักษณ์ทຌองถิไนละการ บริหารจัดการ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
5. สรຌางความขຌมขใงละการมีสวนรวมของภาคประชาชน฿นการพัฒนามือง ดยยึดมัไนการ บริหาร
จัดการทຌองถิไนตามหลักธรรมาภิบาล
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วั
ตถุ ป ร
ะสงค์
ของ
การ
จัด ท า
ผนพั
ฒนา
สามปี
ของ
ทศบ
า ล
 มื อ ง
ปู่  จຌ า
ส มิ ง
พราย

การ
บริ ห า
รงาน
ของ
ทศบ
า ล
ประก
อ บ
เ ป
ดຌ ว ย
สภาทศบาลนายกทศมนตรีละ รองนายกทศมนตรีป็นขຌาราชการการมือง ทาหนຌาทีไบริหารทศบาล ละสวนราชการตางโ ทีไ
มีพนักงานทຌองถิไนละลูกจຌางปฏิบัติหนຌาทีไ พืไอทา฿หຌการดานินกิจการของทศบาลป็นเปดຌวยดี นายกทศมนตรีมาจากการ
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2.พืไอสด
3.พืไอป็นก
4.พืไอ฿ชຌป
5.พืไอกຌเข
6.พืไอ฿ชຌป
การบริหาร
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ลือกตัๅงดยตรงจากประชาชน฿นพืๅน ทีไ ทาหนຌา ทีไป็น ฝ่ายบริหารนยบาย ดยมีรองนายกทศมนตรีป็นผูຌ ชวย พรຌอ มดຌวย
ลขานุ การนายกทศมนตรี ละทีไป รึก ษานายกทศมนตรีฝ่ า ยปฏิ บัติงานประจ า มี ป ลั ดทศบาลป็ น ผูຌ บัง คั บบัญชาสูงสุ ด
พนักงานทศบาลละลูกจຌางป็นฝ่ายปฏิบัติตามทีไนายกทศมนตรีมอบหมายงาน฿หຌป็นเปตามระบียบบบผนดยทศบาลมือง
ปู่จຌาสมิงพรายมีการบงสวนราชการออกป็น 7 สวนดังนีๅ
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ภาพสดงครงสรຌางสวนราชการทศบาลมืองปู่ จຌาสมิงพราย

รายละอียดของสวนราชการทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย ประกอบดຌวย ็ สวน คือ
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1.สานักปลัดทศบาล
มีหนຌาทีไดานินการ฿หຌป็นเปตามกฎระบียบ บบผน ละนยบายของผูຌบริหาร
งาน
ลขานุการสภาทศบาล ละมีหนຌาทีไกีไยวกับงานธุรการ งานทะบียนราษฎร งานการจຌาหนຌาทีไ
งาน
ควบคุม ทศพาณิชย์ งานพัฒนาละสงสริมการทองทีไยว งานรักษาความสงบรียบรຌอยละ
ความมัไนคง
งานปງองกันละบรรทาสาธารณภัย มีรายละอียดดังนีๅ
แี ฝ่ายอานวยการ ประกอบดຌวย
- งานการจຌาหนຌาทีไ มีหนຌาทีไ฿นการบริหารงานบุคคลของพนักงานทศบาล ละพนักงานจຌาง การ
บรรจุ ตงตัๅง อนยຌาย ลืไอนระดับ การสอบขงขัน สอบคัดลือก การคัดลือก
การจัดทาทะบียน
ประวัติคณะผูຌบริหาร สมาชิกสภาทศบาล พนักงานทศบาล ละพนักงานจຌาง ปรับปรุงประสิทธิภาพ฿นการบริหารงาน
บุคคล ประมินผลการปฏิบัติงานประจาปี ขออนุมัติปรับปรุงตาหนงละอัตรากาลัง พัฒนาบุคลากร พิจารณาลืไอนขัๅน
งินดือนพนักงานทศบาล ละพนักงานจຌาง การ฿หຌบาหนใจความชอบป็นกรณีพิศษ สวัสดิการพนักงานทศบาลละ
พนักงานจຌาง การลาพักผอนประจาปี ละการลาอืไนโ ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานควบคุม ทศพาณิช ย์ มี หนຌ าทีไกีไยวกับ งานจัดตัๅงทศพาณิช ย์ งานตรวจสอบ รายงาน
ควบคุมละดูลกิจการทศพาณิชย์ งานประสานกีไยวกับกิจการทศพาณิชย์กับหนวยงานอืไนทีไกีไยวขຌอง งานวิคราะห์
ปรับปรุงทศพาณิชย์ งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานพัฒนาละสงสริมการทองทีไยว มีหนຌาทีไกีไยวกับงานสงสริมละผยพรการทองทีไยว
ภาย฿นประทศของทศบาล งานควบคุมกิจการการบริการทองทีไยวภาย฿นประทศของทศบาลละหนวยงานอืไน งาน
ตຌอนรับ นะนา อานวยความสะดวกละบริการนาทีไยวรวมทัๅงดานินธุรกิจการทองทีไ ยว งานประชาสัมพันธ์ ฿หຌคานะนา
ผยพรความรูຌกีไยวกับหลงทอ งทีไยวหรือกิจการทีไกีไยวขຌองกับการทองทีไยวภาย฿นจังหวัดละทศบาล งานศึกษา
วิคราะห์ปัญหากีไยวกับหลงทองทีไยว ธุรกิจละบริการทองทีไยว ตลอดจนปัจจัยพืๅนฐานทางการทองทีไยว พืไอพัฒนา
ละปรับปรุงหลงทองทีไยว฿หมละทีไมีอยูลຌว งานกาหนดมาตรฐานกฎกณฑ์การทองทีไยว รวมทัๅงตรวจสอบประมิ นผล
ละ฿หຌคาปรึกษา฿นการพัฒนาการทองทีไยว฿หຌป็นเปตามผน งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
โี ฝ่ายปกครอง ประกอบดຌวย
- งานปງองกันละบรรทาสาธารณภัย มีหนຌาทีไรับผิดชอบดຌานการรักษาความปลอดภัยของสถานทีไ
ราชการปງองกันละระงับอัคคีภัย วิคราะห์ละพิจารณา ทาความหใน สรุปรายงานสนอนะ รวมทัๅงดานินการดຌาน
กฎหมายละระบียบกีไยวกับการปງองกันละระงับอัคคีภัยธรรมชาติละสาธารณภัยอืไน ชน อุทกภัย วาตภัย ตรวจสอบ
ควบคุมดูล฿นการจัดตรียมละอานวยความสะดวก฿น
การปງองกันบรรทา ละระงับสาธารณภัยตางโ จัดทาผนปງองกันละบรรทาสาธารณภัย ฝຄกซຌอมละดานินการตามผน
กีไยวกับวิทยุสืไอสาร ฝຄกอบรมอาสาสมัครปງองกันละบรรทาสาธารณภัย ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานรักษาความสงบรียบรຌอยละความมัไนคง มีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿น
การ
ควบคุมดูลการจัดระบียบหาบร ผงลอย กิจการคຌาทีไนารังกียจละอาจป็นอันตรายต อสุขภาพ การจอดรถบริวณ
ทางทຌา การออก฿บสรใจคาปรับตาง โ รวมถึงการนาสงงินรายเดຌ ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
ใี ฝ่ายบริหารงานทัไวเป ประกอบดຌวย
- งานธุรการ มีหนຌาทีไรับผิดชอบดูลงานสารบรรณของทศบาล จัดตรียมละ฿หຌบริการรืไอง
สถานทีไ วัสดุอุปกรณ์ การติดตอละอานวยความสะดวก฿นดຌานตา งโ การประชุมสภาทศบาลกีไยวกับ สาธารณกุศลของ
ทศบาลละหนวยงานตางโ ทีไขอความรวมมือ ตรวจสอบ สดงรายการกีไยวกับอกสารสาคัญของราชการ ขอ
พระราชทานครืไองราชอิสริยาภรณ์ หรียญจักรพรรดิมาลา ละผูຌทาคุณประยชน์ จัดตรียมกีไยวกับการลือกตัๅง จัดทา
คาสัไงละประกาศของทศบาล รับรืไองราวรຌองทุกข์ละรຌองรียน ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
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- งานลขานุการผูຌบริหาร มีหนຌาทีไรับผิดชอบดูลจัดทาทะบียนประวัติละบัตรประจาตั วคณะ
ผูຌบริหารละสมาชิกสภาทศบาล จัดทาหนังสือรับรองของคณะผูຌบริหาร ละสมาชิกสภาทศบาล จัดทาคาสัไงการดินทาง
เปราชการของคณะผูຌบริหาร ละสมาชิกสภาทศบาล ทัๅงภาย฿นละภายนอกประทศ ประสานงาน฿นรืไองทีไกีไยวขຌอง
ทัๅงหมด฿นสวนทีไรับผิ ดชอบการประชุมหารือคณะผูຌบริหาร ละสมาชิกสภาทศบาล งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือตามทีไเดຌรับ
มอบหมาย
- งานกิจการสภาทศบาล มีหนຌาทีไรับผิดชอบดูล งานสารบรรณของสภาทศบาล งานขอ
พระราชทานครืไองราชอิ สริยาภรณ์ หรียญจักรพรรดิมาลา ละผูຌทาคุณประยชน์กสมาชิกสภาทศบาล ละคณะผูຌ
บริหารงานลขานุการ ละงานประชุมสภาทศบาล ละคณะผูຌบริหาร งานดูลรักษาจัดตรียม ละการ฿หຌบริการรืไอง
สถานทีไ วัสดุอุปกรณ์ การติดตอละอานวยความสะดวก฿นดຌานตางโ ทราบ งานทะบียนประวัติสมาชิกสภาทศบาล ละ
คณะผูຌบริหาร รับผิดชอบการประชุมสภาทศบาลงานอืไนทีไกีไยวขຌอง หรือตามทีไเดຌรับมอบหมาย
ไี ฝ่ายบริหารงานทะบียนละบัตร
- งานทะบียนราษฎร ดຌานการขอลขหมายประจาบຌาน รับจຌงรืๅอถอนบຌาน รับจຌงยຌายปลายทาง
จากสานักทะบียนตຌนทาง-ปลายทาง รับจຌงกิด-จຌงตาย รวมถึงจຌงกิดกินกาหนด รับจຌงยຌายทีไอยูทัๅ งยຌายขຌาละยຌาย
ออก ขอตรวจคัดละรับรองสานารายการทะบียนราษฎร์ จຌงพิไมชืไอ฿นทะบียนบຌาน ละงานอืไน ทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับ
มอบหมาย
- งานบัตรประจาตัวประชาชน มีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการ฿หຌบริการขอมีบัตรประจาตัวประชาชน รับ
จຌงบัตรหมดอายุ บัตรหาย ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
2. กองวิชาการละผนงาน
มีหนຌาทีไกีไยวกับการจัดทาผนพัฒนาทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดทานิติกรรมสัญญา ละงาน
ผยพรวิชาการ ละงานธุรการ มีรายละอียดดังนีๅ
แี ฝ่ายผนงานละงบประมาณ ประกอบดຌวย
- งานวิคราะห์นยบายละผน มีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการสารวจ รวบรวม วิคราะห์ ขຌอมูลสถิติ
ตาง โ ทีไกีไยวขຌอง รวมถึงปัญหาความตຌองการของประชาชน รวบรวม วิคราะห์ ขຌอมูลสถิติตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับนยบาย
ละยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกระดับทัๅงระดับชาติ ระดับกลุมจังหวัด ระดับจัง หวัด ระดับอาภอละระดับทຌองถิไน การ
วิคราะห์ความหมาะสมละความสอดคลຌองของครงการพัฒนาสนอบรรจุ฿ นผนพัฒนากับยุทธศาสตร์การพัฒนา การ
จัดตรียมอกสาร การประสารงาน การจัดประชุม พืไอจัดทาผนยุ ทธศาสตร์การพัฒนา ผนพัฒนาสามปี ผนการ
ดานินงานประจาปี ละพิไมติม การจัดทาคาสัไงตามระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน พ.ศ.
โ5ไ่
การจัดทาประกาศ฿ชຌผนประจาปีละผนพิไมติม การพัฒนาความรูຌกีไยวกับการจัดทา
ผนพัฒนา฿หຌพนักงาน ลูกจຌางละผูຌกีไยวขຌองทราบ การผยพรผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ผนพัฒนาสามปี ละผนการ
ดานินงานประจาปี฿หຌผูຌกีไยวขຌองละประชาชนทราบดยทัไวกัน ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานวิจัย ละประมิน ผล มี หนຌ า ทีไรับผิ ดชอบกีไยวกับการวิคราะห์ วิจัยขຌอ มูลพืไอ นาเป฿ชຌ
ประยชน์฿นการพัฒนาภารกิจของทศบาล การประสานงาน รวบรวมขຌอมูล พืไอจัดทารายงานการติดตามละประมินผล
ครงการป็นรายประจาดือน รายเตรมาส ละรายปีตามผนการดานินงานประจาปี การพัฒนาความรูຌกีไยวกับการจัดทา
ตัวชีๅวัดของครงการ การติดตามละประมินผลการดานินงาน การจัดทารายงาน สถิติขຌอมูล ละงานอืไน ทีไกีไยวขຌองหรือ
เดຌรับมอบหมาย
- งานจัดทางบประมาณ มีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการรวบรวมละวิคราะห์ขຌอมูลดຌานสถานการณ์คลัง
พืไอนามา฿ชຌประกอบ฿นจัดทาทศบัญญัติงบประมาณรายจา ยประจาปี งบประมาณรายจายพิไมติม การอนหรือกຌเข
ปลีไยนปลงงบประมาณรายจายประจาปี งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
โี ฝ่ายบริหารงานทัไวเป ประกอบดຌวย
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- งานธุรการ มีหนຌาทีไรับผิชอบดຌานการดูลกีไยวกับงานสารบรรณ จัดตรียมละ฿หຌบริการรืไอง
สถานทีไ วัสดุ อุปกรณ์ ติดตอละอานวยความสะดวก฿นดຌานตางโ ประสานงานกีไยวกับการประชุมสภาทศบาล ละ
พนักงานทศบาล การสาธารณกุศลของทศบาลละหนวยงานตางโ ทีไขอความรวมมือ ตรวจสอบ สดงรายการกีไยวกับ
อกสารสาคั ญของราชการ รักษาความสะอาดละรักษาความปลอดภั ยของสถานทีไราชการ ขอพระราชทาน
ครืไองราชอิสริยาภรณ์ หรียญจักรพรรดิมาลา ละผูຌทาคุณประยชน์ จัดทาคาสัไงละประกาศของทศบาล รับรืไองราวรຌอง
ทุกข์รຌองรียน คุมวันลาพักผอนประจาปี การลาอืไนโ สวัสดิการของกองหรือฝ่าย ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานบริการละผยพรวิชาการ มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการศึกษา วิคราะห์ จัดระบบขຌอมูล
ทีไป็นประยชน์การพัฒนา การบริหารละพัฒนาระบบการ฿หຌบริการขຌอมูลขาวสารทางวิชาการ การรวบรวม ผยพรขຌอมูล
ของทศบาลทางสืไอประชาสัมพันธ์ อกสารสิไงพิมพ์ รวบรวมขຌอคิดหในของประชาชนหรือปัญหาขຌอขัดขຌองตางโ ของ
ทศบาล จังหวัด ละรัฐบาล รวมทัๅงการผยพรศิลปวัฒนธรรมของชาติละทຌองถิไน ทีไกีไยวขຌองกับงาน฿นหนຌาทีไ สนอนะ
ฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักกณฑ์ป รับปรุงละกຌเขระบียบวิธีการปฏิบัติงาน฿หຌหมาะสม พืไอ ประยชน์ ฿นการ
ประชาสัมพันธ์ ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานบริการขຌอมูลขาวสารละสารสนทศ มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการ฿หຌบริการขຌอมูลขาว
พืไอ฿หຌป็นเปตามพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสาร พ.ศ. โ5ไเ การบริการละพัฒนาระบบสารสนทศ ศูนย์บริการขຌอมูล
ขาวสาร การควบคุม ดูล บารุงรักษา ระบบครือขายคอมพิวตอร์ ละอินตอร์นใต การ฿หຌบริการขຌอมูลทางอินตอร์ ละ
วใบเซต์ของทศบาล ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือตามทีไเดຌรับมอบหมาย
ใี ฝ่ายนิติการ ประกอบดຌวย
- งานรับรืไองราวรຌองทุกข์ มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการดานินการทางวินัยของพนักงานทศบาล
ละพนักงานจຌาง การดานินการสอบสวน สืบสวนขຌอทใจจริง กรณีจຌาหนຌาทีไกระทาผิด หรือถูกรຌองรียนกรณีกระทาละมิด
การดานินการตามกฎหมาย ทศบัญญัติ ระบียบ หรือหนังสือสัไงการ การดานินคดีปกครอง ประสานงานกับสานักงาน
อัยการสูงสุด ฝ่ายคดีปกครอง฿นการ กຌตาง คดีปกครองทุกศาล ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือตามเดຌรับมอบหมาย
- งานตราทศบัญญัติทีไมิ฿ชรืไองงบประมาณรายจ ายประจาปี มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการตรา
ทศบัญญัติตาง โทีไมิ฿ชรืไองงบประมาณรายจายประจาปี การปรียบทียบปรับการกระทาผิดตามทศบัญญัติ การรวบรวม
กฎหมาย ทศบัญญัติ ระบียบ ประกาศละดานินพิจารณาตาง โทีไกีไยวขຌองกับอานาจหนຌาทีไของทศบาลการรางระบียบ
ประกาศทีไกีไยวกับกิจการของทศบาล ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือตามเดຌรับมอบหมาย
- งานนิติกรรมสัญญาละรงรัดหนีๅสิน มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการราง ตรวจพิจารณา จัดทา
นิ ติกรรมละสัญญาตา งโ การตีค วาม การดานิ น การคดี ลຌม ละลาย การดานิ น การบังคั บคดี ยึด อายัด ละขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมาย การดานินคดีกับผูຌกระทาผิดกฎหมายตางโ การปງองกันละกຌเขปัญหาการฝ่าฝืนเม
ปฏิบัติตามกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับทศบาล ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือตามเดຌรับมอบหมาย
- งานสงสริมละผยพรกฎหมาย มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการวินิจฉัยปัญหาขຌอกฎหมาย การ
฿หຌคาปรึกษากฎหมาย การ฿หຌความหในทางวิชาการละขຌอหารือปัญหาขຌอกฎหมายทีไกีไยวขຌอง การสงสริมสนับสนุนวิชาการ
ดຌานกฎหมาย การผยพรความรูຌดຌานกฎหมาย การฝຄกอบรมความรูຌดຌานกฎหมาย฿หຌกพนักงานจຌาหนຌาทีไ฿นหนวยงานทีไ
กีไยวขຌองละประชาชน ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือตามเดຌรับมอบหมาย
3. สานักการคลัง
มีหนຌาทีไกีไยวกับการจัดกใบรายเดຌ การงินละบัญชี การพัสดุละทรัพย์สิน มีรายละอียด ดังนีๅ
สวนบริหารงานการคลัง มี โ ฝ่าย
แี ฝ่ายบริหารงานคลัง ประกอบดຌวย
- งานการงินละบัญชี มีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการตรวจสอบการบิกจายงินทุกประภท ควบคุมละ
จัดทาทะบียนงบประมาณรายจาย จัดทาชใค จัดกใบ-อกสารการจายงิน ตรวจสอบหลักฐาน฿บสาคัญคูจาย จัดทาบัญชี
ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
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- งานสถิติการคลัง มีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการจัดทาสถิติรายรับรายจาย ประมาณการรายรับละ
รายจายประจาปีงบประมาณ การจัดทาสถิติการจายงินสะสม การรับจายงินอุดหนุน รายงานสถิติการคลังประจาปี การ
฿หຌบริการขຌอมูลดຌานสถิติ ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
โี ฝ่ายพัสดุละทรัพย์สิน ประกอบดຌวย
- งานพัสดุละทรัพย์สิน มีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง การจัดทาทะบียนทีไกีไยวขຌองทุก
ประภทการซืๅอ การจຌาง การซอมละบารุงรักษาพัสดุทุกประภทละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานควบคุมทะบียนพัสดุ มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับ การจัดทาทะบียนพัสดุ ตรวจสอบการรับ
จายพัสดุ กใบรักษาพัสดุ จาหนายพัสดุ งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
สวนพัฒนารายเดຌ มี โ ฝ่าย
แี ฝ่ายพัฒนารายเดຌ ประกอบดຌวย
- งานพัฒนารายเดຌ มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการศึกษาวิคราะห์วิจัยละสนอนะพืไอปรับปรุง
การจัดกใบภาษีอากร คาธรรมนียม ละการจัดหารายเดຌอืไนโ การวางผนการจัดกใบรายเดຌ การกຌเขปัญหาอุปสรรค฿น
การจัดกใบรายเดຌ การพิจารณาปรับปรุงหลักกณฑ์การประมินละกาหนดค ารายปีของภาษีรงรือนละทีไดิน ภาษีบารุง
ทຌองทีไ ภาษีปງายละรายเดຌอืไน การประชาสัมพันธ์การชาระภาษี การจัดทาครงการกีไยวกับการจัดหารายเดຌ การจัดทา
ประมาณการรายรับประจาปีละพิไมติม ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานผลประยชน์ มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการจัดทาประกาศ฿หຌมายืไนบบสดงรายการ
ทรัพย์สินพืไอชาระภาษี ตรวจสอบละจัดทาบัญชีรายชืไอผูຌทีไอยู฿นกณฑ์ทีไตຌองชาระภาษี จัดทาทะบียนคุมผูຌชาระภาษี การ
รับละตรวจบบสดงรายการทรัพย์สินหรือบบคารຌองของผูຌชาระภาษี คาธรรมนียมละรายเดຌอืไนโ พิจารณาการ
ประมินละกาหนดภาษี คาธรรมนียม฿นบืๅองตຌนพืไอนาสนอพนักงานจຌาหนຌาทีไ จຌ งผลการประมินคาภาษีกผูຌสียภาษี
การลงรายการกีไยวกับภาษีรงรือนละทีไดิน ภาษีบารุงทຌองทีไ ภาษีปງาย฿นทะบียนผลประยชน์ ละทะบียนคุม ผูຌชาระ
ภาษี ิผ.ท. 5ี ของผูຌสียภาษี ตละราย การพิจารณาอุทธรณ์ภาษี การกใบรักษา การสงงิน การบิกจายบบพิม พ์ การ
ตรวจสอบ ผ.ท. ไ การจัดหาประยชน์฿นทรัพย์สินทุกประภท การพัฒนากิจการพาณิชย์ ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับ
มอบหมาย
- งานรงรัดรายเดຌ มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการจัดทาหนังสือจຌง฿หຌผูຌอยู฿นกณฑ์สียภาษีทราบ
ลวงหนຌา ตรวจสอบละจัดทาบัญชีรายชืไอผูຌ ยืไนบบสดงรายการทรัพย์สินหรือ คารຌองภาย฿นกาหนดละรายชืไอผูຌเมชาระ
ภาษีภาย฿นกาหนด ประสานงานนิติกรพืไอดานินคดีกผูຌเมปฏิบัติตามกฎหมายภาษีทຌองถิไน การดานินการยึดอายัดละขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
โี ฝ่ายผนทีไภาษีละทะบียนทรัพย์สิน ประกอบดຌวย
- งานผนทีไภาษีละทะบียนทรัพย์สิน มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการคัดลือกขຌอมูลทีไดิน ปรับ
ขຌอมูลผนทีไภาษีรงรือนละทีไดิน ปรับขຌอมูลผนทีไภาษีบารุงทຌองทีไ ตรวจสอบขຌอมูลภาคสนาม ตรวจสอบรหัสประจา
ปลงทีไดิน จัดทารายงานสนองานทะบียนละทรัพย์สิน ดຌานการจัดกใบละบารุงรักษาผนทีไภาษี ปรับขຌอมูล฿นทะบียน
ทรัพย์สิน คัดลอกขຌอมูลทีไดินศึกษาวิคราะห์ วิจัย สนอนะการปรับปรุงขຌอมูลตางโ ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับ
มอบหมาย
- งานบริ ก ารขຌ อ มู ล ผนทีไ ภ าษี  ละทะบี ย นทรั พ ย์ สิ น มี ห นຌ า ทีไ รั บ ผิ ด ชอบ฿นควบคุ ม ระบบ
คอมพิวตอร์กีไยวกับผนทีไภาษีละทะบียนทรัพย์สิน การบริการขຌอมูลผนทีไภาษีรงรียนละทีไดิน
ภาษีบารุงทຌองทีไ
การตรวจสอบขຌอมูลละรับรองสานา การสงสริมการ฿ชຌประยชน์ทีไดินของขຌอมู ลผนทีไภาษีละทะบียนทรัพย์สิน การ
ประสานงานกับสานักงานทีไดินจังหวัดพืไอขอขຌอมูลการปลีไยนปลงทีไดิน การบงยกทีไดิน การอนกรรมสิทธิ์ทีไดิน งานอืไน
ทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
แี ฝ่ายบริหารงานทัไวเป ประกอบดຌวย
- งานธุรการ มีหนຌาทีไรับผิดชอบดูลกีไยวกับงาน สารบรรณ จัดตรียมละ฿หຌบริการรืไองสถานทีไ
วัสดุ อุปกรณ์ ติดตอละอานวยความสะดวก฿นดຌานตางโ ประสานงานกีไยวกับการประชุมสภาทศบาล ละพนักงาน
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ทศบาล งานสาธารณกุศลของทศบาลละหนวยงานตางโ ทีไขอความรวมมือ ตรวจสอบ สดงรายการกีไยวกับอกสาร
สาคัญของราชการ รักษาความสะอาดละรักษาความปลอดภัยของสถานทีไร าชการ ขอพระราชทานครืไองราชอิสริยาภรณ์
หรียญจักรพรรดิมาลา ละผูຌทาคุณประยชน์ จัดทาคาสัไงละประกาศของทศบาล รับรืไองราวรຌองทุกข์รຌองรียน คุมวันลา
พักผอนประจาปี การลาอืไน โ สวัสดิการของกองหรือฝ่าย งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
4. สานักการชาง
มีหนຌาทีไกีไยวกับงานดຌานยธา การกอสรຌาง การสาธารณูปภคตางโ มีรายละอียดดังนีๅ
แี ฝ่ายบบผนละกอสรຌาง ประกอบดຌวย
- งานวิศวกรรม มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการออกบบคานวณดຌานวิศวกรรม วางครงการละ
การกอสรຌาง ฿หຌคาปรึกษานะนาละบริการกีไยวกับงานดຌานวิศวกรรม การตรวจสอบบบปลนการขออนุญาตปลูกสรຌาง
อาคาร การสารวจขຌอมูลรายละอียดพืไอคานวณออกบบ การประมาณราคาคาสรຌาง การควบคุมการกอสรຌาง ละงานอืไน
ทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานสถาปัตยกรรม มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการออกบบ ขียนบบทางดຌ านสถาปัตยกรรม
ละมัณฑนศิลป์ การวางครงการ การจัดทาผังละควบคุมการกอสรຌางทางดຌานสถาปัตยกรรม การ฿หຌคาปรึกษา การ
ควบคุมการกอสรຌาง สารวจขຌอมูลพืไอออกบบ ประมาณการราคากอสรຌางทางดຌานสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ละดຌาน
ศิลปกรรมตางโ ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานผังมือง มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการจัดทาผังมืองรวม ผังมืองฉพาะพัฒนาละปรับปรุง
ชุมชนออัด สารวจรวบรวมขຌอมูลดຌานผังมือง ควบคุมนวขตถนน ทางสาธารณะละทีไดินสาธารณประยชน์ อนุรักษ์
สิไงวดลຌอมทางบก ทางนๅา ตรวจสอบครงการพัฒนาผังมือง วิคราะห์ วิจัยงานผังมืองละสิไงวดลຌอม การวนคืนละ
จัดกรรมสิทธิ์ทีไดิน งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
โี ฝ่ายการยธา ประกอบดຌวย
- งานสาธารณูปภค มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการกอสรຌางละซอมบารุงรักษาอาคาร ถนน
สะพาน ทางทຌา ทอระบายนๅา ขืไอนละสิไงติดตัๅงอืไนโ วางครงการละควบคุมการกอสรຌาง การซอมบารุงรักษาอาคาร
ถนน สะพาน ทางทຌา ทอระบายนๅา ขืไอน การควบคุมดูลสถานทีไ
การปรับปรุงกຌเขละปງองกัน
สิไงวดลຌอมป็นพิษ การ฿หຌคาปรึกษานะนาหรือตรวจสอบกีไยวกับงานกอสรຌาง การควบคุมพัสดุดຌานยธา การประมาณ
ราคาซอมบารุงรักษา ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานสวนสาธารณะ มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการจัดสถานทีไพักผอนหยอน฿จ การควบคุมดูล
ละบารุงรักษาสถานทีไพักผอนหยอน฿จ การบารุงรักษาตຌนเมຌ พันธุ์เมຌตางโ การจัดทาดูลรือนพาะชาละขยายพันธุ์เมຌ
การประดับตกตงสถานทีไอาคารการควบคุมบัญชีพัสดุงานสวนสาธารณะ ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานศู น ย์  ครืไ อ งจั ก รกล มี ห นຌ า ทีไ รั บ ผิ ด ชอบกีไ ย วกั บ การควบคุ ม การ฿ชຌ ย านพาหนะละ
ครืไองจักรกล การตรวจสอบซอมบารุงรักษายานพาหนะละครืไองจักรกลบัญชีพัสดุ งานศูนย์ครืไองจักรกล ชน อะเหล
ละอุปกรณ์ การควบคุมการ฿ชຌนๅามันชืไอพลิงละหลอลืไน ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานสถานทีไเฟฟງาสาธารณะ มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการออกบบสถานทีไติดตัๅงเฟฟງาทัๅงงาน
รัฐพิธี งานประพณีละงานอืไน โ การสารวจออกบบคานวณอุปกรณ์เฟฟງา การซอมซมบารุงรักษาเฟฟງา การ฿หຌ
คาปรึกษานะนาตรวจสอบดຌานการเฟฟງา การควบคุมบัญชีพัสดุสถานทีไเฟฟງาสาธารณะ งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับ
มอบหมาย
ใี ฝ่ายชางสุขาภิบาล ประกอบดຌวย
- งานควบคุมละตรวจสอบบาบัดนๅาสีย มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการศึกษา วิคราะห์ขຌอมูล
การออกบบควบคุมการกอสรຌาง บารุงรักษา ระบบระบายนๅาจากอาคาร สถานประกอบการ ฿หຌนๅามีคุณภาพกอนทีไจะ
ปลอยลงสูทอระบายนๅา คูคลอง การกาจัดนๅาสีย ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานควบคุมสถานีสูบนๅาละปງองกันนๅาทวม มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการศึกษา วิคราะห์ขຌอมูล
การออกบบประตูระบายนๅา การดูลบารุง รักษา สถานีสูบนๅา ครืไองจักร ครืไองสูบนๅา ประตูระบายนๅา อุปกรณ์
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กีไยวกับการปງองกันนๅาทวม การระบายนๅา ประตูระบายนๅา การ-บริหารจัดการปງองกัน กຌเขปัญหานๅาทวมขัง ละงาน
อืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
ไี งานธุรการ มีหนຌาทีไประสานงานกีไยวกับประสานงานกีไยวกับงานสารบรรณ จัดตรียมละ
฿หຌบริการรืไองสถานทีไ วัสดุ อุปกรณ์ ติดตอละอานวยความสะดวก฿นดຌานตางโ ประสานงานกีไยวกับการประชุมสภา
ทศบาล ละพนักงานทศบาล การสาธารณกุศลของทศบาลละหนวยงานตางโ ทีไขอความรวมมือ ตรวจสอบ สดง
รายการกีไยวกับอกสารสาคัญของราชการ รักษาความสะอาดละรักษาความปลอดภัยของสถานทีไราชการ ขอพระราชทาน
ครืไองราชอิสริยาภรณ์ หรียญจักรพรรดิมาลา ละผูຌทาคุณประยชน์ จัดทาคาสัไงละประกาศของทศบาล รับรืไองราวรຌอง
ทุกข์รຌองรียน คุมวันลาพักผอนประจาปี การลาอืไนโ จัดตรียมบบปลน รายละอียดประมาณการครงการกอสรຌางตาม
งบประมาณพืไอจัดจຌาง พรຌอมรวบรวมกใบรักษาบบกอสรຌาง ติดตามประสานงานกีไยวกับเฟฟງา ประปา ขวงการทาง
จัดทาทะบียนออกลขทีไบบกอสรຌางครงการตามงบประมาณ ตอติม ดัดปลง รืๅอถอน ปลีไยนการ฿ชຌอาคาร ละ
฿บรับรอง การ฿ชຌอาคาร กใบอกสารงานขออนุญาตกอสรຌางตางโ ฿หຌป็นระบบ งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือตามทีไเดຌรับ
มอบหมาย
5. กองสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม
มีหนຌาทีไกีไยวกับการปງองกันระงับรคติดตอควบคุมการประกอบอาชีพ฿หຌถูกสุขลักษณะ
การ
สุขาภิบาล การผยพรละฝຄกอบรม฿หຌความรูຌดຌานสุขลักษณะอนามัย การรักษาสิไงวดลຌอม การสงสริมสุขภาพ การ
จัดกใบขยะมูลฝอย มีรายละอียดดังนีๅ
แี ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ประกอบดຌวย
- งานจัดการมูลฝอยละสิไงปฏิกูล มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการดูลความสะอาด การจัดกใบ
รวบรวม ขนสงมูลฝอยละสิไงปฏิกูลเปกาจัดตามหลักสุขาภิบาล การกใบกวาดลຌางทอ
ทาความสะอาดถนน
ทางทຌา ทางนๅา ทีไสาธารณะ พัฒนาทีไรกรຌาง วางปลา การศึกษารวบรวมขຌอมูล วิคราะห์สภาพปัญหา การวางผนจัดทา
ครงการพืไอพัฒนาศักยภาพการจัดกใบมูลฝอยละสิไงปฏิกูล จัดทารายงานการจัดกใบ การขนสงละการจัดการของสีย
อันตราย การจัดหาละพัฒนาครืไองมือครืไองจักรกลดຌานการรั กษาความสะอาดการสงสริมสมรรถนะ การบริหารจัดการ
มูลฝอยละสิไงปฏิกูล ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานศูน ย์ขนถา ยละปรสภาพมูลฝอยละสิไงปฏิกูล มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการศึกษา
รวบรวมขຌอมูลวิคราะห์สภาพปัญหา การวางผนจัดทาครงการพืไอพัฒนาศักยภาพศูนย์ขนถาย ลดปริมาณมูลฝอยล ะ
ปรสภาพมูลฝอยละสิไงปฏิกูล การบริหารจัดการศูนย์ขนถาย การจัดหาละพัฒนาครืไองมือครืไองจักรกล฿นการปรสภา
มูลฝอยละสิไงปฏิกูล การสงสริมสมรรถนะการบริหารจัดการศูนย์ขนถายละปรสภาพมูลฝอยละสิไงปฏิกูลละงานอืไนทีไ
กีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานวิชาการละผนงาน มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการวางผนดຌานสาธารณสุข การจัดทา
ผนงาน ครงการดຌานสาธารณสุข฿หຌส อดคลองกั บปัญหาสาธารณสุขของทຌอ งถิไน ดยการประสานงานกับสานั กงาน
สาธารณสุขจังหวัด สานักงานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมจังหวัด การรวบรวมขຌอมูลขาวสาร จัดทาละสนับสนุน
ระบียบ การประมินผลงานดຌานสาธารณสุข การนิทศละติดตามผลงานดຌานสาธารณสุข การจัดทางบประมาณ งานอืไนทีไ
กีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
โี ฝ่ายบริการสาธารณสุข ประกอบดຌวย
- งานสงสริมสุขภาพ มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับ รงรียน อนามัยมละดใก
การ
วางผนครอบครัว การสุขศึกษา สุขภาพจิต ภชนาการ การสงสริมสุขภาพ การสาธารณสุขมูลฐาน ละงานอืไนทีไ
กีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานปງองกันละควบคุมรค มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับ การปງองกับละควบคุมรคติดตอละ
เมติดตอ การควบคุมมลงละพาหนะนารค
- งานสาธารณสุขมูลฐาน มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับสาธารณสุขมูลฐาน ชมรมผูຌสูงอายุ ละงาน
อืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
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- งานปງองกันสารสพติด มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับ การวางผนการ฿หຌบริการดຌานการปງองกันยา
สพติด การจัดทาครงการอบรมความรืไองยาสพติดละสารสพติด฿นชุมชน รงรียนละสถานประกอบการ ละงานอืไน
ทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานสัตวพทย์ มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการควบคุมรคพิษสุนัขบຌา การคุมกานิดสุนัขละ
มว งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
ใี ฝ่ายสุขาภิบาลอนามัยละสิไงวดลຌอม ประกอบดຌวย
- งานสุขาภิบาลอนามัยละสิไงวดลຌอม มีหนຌาทีไรักผิดชอบกีไยวกับการรับคารຌอง ตรวจสอบ
ความถูกตຌองละขียน฿บอนุญาตประภทตาง โ การกใบรักษา฿บอนุญาตละ฿บสรใจรับงิน การจัดทาทะบียนควบคุมการ
ประกอบกิจการตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. โ5ใ5 ฿หຌป็นปัจจุบัน การตรวจสอบละติดตามสถานประกอบการทุก
หง฿หຌยืไนขอ฿บอนุญาต฿หຌครบถຌวนตรงตามวลา การนาสงงินคา฿บอนุญาตละคาปรับ ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับ
มอบหมาย
- งานสงสริมสุขภาพสิไงวดลຌอม มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับ การตรวจสอบ การกຌเขปัญหารืไอง
รຌองรียนดຌานสิไงวดลຌอม การติดตาม ตรวจสอบ฿บอนุญาตประกอบกิจการทีไป็นอันตรายตอสุขภาพของสถานประกอบการ
ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานสุขาภิบาลอาหารละคุຌมครองผูຌบริภค มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับสุขาภิบาลอาหาร การ
คุຌมครองผูຌบริภค การตรวจสอบ฿บอนุญาต หนังสือรับรองการจຌงกีไยวกับดຌานสุขาภิบาลอาหารทุกประภท ละงานอืไนทีไ
กีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
ไี ฝ่ายบริการการพทย์ ประกอบดຌวย
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการรักษาพยาบาล การบริการฟื้นฟูละ
ดูลผูຌป่วย การวิคราะห์ปัญหาสถานบริการละภาวะสุขภาพของประชาชน ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานภสัชกรรม มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับวชภัณฑ์ยา การควบคุมดูลการบิกจายยา ละงานอืไน
ทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานทันตกรรม มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับทันตกรรมบาบัด ทันตกรรมปງองกัน ละงานอืไนทีไ
กีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานพยาธิวิทยาละรังสีวิทยา มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับ การตรวจวิคราะห์ทางหຌองปฏิบัติการ
งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
5ี ฝ่ายบริหารทัไวเป
- งานธุรการ มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการประสานงานกีไยวกับงานสารบรรณ จัดตรียมละ
฿หຌบริการรืไองสถานทีไ วัสดุ อุปกรณ์ ติดตอละอานวยความสะดวก฿นดຌานตางโ ประสานงานกีไยวกับการประชุมสภา
ทศบาล ละพนักงานทศบาล การสาธารณกุศลของทศบาลละหนวยงานตางโ ทีไขอความรวมมือ ตรวจสอบ สดง
รายการกีไยวกับอกสารสาคัญของราชการ รักษาความสะอาดละรักษาความปลอดภัยของสถานทีไราชการ
ขอ
พระราชทานครืไองราชอิสริยาภรณ์ หรียญจักรพรรดิมาลา ละผูຌทาคุณประยชน์ จัดทาคาสัไงละประกาศของทศบาล
รับรืไองราวรຌองทุกข์รຌองรียน คุมวันลาพักผอนประจาปี การลาอืไน โ สวัสดิการของกองหรือฝ่าย งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือ
ตามทีไเดຌรับมอบหมาย
- งานการงินละบัญชี มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการงิน การบัญชี การรับงิน ละสงงินคา
รักษาพยาบาล งินทุนหมุนวียน ดຌานการรักษาพยาบาล การจัดทาบัญชี งินดือน การควบคุมการบิกจายงบประมาณ
การจัดทาบัญชีรับ – จาย ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
6. กองการศึกษา
มีหนຌาทีไกีไยวกับการ฿หຌการศึกษาก ดใก ยาวชน ประชาชน รวมถึงดຌานการกีฬาละนันทนาการ
มีรายละอียดดังนีๅ
แี ฝ่ายบริหารการศึกษา ประกอบดຌวย
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- งานการจຌาหนຌาทีไ รับผิดชอบกีไยวกับงานบริหารบุคคลของพนักงานครูละบุคลากรทางการศึกษา
รืไองการกาหนดตาหนง การบรรจุตงตัๅง การอนยຌาย ลืไอนระดับละการสอบขงขัน การประมินประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานประจาปี พืไอประกอบการพิจารณาลืไอนขัๅนงินดือน ละบาหนใจความดีความชอบป็นกรณี
พิศษ การลาศึกษาตอ การศึกษาดูงาน฿นละนอกสถานทีไ การดานินการทางวินัยละสมรรถภาพการทางาน การรຌองรียน
รຌองทุกข์ การออกคาสัไง ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานวางผนบุคลากรละทะบียนประวัติ มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับวางผนอัตรากาลัง การ
จัดทาทะบียนประวัติ ละบัตรประวัติการศึกษา การปลีไยนชืไอตัวชืไอ สกุลของบุค ลากรทางการศึกษา ละงานอืไน ทีไ
กีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานรงรียน มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการประสานงานกับรงรียน฿นขตทศบาล การ฿หຌงิน
อุดหนุนการจัดการศึกษาขัๅนพຌนฐาน การตรียมความพรຌอมพืไอรับอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ การจัดตรียม
ละ฿หຌบริการวัสดุอุปกรณ์ คูมือครู สืไอการรียนการสอนกรงรียนการจัดตัๅงละสงสริ มสมาคมครู นักรียนละมูลนิธิ
คณะกรรมการทางการศึกษาของรงรียนตางโ ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานกิจกรรมนักรียน มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับกิจกรรม ลูกสือ ยุวกาชาด
การ
ตรวจสอบดู ลความประพฤติ ของนั ก รี ยน การส ารวจดใ กทีไ มี อ ายุต ามกณฑ์ ก ารศึ กษาขัๅน พืๅน ฐาน฿หຌ  ขຌา รี ย นตาม
พระราชบัญญัติประถมศึกษา ประสานงานกับสถานศึกษา ผูຌปกครองละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง การชวยหลือนักรียนทีไมี
ปัญหาครอบครัว การจัดทารายงานละสถิติขຌอมูลตางโ ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานการศึกษาปฐมวัย มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการจัด การศึกษาปฐมวัย฿นสถานพัฒนาดใก
ลใกปฐมวัย รงรียนหรือศูนย์การรียนหรือศูนย์ดใกลใกทศบาล ดานินการละสงสริมบุคลากร ครอบครัว ชุมชนออกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ ฿หຌมีความรูຌ ความสามารถ฿นการอบรมลีๅยงดูการศึกษากบุคลากรทีไ
อยู฿นความดูล รับผิดชอบรับผิดชอบ฿หຌเดຌรับการพัฒนาทัๅงดຌานรางกาย จิต฿จ อารมณ์ สติปัญญา จริยธรรมละสามารถ
จัดการปฐมวัยเดຌตามความตຌองการละหมาะสม ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานสง สริม คุณ ภาพละมาตรฐานหลัก สูต ร มี หนຌ า ทีไรับผิ ดชอบกีไยวกับการจัดทากณฑ์
มาตรฐานการศึกษาของทศบาล ละสถานศึกษา การสงสริมคุณภาพหลักสูตรการศึกษา การจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภาย฿น ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานพัฒนาสืไอทคนลยีละนวัฒ กรรมทางการศึกษา มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการพัฒนา
บุคลากรทัๅงทางดຌานผูຌผลิตละผู฿ຌ ชຌทคนลยีพืไอการศึกษา การสงสริมการวิจัยละการพัฒนาการผลิตละผูຌ฿ชຌทคนลยี
พืไอการศึกษาการจัด฿หຌมีคลืไนความถีไสืไอตัวนาละครงสรຌางพืๅนฐานอืไนทีไจาป็นตอการสงวิทยุกระจายสียงวิทยุทรทัศน์
วิทยุคมนาคมละการสืไอสาร งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
โี ฝ่ายสงสริมการศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม ประกอบดຌวย
- งานการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการสารวจ รวบรวมขຌอมูลสถิติ
ตางโ กีไยวกับการศึกษานอกรงรียน การศึกษาผูຌ฿หญ ละวิทยาลัยชุมชน หรือนอกหนือจากการศึกษาภาคบังคับ การ
รณรงค์พืไอการรียนรูຌหนังสือ ผยพรขาวสาร อกสารตางโ กยาวชนละประชาชน การสงสริมคุณภาพละควบคุม
มาตรฐานการศึกษาการตรวจสอบ ติดตามผลการวัดผลละการประมินผลการศึกษาผูຌ฿หญ การถายอนภารกิจการจัด
การศึกษานอกรงรียน การจัดการกีไยวกับภูมิปัญญาทຌองถิไน ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานฝຄกละสงสริมอาชีพ มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการวางผนฝຄกอาชีพ การสารวจ-ขຌอมูล
ความตຌองการฝຄกอาชีพของดใกละยาวชน การติดตามประมินผลกีไยวกับการฝຄกละสงสริมอาชีพ ละงานอืไนทีไ
กีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานหຌองสมุด พิพิธภัณฑ์ละครือขายทางการศึกษา มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับ การจัดหา
หนังสือขຌาหຌองสมุด การจัดกิจกรรมสงสริมการ฿ชຌหຌองสมุด การ฿หຌคานะนาการ฿ชຌคูมือศึกษาคຌนควຌา การควบคุม
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จัดกใบ ซอมซมหนั งสือ การจัดทารายงานกีไยวกับหຌองสมุ ดประจาปี การจัดกใบรักษาวัสดุ ศิลปะบราณ การ
ควบคุมดูลหຌองสมุดละพิพิธภัณฑ์ ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานกิจกรรมศาสนา มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการสงสริมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา การ
ปลูกฝัง ถายทอดวัฒนธรรมละอกลักษณ์ของชาติ ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานสงสริมประพณี ศิลปะละวัฒนธรรม มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการสารวจขຌอมูลทาง
ประวัติศาสตร์ กีไยวกับประพณี ศิ ลปะหัตกรรม วัฒนธ รรมทຌอ งถิไน ละภู มิ ปั ญญาทຌอ งถิไน การจัดกิจกรรมสืบสาน
อกลักษณ์ละภูมิปัญญาทຌองถิไน การจัดตัๅงสภาวัฒนธรรม ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานกิจกรรมดใกละยาวชน มีหนຌา ทีไรับผิ ดชอบกีไยวกับการพัฒนายาวชน฿หຌป็ น เปตาม
ผนพัฒนาดใกละยาวชน การขຌาคายยาวชน การฝຄกอบรมการจัดตัๅงกลุมยาวชนอาสาสมัคร การควบคุมตรวจสอบ
นิทศ ติดตามผล การวัดผลกิจกรรมยาวชน ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานกีฬาละนันทนาการ มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับ การสารวจ รวบรวมสถิติ ขຌอมูลกีไยวกับ
ดຌานกีฬาละนันทนาการ การขงขันกีฬา การสงสริมการออกกาลังกายพืไอสุขภาพของประชาชน การสงสริม สนับสนุน
การจัดกิจกรรมนันทนาการ฿หຌกดใก ยาวชนละประชาชน จัดการฝຄกอบรมกีฬา฿หຌกดใกยาวชนละประชาชนทัไวเป การ
สงสริมกิจกรรมตางโ ทางดຌานดนตรีละนันทนาการ ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือทีไเดຌรับมอบหมาย
ใี ฝ่ายผนงานละครงการ ประกอบดຌวย
- งานผนงานละครงการ มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการรวบรวมขຌอมูล ศึกษาวิคราะห์ พืไอ
นาเปสูการกาหนดนยบาย การจัดทาผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ผนพัฒนาสามปีกีไยวกับดຌานการศึกษา ศาสนาละ
วัฒนธรรม การจัดทาผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี ละผนการศึกษาประจาปี฿หຌป็นเปตามนยบายละสอดคลຌองกับ
ผนพัฒนาการศึกษาระดับชาติ การติดตามละประมินผลการปฏิบัติงาน การถายอนภารกิจตามกฎหมายผนละ
ขัๅนตอนการกระจายอานาจ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานธุรการ มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการประสานงานกีไยวกับงานสารบรรณ จัดตรียมละ
฿หຌบริการรืไองสถานทีไ วัสดุ อุปกรณ์ ติดตอละอานวยความสะดวก฿นดຌานตางโ ประสานงานกีไยวกับการประชุมสภา
ทศบาล ละพนักงานทศบาล การสาธารณกุศลของทศบาลละหนวยงานตางโ ทีไขอความรวมมือ ตรวจสอบ สดง
รายการกีไยวกับอกสารสาคัญของราชการ รักษาความสะอาดละรักษาความปลอดภัยของสถานทีไราชการ ขอพระราชทาน
ครืไองราชอิสริยาภรณ์ หรียญจักรพรรดิมาลา ละผูຌทาคุณประยชน์ สวัสดิการของกองหรือฝ่าย ละงานอืไนทีไกีไยวขຌอง
หรือเดຌรับมอบหมาย
- งานงบประมาณ มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับ การรวบรวมขຌอมูล ฿นการจัดทางบประมาณ การ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจาย การบริหารละควบคุมงบประมาณ การดานินงานกีไยวกับงินอุดหนุน ละงานอืไนทีไ
กีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานระบบสารสนทศ มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการวางผนสงสริมพัฒนาละดานินกิจการ
กีไยวกับทคนลยีละการสืไอ สารกีไยวกับบุคลากรทางการศึกษา นักรียน ภูมิปัญญาทຌองถิไน ศาสนา สถานศึกษา ศูนย์
การรียนละครือขายทางการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักรียน
การประมินคุณภาพการศึกษา การ
บริหารงานรงรียน สถานศึกษา งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือตามทีไเดຌรับมอบหมาย
7. กองสวัสดิการสังคม
มีหนຌาทีไกีไยวกับงานดຌานสวัสดิการสังคม การสงคราะห์ชวยหลือผูຌสูงอายุ ผูຌดຌอยอกาส ทีไยากเรຌ
ละสริมอาชีพ฿หຌกประชาชนกลุมสน฿จ มีรายละอียดดังนีๅ
แี ฝ่ายพัฒนาชุมชน ประกอบดຌวย
- งานพัฒนาชุมชน มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับงานสารวจละจัดตัๅงคณะกรรมการชุมชน การ
จัดทาขຌอมูลประวัติชุมชน การจัดตัๅงศูนย์การรียนรูຌชุมชนตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง การพัฒนาละสงสริมการมี
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สวนรวมของประชาชน การสารวจขຌอมูลพืไอวางผน พัฒนาชุมชน
การสงสริมละสนับสนุนการจัดตัๅงกลุมหรือ
องค์กรภาคอกชน การอบรมละผยพรความรูຌกีไยวกับการพัฒนาชุมชน การจัดทาผนชุมชน การสงสริมละพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการชุมชน การดานินการพัฒนาชุมชนทางดຌานศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยละ
สุขาภิบาล ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานพั ฒ นาชุ ม ชนมื อ ง มี ห นຌ า ทีไ รั บ ผิ ด ชอบกีไ ย วกั บ การส ง สริ ม ละพั ฒ นาศั ก ยภาพ
คณะกรรมการกองทุนชุมชน การตรวจสอบหลักฐานอกสารการกูຌยืมงิน งบดุลละบัญชีตางโ ของกองทุนชุมชน การ
ติดตามละประมินผลการดานินงานของกองทุนชุมชน การกຌเขปัญหาชุมชนออัด
การสนับสนุนการ
ดานินงานกลุมออมทรัพย์ การสริมสรຌางละพัฒนาความขຌมขใงบนพืๅนฐานของการมีสวนรวมของภาคประชาชน การจัดทา
ระบียบชุมชน การผยพรกระบวนการประชาธิปเตย การสงสริม สนับสนุนการดานินการกຌเขปัญหาทีไ อยูอาศัยตาม
ครงการบຌานมัไนคง ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือทีไเดຌรับมอบหมาย
โี ฝ่ายสังคมสงคราะห์ ประกอบดຌวย
- งานสังคมสงคราะห์ มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการสงคราะห์ประชาชนผูຌทุกข์ยาก ขาดคลน
เรຌทีไพึไง ผูຌประสบภัยพิบัติตางโ ผูຌพิการละทุพพลภาพ การสงคราะห์ครอบครัวละผยพรความรูຌกีไยวกับการดานินชีวิต฿น
ครอบครัว การสงสริมละสนับสนุนองค์การสังคมสงคราะห์ภาคอกชน การสารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมตางโ การ
ประสานละรวมมือกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอการสังคมสงคราะห์ การ฿หຌคาปรึกษา นะนา฿นดຌานสังคมสงคราะห์กผูຌ
มาขอรับละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
- งานสวัส ดิการดใกละยาวชน มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับ การสงคราะห์ดใกละยาวชนทีไ
ครอบครัวประสบปัญหาความดือดรຌอนตาง โ การสงคราะห์ดใกกาพรຌา อนาถา เรຌทีไพึไง รรอนจรจัด ถูกทอดทิๅง การ
สงคราะห์ดใกละยาวชนทีไพิการทางรางการสมองละปัญญา การ฿หຌความชวยหลือดใกนักรี ยนทีไยากจนดຌานอุปกรณ์การ
รียน การสงสริมสวัสดิภาพดใกละยาวชนดຌวยการสอดสองดูล ชวยหลือดใกละยาวชนทีไประพฤติตนเมสมกวัย
ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือตามทีไเดຌรับมอบหมาย
- งานกิจการสตรีละคนชรา มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการสงคราะห์สตรีละคนชรา สงสริม
สวัสดิภาพสตรีละหญิงบางประภท การสงสริมพัฒนาอาชีพสตรีละคนชรา การประสานละรวมมือกับหนวยงานทีไ
กีไยวขຌองพืไอสงสริมกิจการสตรีละคนชรา การ฿หຌคาปรึกษา นะนากสตรีละคนชราทีไมีปัญหาดຌานตางโ ละงานอืไนทีไ
กีไยวขຌองหรือตามทีไเดຌรับมอบหมาย
ใี ฝ่ายสงสริมละสวัสดิการสังคม ประกอบดຌวย
-งานสงสริมละสวัสดิการสังคม มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับการสงสริมประชาชนละยาวชน฿น
ชุมชน฿หຌรูຌจัก฿ชຌวลาวาง฿หຌป็นประยชน์ ดยจัด฿หຌมีกิจกรรมตาง โ ชน กิจกรรมดຌานพลศึกษา กีฬา ศิลปะ นาฏศิลป์
การจัดทัศนศึกษาละกิจกรรมพิศษ พืไอจูง฿จกชุมชน การสงสริมละผยพร฿หຌประชาชน ยาวชน฿นชุมชนกิดการ
รียนรูຌผานศูนย์กลางการศึกษาของชุมชน พืไอการพัฒนาปรั บปรุงชุมชน คน฿นสังคม฿หຌดีขึๅน สงสริมการจั ด฿หຌมีละ
บารุงรักษาสวนสาธารณะ สวนหยอม สถานทีไพักผอนหยอน฿จ฿หຌกประชาชน฿นชุมชน฿หຌ มีจิต฿จละรา งกายอยางมี
ความสุข จัดตัๅงสวัสดิการตาง โ ฿หຌกประชาชน ชน สวัสดิการดຌานกองทุนสงคราะห์ผูຌจใบป่วยของผูຌสูงอายุ กองทุน
ฌาปนกิจศพผูຌเรຌญาติ฿นชุมชน การ฿หຌคาปรึกษา นะนา ตอบปัญหาละชีๅจงรืไ องตางกีไยวกับสวัสดิการของคน฿นชุมชน
ละงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
ไี งานธุรการ มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับงานสารบรรณ จัดตรียมละ฿หຌบริการรืไองสถานทีไ วัสดุ
อุปกรณ์ ติดตอละอานวยความสะดวก฿นดຌานตางโ ประสานงานกีไยวกับการประชุมสภาทศบาล ละพนักงานทศบาล
การสาธารณกุศลของทศบาลละหนวยงานตางโ ทีไขอความรวมมือ ตรวจสอบ สดงรายการกีไยวกับอกสารสาคัญของ
ราชการ รักษาความสะอาดละรักษาความปลอดภัยของสถานทีไราชการ ขอพระราชทานครืไองราชอิสริยาภรณ์ หรียญ
จักรพรรดิมาลา ละผูຌทาคุณประยชน์ จัดทาคาสัไงละประกาศของทศบาล รับรืไองราวรຌองทุกข์รຌองรียน คุมวันลา
พักผอนประจาปี การลาอืไน โ สวัสดิการของกองหรือฝ่าย งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือตามทีไเดຌรับมอบหมาย
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คณะผูຌบริหาร ประกอบดຌวย
1.นายสรรกียรติ กุลจริญ
2.นางพัก
กุลจริญ
3.นายปุริม
4.นายสมกียรติ
5.นายรุงรจน์
6.นางจุฑาพา

นายกทศมนตรี.
ทีไปรึกษานายกทศมนตรี
มนมิไง
ลขานุการนายกทศมนตรี
พใงกลัด
ลขานุการนายกทศมนตรี
ทศดนตรี รองนายกทศมนตรี
มนมิไง
รองนายกทศมนตรี

สภาทศบาล ประกอบดຌวยสมาชิกสภาทศบาลจานวน 18 คน ดังนีๅ
1. นายสมยศ
ศรีสภาจริญรัตน์ ประธานสภาทศบาล (ขต 3)
2. นายพีระ
ผือกวัฒนะ
รองประธานสภาทศบาล (ขต 1)
3. นายสราพันธ์
จินดาจีไย
ลขานุการสภาทศบาล (ขต 1)
4. นางพใญศรี
กันภัย
สมาชิกสภาทศบาล (ขต 1)
5. นายบุญสง
นาครักษ์
สมาชิกสภาทศบาล (ขต 1)
6. นายพีระ
ผือกวัฒนะ
สมาชิกสภาทศบาล (ขต 1)
7. นายสราพันธ์
จินดาจีไย
สมาชิกสภาทศบาล (ขต 1)
8.นายสาราญ
ดชรักษา
สมาชิกสภาทศบาล (ขต 1)
9.นายวินัย
ทองขืไอนขัน
สมาชิกสภาทศบาล (ขต 1)
10. นายวันชัย
จันทร์สิน
สมาชิกสภาทศบาล (ขต 2)
11. นายบุญธรรม มุกดาสนิท
สมาชิกสภาทศบาล (ขต 2)
12. นายอลงกต
รืองสิริ
สมาชิกสภาทศบาล (ขต 2)
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13. นายสมาน
ภูพะยอม
14. นายประยูร
กลิไนหอม
15. นายอัครนันท์ ศรีสุขพรຌอม
16. นางฉลองรัฐ
ลใกมณี
17. นายพินิจ
นຌอยรม
18. นายสมยศ
ศรีสภาจริญรัตน์
19. นายสมยศ
ศุภธนากรกุล
20. นายสานาว์ ชຌางมาศ
21. นายวิสูตร
ระหงส์

หัวหนຌาสวนงาน ประกอบดຌวย
1. นายอภิชัจ
ฉายงาม
2. นายชิดกียรติ ทาทอง
3. นายสุรศักดิ์
อัยราคม
4. นางสาวณี
อุเรวรรณ
5. นางวนิดา
หวังอุดมสุข
6. นายสุวัฒน์
ออนสຌมกิจ
7. นางนิภา
ดอกพิกุล
8.นางสาวรวดี

ดาพใง

9.นายเฉน
10.นางสาวนวนจันทร์

รัตนภักดี
พันธ์หงษ์

จานวนบุคลากรทัๅงหมด
หนวยงาน
สานักปลัดทศบาล
สานักการคลัง
สานักการชาง
กองสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม
กองวิชาการละผนงาน
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หนวยงานตรวจสอบภาย฿น
รวม ิ527)

พนักงาน
ทศบาล
แ3
แเ
แแ
แ6
ๆ
4
6
แ
ๆ7

พลังงานครู
ทศบาล
โ4
24

สมาชิกสภาทศบาล (ขต 2)
สมาชิกสภาทศบาล (ขต 2)
สมาชิกสภาทศบาล (ขต 2)
สมาชิกสภาทศบาล (ขต 3)
สมาชิกสภาทศบาล (ขต 3)
สมาชิกสภาทศบาล (ขต 3)
สมาชิกสภาทศบาล (ขต 3)
สมาชิกสภาทศบาล (ขต 3)
สมาชิกสภาทศบาล (ขต 3)

ปลัดทศบาล
รองปลัดทศบาล
รองปลัดทศบาล
หัวหนຌาสานักปลัดทศบาล
ผูຌอานวยการสานักการคลัง
ผูຌอานวยการสานักการชาง
ผูຌอานวยการกองสาธารณสุขละ
สิไงวดลຌอม
ผูຌอานวยการกองวิชาการละ
ผนงาน
ผูຌอานวยการกองการศึกษา
ผูຌอานวยการกองสวัสดิการ
สังคม
จานวนบุคลากร
ลูกจຌาง
พนักงานจຌาง
ประจา
ผูຌ ชียไ วชาญ
แ4
็
้
แ8
1
48
1

พนักงานจຌาง
ตามภารกิจ
ไแ
แ่
ใใ
ไ3
โ0
ไ6
10
211
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ขຌอมูล ณ วันทีไ 7 มกราคม พ.ศ.2559
งบประมาณรายรับ – รายจายประจาปี พ.ศ. 2558
งบประมาณการรายรับประจาปี 2558
หมวด
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมนียม คาปรับละ฿บอนุญาต
หมวดรายเดຌจากทรัพย์สิน
หมวดรายเดຌจากสาธารณูปภคละการพาณิชย์
หมวดรายเดຌบใดตลใด
หมวดรายเดຌจากทุน
หมวดงินอุดหนุน
รัฐบาลจัดสรร฿หຌ
รวม
งบประมาณการรายจายประจาปี 2558
หมวด
หมวดงินดือนละคาจຌาง
หมวดคาตอบทน฿ชຌสอยละวัสดุ
หมวดคาสาธารณูปภค
หมวดงินอุดหนุน
หมวดรายจายอืไน
หมวดคาครุภัณฑ์ทีไดินละสิไงกอสรຌาง
งบกลาง
รวม

รายรับจริง ประจาปี 2558
89,169,625.72
12,789,163.50
17,879,114.28
1,099,443.75
1,055,207.61
18,810.00
184,144,352.00
368,352,435.64
673,122,949.95

รายจายจริง ประจาปี 2557
91,276,055.55
89,409,206.18
8,396,710.42
92,248,700.00
13,562,594.00
237,188,888.30
97,168,576.00
629,250,730.45

สถิติงบประมาณรายรับ-รายจายทศบาลยຌอนหลัง 12 ปี ิ2547-2558ี
ปีงบประมาณ
รายรับจริง (บาที
รายจายจริง (บาที
พ.ศ.2547
335,298,416.63
299,030,206.83
พ.ศ.2548
398,483,976.15
300,306,140.27
พ.ศ.2549
426,004,943.54
300,761,533.35
พ.ศ.2550
442,910,646.57
424,273,425.30
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พ.ศ.2551
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558

466,740,505.88
434,597,534.95
500,674,509.77
442,458,020.09
560,994,219.26
608,636,287.02
634,553,597.14
673,122,949.95

411,832,123.89
374,097,793.96
429,676,111.96
406,997,299.11
521,167,500.06
545,951,669.13
593,090,266.69
629,250,730.45

2.6 งานวิจัยทีไกีไยวขຌอง
พวงทอง วัฒนพิมล ิ2541) วิคราะห์ปัญหาละอุปสรรคของการปกครองทຌองถิไน กรณีการปกครองละการ
บริหารงานทศบาลตาบลพระพุทธบาท อาภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พบวาทศบาลตาบลพระพุทธบาท อาภอพระ
พุทธบาท จังหวัดสระบุรี ป็นหนวยบริหารราชการสวนทຌองถิไนทีไมีรูปบบครงสรຌางการปกครองละการบริหารงานทีไมี
ประสิทธิภาพ มีศักยภาพ฿นการตอบสนองความตຌองการของประชาชน฿นขตทศบาลเดຌป็นอยางดี สาหรับปัญหาดຌานการ
คลังละปัญหาดຌานครงสรຌางของทศบาลนัๅน ป็นอุปสรรค ทีไสาคัญอยางยิไงตอการบริหารของทศบาล นวทางกຌเขปัญหา
พืไอ฿หຌทศบาลบริหารงบประมาณเดຌอยางมีประสิทธิภาพนัๅน รัฐบาลจะตຌองกระจายอานาจดຌานการคลัง฿หຌกับทศบาลมาก
ยิไงขึๅน พืไอ฿หຌทศบาลสามารถลีๅยงตนองเดຌ ดยเมตຌองพึไงพางินอุดหนุนจากรัฐบาลละตຌองปรับปรุงครงสรຌาง฿หຌมีความ
คลองตัว฿นการบริหารมากขึๅน
ดือน สวงหาทรัพย์ (2544) ศึกษาความคาดหวังของประชาชน฿นขวงมใงรายจากการ฿หຌบริการของทศบาล
นครชียง฿หมพบวา ประชาชนคาดหวัง฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการประชาชนพูดจาสุภาพ มีความออนนຌอมถอมตน มีมนุษย์
สัมพันธ์ป็นกันองละคาดหวังการเดຌรับคานะนากีไยวกับอกสารสาคัญทีไจาป็นจะตຌองนามาสดงตอจຌาหนຌาทีไ ตลอดจน
คาดหวังการเดຌรับขຌอมูลละขาวสารการบริการทางราชการอยางชัดจนสมบูรณ์
สมบัติ สันทราย ิ2548) สารวจการมีสวนรวมของประชาชน฿นการหานวทางพัฒนาการ฿หຌบริการของทศบาล
ตาบลป่างะ อาภอป่าดด จังหวัดชียงรายดຌวยบบสอบถามพบวาการ฿หຌบริการประสบ ปัญหาดຌานบุคลากรหรือจຌาหนຌาทีไ
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ผูຌปฏิบัติงานเมมีความรูຌความสามารถพียงพอ฿นการปฏิบัติงาน กองคลังมีปัญหาบุคลากรหรือจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงานมี
กิริยามารยาท สนทนา ทวงทีละวาจาเมหมาะสม กองชางมีปัญหาการ฿หຌบริการงานบารุงเฟฟງาหรือสงสวาง นืไองจาก
วัสดุอุปกรณ์ ครืไองมือ฿นการปฏิบัติงานเมพียงพอ ขาดการรียงลาดับความสาคัญของการ฿หຌบริการพืไอความสะดวก
รวดรใว กองการศึกษามีปัญหาทังๅ ดຌานจานวนละบุคลากรหรือจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงานมีความรูຌรืไองดใกเมพียงพอละการอา
฿จ฿สดูลดใกจัดหาอุปกรณ์การรียนการสอนอยางทัไวถึง
ยุทธนา บุญทน ิ2550) ศึกษาความพึงพอ฿จของประชาชนตอการ฿หຌบริการขององค์การบริหารสวนตาบลทรง
คนอง อาภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลพบวาประชาชนพึงพอ฿จการ฿หຌบริการ฿นระดับมากทัๅง 3 ดຌาน ตมี
ขຌอสนอนะวา ดຌานกระบวนการขัๅนตอนการ฿หຌบริการกประชาชนควรจัด฿หຌมีจุด฿หຌคาปรึกษารืไองการติดตอหรือปัญหา
รຌองรียนอืไนโ ทีไกิดขึๅนระหวางผูຌมาขอรับบริการกับอบต. ดຌานจຌาหนຌาทีไ ผูຌ฿หຌบริการควรปรับปรุงความหมาะสม฿นการตง
กาย บุคลิกภาพ ลักษณะทาทางของจຌาหนຌาทีไ ละดຌานสิไงอานวยความสะดวก ควรนาทคนลยีทีไทันสมัย ชน
คอมพิวตอร์มาชวย฿หຌบริการพืไอความสะดวกรวดรใวละจัดลาดับการติดตอตามลาดับกอน-หลัง
สฤษดิ์ ยในทรวง (2552) ประมินผลการดานินงานของทศบาลตาบลบางกะดี อาภอมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี ดยกใบขຌอมูลจากตัวทนครัวรือน จานวน 320 คน ดຌวยบบสอบถาม พบวา มีประสิทธิผลการปฏิบัติหนຌาทีไ
ดยภาพรวมละรายหนຌาทีไอยู฿นระดับสูง ดยรายหนຌาทีไ เดຌก การรักษาความสะอาดของถนน ทางดิน ละทีไสาธารณะ
รวมทัๅงการกาจัดขยะมูลฝอยละสิไงปฏิกูล การบริหารบຌานมืองทีไดี การมีสวนรวมของประชาชน การประปามีนๅาสะอาด
การมีสถานทีไพิทักษ์รักษาผูຌป่วย การบารุงละสงสริมการทามาหากินของประชาชน การมีสงสวางทีไพียงพอ
พระปຂยวัฒน์ ปຂยสีล ิจักร์ตี ิ2554) ศึกษาชิงปริมาณกีไยวกับความคิดหในของบุคลากรละประชาชนทีไมีตอ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของทศบาลมืองพร พบวาดยรวมอยู฿นระดับปานกลาง มืไอพิจารณาป็นรายดຌาน
พบวา ทัๅงบุคลากรละประชาชนมีความคิดหในอยู฿นระดับปานกลางทุกดຌาน หากพิจารณาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลพบวา บุคลากรละประชาชน มีความคิดหในตอประดในนีๅ ดยภาพรวมตกตางกัน อยางมีนัยสาคัญทางสถิติทีไระดับ
0.05 มืไอพิจารณาตามหลักธรรมาภิบาล พบวา หลักความรับผิดชอบมีความคิดหในเมตกตางกัน , หลักคุณธรรมละหลัก
ความปรง฿สมีความคิดหในตกตางกัน อยางมีนัยสาคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 สวนหลักนิติธรรม, หลักการมีสวนรวม
ละหลักความคุຌมคา พบวาบุคลากรละประชาชนมีความคิดหในตกตางกัน อยางมีนัยสาคัญทางสถิติทีไระดับ 0.01 สวน
ปัญหาละนวทาง฿นการพัฒนากีไยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของทศบาลมืองพร บุคลากรสวน฿หญมี
ความคิดหในกีไยวกับตัวผูຌบริหารละคณะผูຌบริหารมากกวาองค์กร ละมีผล฿นภาพรวมทัๅง 6 หลักอยู฿นระดับความตกตาง
ป็นสวน฿หญ หากตยังคงมีบุคลากรละประชาชนป็นบางสวนทีไยังมีความคิดหในวาผูຌบริหารมีความเมป็นกลางทางดຌาน
การบังคับบัญชา ดຌานการประมินผลการปฏิบัติงาน การสนับสนุนผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา฿หຌเดຌลืไอนชัๅนลืไอนตาหนง รวมทัๅงการ
เมคอยยอมรับฟังความคิดหในของพนักงานชัๅนลาง อุปกรณ์฿นการทางานเมพียงพอตอการปฏิบัติงาน การจัดบุคลากรเม
คอยหมาะสมกับงาน หรือการจัด฿หຌทางานมากซับซຌอนจนทา฿หຌงานลาชຌาละผิดพลาดเดຌงาย
มิไงขวัญ คงจริญละอาชัญญา รัตนอุบล ิ2551) วิคราะห์สังคราะห์องค์ประกอบละรูปบบการสริมสรຌางพลัง
อานาจของชุมชนพืไอสริมสรຌางความยัไงยืนของชุมชนหงการรียนรูຌจากชุมชนมืองละชนบททีไป็น ตຌนบบ 39 ชุมชน
ผลการวิจัยพบวา 1) องค์ประกอบการสริมสรຌางความยัไงยืนของชุมชนหงการรียนรูຌ มี 9 องค์ประกอบ คือ การมีสวน
รวม฿น กิจกรรมของชุมชน การนานวคิดศรษฐกิจพอพียงมาสูการปฏิบัติ฿นชุมชน ระบบคุณธรรมจริย ธรรม฿นการดานิน
กิจกรรมตางโ ละกระบวนการถายทอดรียนรูຌของชุมชน การพัฒนาระบบศรษฐกิจพืไอการพึไงตนอง ระบบการรียนรูຌ
ดยมีภูมิปัญญาทຌองถิไนป็นกนกลาง การพัฒนาอนุรักษ์ละฟื้นฟูระบบนิวศละสภาพวดลຌอมทีไอืๅอตอวิถีชีวิต ระบบทุน
ของชุมชนทีไมีรูปบบละวิธีก ารทางวัฒนธรรม ความสมอภาคความยุติธรรม฿นการจัดการของชุมชน ละ การสรຌาง
หลักประกันความมัไนคง฿นการดารงชีวิตรวมกัน 2)การสริมสรຌางพลังอานาจของชุมชนพืไอสริมสรຌางความยัไงยืนของชุม ชน
หงการรียนรูຌ ประกอบดຌวยการสริมสรຌางการสดงออกระดับบุคคล มีองค์ประกอบทีไสาคัญ คือ องค์ประกอบภาย฿นบุคคล
องค์ประกอบดຌานปฏิสัมพันธ์ องค์ประกอบดຌานพฤติกรรม ละ การสริมสรຌางพลังอานาจ฿นระดับชุมชน ดยมีองค์ประกอบ
ครงสรຌางทางสังคมป็นสาคัญ 3)รูปบบการสริมสรຌางพลังอานาจของชุมชนพืไอสริมสรຌางความยัไงยืนของชุมชนหงการ
รียนรูขຌ องสังคม เทย มี 2 รูปบบเดຌก รูปบบของชุมชนมือง ละรูปบบของชุมชนชนบท ซึไ งมีองค์ประกอบคลຌายคลึง
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กัน ตมีความตกตางกัน฿นบางประดใน 4)รูปบบการสริมสรຌางความยัไงยืนของชุมชนหงการรียนรูຌทัๅง ชุมชนมืองละ
ชุมชนชนบท ประกอบดຌวย การกาหนดปງาหมายละวางผน การวิคราะห์ความตຌองการของชุมชน การทาประชาคมพืไอ
หาสาหตุของปัญหา การจัดวทีชาวบຌานมีความรูຌความขຌา฿จ การบันทึกการพัฒนาการปลีไยนปลง฿นการสรຌางชุมชนหง
การรียนรูຌ คณะกรรมการคณะบุคคลหรืกนนา฿นการสรຌางชุมชนยัไงยืน การติดตามผลการดานินงานละการป็นชุมชนหง
การรียนรูຌทสีไ รຌางความสัมพันธ์พืไอลกปลีไยนรียนรูຌกับสมาชิกหรือกลุมชุมชนอืไนโ
บุญฤทธิ์ กตุจานงค์ ศึกษาผลการดานินงานของทศบาลนครนนทบุรี ภาย฿ตຌการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ละศึกษาปัญหา อุปสรรคละนวทาง฿นการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของทศบาลนครนนทบุรี พบวา ทศบาลนคร
นนทบุรี มีการบริหารงาน ดยปฏิบัติตามนวทางหลักพืๅนฐาน 6 ประการของหลักธรรมาภิบาล ดยสวน฿หญจะนຌนเปทีไ
การบริการประชาชน การ฿หຌประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นการตรวจสอบ รวมสดงความคิดหในละการนาทคนลยี
สมัย฿หมขຌามา฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน พืไอ฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ของงานมากยิไงขึๅน ปัญหาละอุปสรรคทีไพบ คือ กฎ ระบียบ
ขຌอบังคับ ทีไกีไยวขຌอง฿นบางรืไองยังลຌาสมัย เมทันตอหตุการณ์ปัจจุบัน ทา฿หຌกิดความลาชຌา฿นการปฏิบัติงาน
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บททีไ 3
ระบียบวิธีวจิ ยั
การติดตามประมินผลครัๅงนีๅจะ฿ชຌกรอบทีไก รมสงสริมการปกครองสวนทຌองถิไน กระทรวงมหาดเทยกาหนดป็น
นวทาง฿นการติดตามละประมินผลผนยุทธศาสตร์ ดยจะตຌองมีความสอดคลຌองกับคูมือการติดตามประมินผลการ
จัดทาละปลงผนเปสูการปฏิบัติขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดทาผน
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2548 ซึไงจะดานินการประมินผลผนยุทธศาสตร์ฉพาะทีไปรากฏ฿นผนพัฒนา 3 ปี
(2558 - 2560) ดยยึดกรอบของผนยุทธศาสตร์ 5 ดຌานละครงการตามผนการดานินงานประจาปี 2558 (1 ต.ค.
2557 - 30 ก.ย. 2558) ทีไสาคัญจะมุงนຌนพัฒนากลเกการติดตามละประมินผลภาย฿นทศบาล ละพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร฿นหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ฿หຌขຌา฿จถึงระบบละกระบวนการ฿นการติดตามละประมินผลภาย฿น พืไอทีไจะ
สามารถดานินการติดตามละประมินผลดຌวยตนอง฿นอนาคต
3.1 รูปบบการประมิน
การติดตามประมินผลครัๅงนีๅ฿ชຌรูปบบการประมินผลบบมีสวนรวมของผูຌทีไกีไยวขຌองกับครงการ ละดຌวย
ขຌอจากัดดຌานวลาละพืๅนทีไทีไกวຌาง ทีมติดตามประมินผลจึงจัดกระบวนการ฿นการติดตามละประมินผล ดังนีๅ
1. ขัๅนตอนการทาความขຌา฿จรวมกันถึงนวทางการติดตามละประมินผลระหวางทีมประมินผลภายนอก
ละทีมประมินผลภาย฿นของทศบาล พืไอ฿หຌทุกฝ่าย฿นทศบาลเดຌหในความสาคัญ ละทราบนวทางของการติดตามละ
ประมินผล ซึไงจะ฿หຌทุกคน฿หຌความรวมมือละขຌามามีสวนรวม฿นการติดตามละประมินผล฿นครัๅงนีๅ
2. ขัๅนการประมินผลการดานินงาน ป็นขัๅนการวิคราะห์กระบวนการดานินงานตามผนยุทธศาสตร์ ฿น
ภาพรวม ละตละรายยุทธศาสตร์ ดยนຌนทีไความหมาะสมของกระบวนการดานินงาน ทีไจะนาเปสูการบรรลุผลตาม
วัตถุป ระสงค์ของผนยุทธศาสตร์ผ ลการปลีไยนปลงทีไกิดขึๅน กับกลุม ปງ าหมายละชุ มชนรวมทัๅงค วามพึงพอ฿จของ
ประชาชนตอการดานินงานของทศบาลดยทีมติดตามละประมินผลจะทาการกใบรวมรวมขຌอมูลจากผูຌทีไมีสวนเดຌละสวน
สียจากการดานินงานตามผนยุทธศาสตร์ของทศบาล
3.
ขัๅ น การสรุ ป ประมิ น ผล ป็ น ขัๅ น ของการวิ  คราะห์ ผ ลร ว มกั น กั บ ผูຌ ทีไ  กีไ ย วขຌ อ งกั บ ครงการ
ถึงความสารใจของครงการ กระบวนการทีไนาเปสูความสารใจหรือลຌมหลว ปัญหาละอุปสรรคสาคัญทีไกิดขึๅน บทรียน
สาคัญทีไเดຌรับจากการดานินงานตามผนยุทธศาสตร์ลຌวนาสิไงทีไเดຌรับเปพัฒนาละปรับปรุงนวทางการดานินงาน฿นปี
ตอเป
3.2 การกใบรวบรวมขຌอมูลละกลุมตัวอยาง
การกใบรวบรวมขຌอมูลทีมติดตามละประมินผลจะ฿ชຌวิธีการหลายวิธีประกอบกัน เดຌก
3.2.1 การกใบรวบรวมขຌอมูลจากอกสารทีไกีไยวขຌอง ชน ผนพัฒนาสามปี ิ 2558-2560) รายงาน
ความกຌา วหนຌา การดานิ นงาน รายงานการประชุม รายงานสรุป ผลการดานิ น งานรายกิจกรรม รายงานกา รติดตาม
ประมินผลภาย฿น
3.2.2 การกใบขຌอมูลภาคสนาม
3.2.2.1 การกใบรวบรวมขຌอมูลจากผูຌมีสวนเดຌสวนสียจากการดานินงานดังนีๅ
 ประชุมกลุมทีไ 1 ิFocus Groupี ผูຌนาทຌองถิไนหรือผูຌทนทีไกีไยวขຌอง ิประธานละคณะกรรมการ
ชุมชนี กับการดานินครงการ฿นตละรายยุทธศาสตร์ จาก 62 ชุมชน ดยจัดประชุม ฿นวันทีไ
6 พฤศจิกายน 2558 วลา 8.30-16.00 น. มีผูຌขຌารวมทัๅงสิๅน39 คน
 ประชุมกลุมทีไ 2 ิFocus Groupี ผูຌทนอาสาสมัครสาธารณสุข ิอสม.ีละผูຌทนกลุมผูຌสูงอายุ
จาก 62 ชุมชน ดยจัดประชุม ฿นวันทีไ 10 พฤศจิกายน 2558 วลา 8.30 -16.00 น.
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 ประชุมกลุมทีไ 3 ิFocus Groupี ผูຌทนกลุมสตรีละผูຌทนกลุมผูຌสูงอายุ จาก 62 ชุมชน ดย
จัดประชุม ฿นวันทีไ 20 พฤศจิกายน 2558 วลา 8.30-12.00 น. มีผูຌขຌารวมทัๅงสิๅน 59 คน
 ประชุมกลุมทีไ 4 ิFocus Groupี ผูຌทีไมีกีไยวขຌองจากภาครัฐละภาคอุตสาหกรรมชน ผูຌทน
ประชาชนมื อง ผูຌทรงคุณวุฒิ ตารวจ จຌาหนຌาทีไสาธารณสุข ครูละผูຌทนชมรมผูຌประกอบการ
ธุรกิจ มีผูຌขຌารวมทัๅงสิๅน 25 คน ดยจัดประชุม ฿นวันทีไ 20 พฤศจิกายน 2558 วลา 13.3016.00 น.
3.2.3 การสอบถามความพึงพอ฿จ฿นการ฿หຌบริการตอประชาชน฿นพืๅนทีไดย฿ชຌบบสอบถามจากการสุมตัว อยาง
ประชาชน฿นชุมชนทัๅงหมด 62 ชุมชน จานวน 1,669 ตัวอยาง คิดป็น รຌอยละ 5 ของประชากรทัๅงหมด 33,415
ครัวรือน มีรายละอียดการกระจายของกลุมตัวอยางดังนีๅ

ตารางทีไ 3.1: รายละอียดของกลุม ตัวอยาง฿นทศบาลมืองปู่ จຌาสมิงพราย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชือไ ชุมชน
รวมศรัทธาพัฒนา
บุญถนอมพัฒนา
บางวัวพัฒนา
มหาวงษ์พัฒนา
รวมรังสรรค์
ปรมฤทัย
กุศลสงสามัคคี
หมู 1 รวม฿จพัฒนา
หมู 2 พัฒนา
กิดอีไยมพัฒนา
วัดสารงหนือ หมู 4
หมู 5 สามัคคี
คลองสารงหมู 6
ชาวมหาวงษ์
คลองสารง
รวมดຌวยชวยพัฒนา
วัดสารงหนือ หมู 10
ศรีสกุลกຌาวหนຌา
ผูกมิตรพัฒนากຌาวหนຌา
อราวัณ

หมูทีไ

ตาบล

1,8
2,5
3
4
6,7
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3

สารง
สารง
สารง
สารง
สารง
สารง
สารง
สารงกลาง
สารงกลาง
สารงกลาง
สารงกลาง
สารงกลาง
สารงกลาง
สารงกลาง
สารงกลาง
สารงกลาง
สารงกลาง
สารง฿ตຌ
สารง฿ตຌ
สารง฿ตຌ

จานวน
ครัวรือน
392
1,193
2,222
1,400
593
572
603
936
580
1,007
448
161
122
1ุแ็ใ
1,204
644
204
1,279
1,101
240

ครงการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย ประจาปี โ558

กลุม ตัวอยาง
(5%)
20
60
111
70
30
29
30
47
29
50
22
8
6
58
60
32
10
64
55
12
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ลาดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
26
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

ชือไ ชุมชน
รวมสุข
คลองขุดพัฒนา
หมู 6 สารง฿ตຌพัฒนา
พิทักษ์ธรรม หมู 7
ศรีสวนสຌมพัฒนา
รมประดู
พิทักษ์ธรรม หมู ้
รวมสามัคคี 72 ปี มหาราช
สะพานขียว
สยามพัฒนา
บຌานสวนนๅา
จตุพร
หมู 6 หมู 7 รวม฿จพัฒนา
วัดบางหัวสือ
กຌาวพัฒนา
กຌา กຌา กຌาพัฒนา
บางฝງายหมู 11
หมู12 อาสาพัฒนาบางฝງาย
12 บ.บ.น. พัฒนา
4 ส.พัฒนา
เทยสมุทรรวมพัฒนา
บุญจมสรຌางสรรค์
ทຌองคุຌงพัฒนา
ชาวทຌองคุຌงสามัคคี
วัดหลม
ดวนพัฒนา
วัดกลางสวนสรຌางสรรค์
ิมอญดิงฮะมกี
ปู่จຌา
ถนอมสุข
รวม฿จธรรม
อิสระพัฒนา หมู 10
หมู 11 พรຌอม฿จสรຌางสรรค์
หมู 12 พรຌอม฿จสรຌางสรรค์
คลองทຌายมือง
ทพพัฒนา
วัดบางหญຌาพรก 16
รวมพัฒนา

สารง฿ตຌ
สารง฿ตຌ
สารง฿ตຌ
สารง฿ตຌ
สารง฿ตຌ
สารง฿ตຌ
สารง฿ตຌ
สารง฿ตຌ
บางหัวสือ
บางหัวสือ
บางหัวสือ
บางหัวสือ
บางหัวสือ
บางหัวสือ
บางหัวสือ
บางหัวสือ
บางหัวสือ
บางหัวสือ
บางหัวสือ
บางหัวสือ
บางหัวสือ
บางหัวสือ
บางหญຌาพรก
บางหญຌาพรก
บางหญຌาพรก
บางหญຌาพรก
บางหญຌาพรก

จานวน
ครัวรือน
198
108
305
686
526
527
แุๆไไ
780
210
155
130
299
324
274
425
175
193
330
330
278
594
203
486
1,046
362
295
266

กลุม ตัวอยาง
(5%)
10
5
15
34
26
26
่โ
39
11
8
6
15
16
14
21
9
10
17
17
14
30
10
24
52
18
15
13

บางหญຌาพรก
บางหญຌาพรก
บางหญຌาพรก
บางหญຌาพรก
บางหญຌาพรก
บางหญຌาพรก
บางหญຌาพรก
บางหญຌาพรก
บางหญຌาพรก
บางหญຌาพรก

188
183
83
548
833
179
490
822
154
823

9
9
4
27
42
9
25
41
8
41

หมูทีไ

ตาบล

4
5
6
7
8
8
้
10
1,5
2
3
4
6,7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
1,2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14,15
16
17
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ลาดับ
58
59
60
61
62

ชือไ ชุมชน
ศิษย์ธรรมคุณ หมู 18
อยูจริญ 19
ประชารวม฿จ
หมู 21 วัดบางหญຌาพรก
หมู 22 วัดบางหญຌาพรก
รวม

หมูทีไ

ตาบล

18
19
20
21
22

บางหญຌาพรก
บางหญຌาพรก
บางหญຌาพรก
บางหญຌาพรก
บางหญຌาพรก

จานวน
ครัวรือน
440
829
360
111
149
33,415

กลุม ตัวอยาง
(5%)
22
41
18
6
7
1,669

3.2.4 การประมินผลการปฏิบัติงานของตละสานัก/กองงาน ดย฿หຌตละหนวยงานประมินตนองตามตัวชีๅวัด
ของหนวยงาน ละรับการตรวจประมินจากคณะกรรมการตรวจประมินผลภายนอก
3.3 การวิคราะห์ละนาสนอผลการประมิน
3.3.1 การวิคราะห์ผลการประมิน ป็นการวิคราะห์ขຌอมูลทีไเดຌทัๅง฿นชิงคุณภาพละปริมาณ
1.ี การวิคราะห์ขຌอมู ลชิงคุณภาพ ป็นการวิคราะห์ชิงพรรณนาจากขຌอมูลทีไเดຌจากการศึกษา
อกสารทีไกีไยวขຌองละการประชุมลุม ิFocus Groupี
2.ี การวิคราะห์ขຌอมูลชิงปริมาณ ฿ชຌการวิคราะห์ขຌอมูลทางสถิติดย฿ชຌปรกรมคอมพิวตอร์
SPSS วิคราะห์ขຌอมูลจากบบสอบถาม สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล เดຌก คารຌอยละ คาฉลีไยละการวิคราะห์สวน
บีไยงบนมาตรฐาน ิSD)
3.3.2 การนาสนอผลการประมิน ป็นการนาสนอผลการวิคราะห์ปัจจัย ตัวรวมของทัๅง 5 ผน
ยุทธศาสตร์” ทีไทา฿หຌกิดผลสารใจ ปัญหาละอุปสรรค ละนาสนอผลการประมิน฿นลักษณะฉพาะตละผนยุ ทธศาสตร์
ผลทีไกิดการปลีไยนปลงกับกลุมปງาหมายของครงการ ดยนຌนการวิคราะห์อธิบายสภาพของปรากฏการณ์ทีไชืไอมยง
ระหวางกระบวนการละปງาหมายของการดานินงานผนยุทธศาสตร์
3.3.3 การนาสนอผลการประมินละพัฒนาตัวชีๅวัดผลส ารใจของงาน ิKey Performance
Indicators) ของตละสานัก/กอง
การติดตามประมินผลตามวัตถุประสงค์ดงั กลาว สามารถกาหนดกรอบการดานินงานเดຌ ดังนีๅ
กลเกละกระบวนการ
บริหารจัดการ

แ. ผลการดานินงานรายยุทธศาสตร์

1.1 ยุทธศาสตร์ดຌานครงสรຌางพืๅนฐานละผังมือง
แ.โ ยุทธศาสตร์ดຌ า นสั ง คม คุ ณ ภาพชี วิ ต ภู มิ
ปัญญา ความมัไนคงละความปลอดภัย฿นชีวิต
1.ใ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ดຌ า น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
แ.ไ ยุทธศาสตร์ดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว
1.5 ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารละการมีสวน
รวมของประชาชน

ปัจจัยนาขຌา ิInputี
โ. ความพึงพอ฿จของประชาชนตอการดานินงาน
รายยุทธศาสตร์
ของทศบาล
 กระบวนการตรียมการ
3. ประมินผลการปฏิบัตงิ านตามตัวชีวๅ ดั ผลสารใจ
ของงาน ิKPIี
 ทรัพยากร
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 การดานินงาน
 กระบวนการติดตาม
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การปรับปรุงละจัดทาผนพัฒนาของ
ทศบาล฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของ
ทຌองถินไ ฿นระยะตอเป
ภาพทีไ 3.แ สดงกรอบการติดตามประมินผล
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บทที่ 4
ผลกำรดำนินงำน
฿นบทนีๅผูຌศึกษาจะนาสนอผลการวิคราะห์ขຌอมูลทีไเดຌจากการกใบรวบรวม จากอกสารทีไกีไยวขຌอง
ิDocument research) ซึไงเดຌก ผนการดานินงานประจาป 2558 ละรายงานผลการดานินงาน
การจัดทาตัวชีๅวัดผลสารใจของงานของตละสานัก /กองละผลการปฏิบัติงาน฿นปทีไผานมาตามตัวชีๅวัด
ทีไสรຌางขึๅน การประชุมกลุมยอยผูຌนาชุมชน ผูຌทนกลุมสตรี กลุมอสม. ละผูຌทนกลุมผูຌสูงอายุ รวมทัๅงผูຌทีไมี
สวนกีไยวขຌองกับการวางผนพัฒนาทຌองถิไนจากหนวยงานภาครัฐ ผูຌประกอบการภาคธุรกิจอกชน ตลอดจน
ประชาชน฿นพืๅนทีไทศบาลมืองปูຆจຌาสมิงพราย ดยมีประดในการนาสนอดังตอเปนีๅ
4.1 ผลการดานินงานตามยุทธศาสตร์ 5 ดຌาน฿นภาพรวม
4.2 ผลการสารวจความคิดหในของผูຌนาชุมชนทีไมตี อ ผนยุทธศาสตร์ 5 ดຌาน
4.3 ผลการสารวจความคิดหในของกลุมผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม. ทีไมีตอผนยุทธศาสตร์ 5 ดຌานฯ
4.4 ผลการสารวจความคิดหใน ของภาคีครือขายภาครัฐละภาคอกชนทีไมีตอผนยุทธศาสตร์
5 ดຌานฯ
4.5 ผลการสารวจความคิดหในของประชาชนตอยุทธศาสตร์ 5 ดຌาน
4.6 ผลการตรวจประมินตัวชีๅวัดผลสารใจของงานของตละสานัก/กองงาน
4.1 ผลกำรดำนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 5 ดຌำน฿นภำพรวม
ผลการดานินงานตามยุทธศาสตร์ 5 ดຌาน฿นภาพรวม เดຌจากการวิคราะห์อกสารหลักฐานทีไป็น
ผนงาน/ครงการ งบประมาณละรายงานผลการดานินงานครงการของทศบาลมืองปูຆจຌาสมิงพราย฿น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึไงผลการวิคราะห์บงออกป็น 4 สวน คือ
4.1.1 ผนงาน/ครงการละงบประมาณของทศบาลมืองปูຆจຌาสมิงพรายทีไเดຌวางผนเวຌ฿น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
4.1.2 ผลการดานินงานตามผน฿นตละยุทธศาสตร์฿นภาพรวม
4.1.3 การวิคราะห์ผลการดานินงาน฿นตละยุทธศาสตร์
4.1.4 การรายงานผลการดานินครงการ
ตละสวนมีรายละอียด ดังนีๅ

4.1.1 ผนงำน/ครงกำรละงบประมำณของทศบำลมืองปู่จຌำสมิงพรำย ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2558
จากการติดตามผลการดานินงานตามผนทีไวางเวຌ฿นตละยุทธศาสตร์ พบวามีครงการทีไกาหนด
เวຌทัๅงหมด 188 ครงการ บิกจายพรຌอมดานินการลຌวสรใจตามผนทีไกาหนด 95 ครงการคิดป็นรຌอยละ
50.53 บิกจายยังเมเดຌสรุปผลดานินงานจานวน 24 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 12.77 กันงินบิกจายปถัดเป
จานวน 48 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 25.53 สตง.ระงับการบิ กจายจานวน 3 ครงการ คิดป็นรຌอยละ
1.60 ยกลิกครงการจานวน 18 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 9.57
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มืไอยกตามรายยุทธศาสตร์ มีผลการดานินงาน ดังนีๅ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำนละกำรผังมือง จากครงการทัๅงหมด 38 ครงการ
ดานินการละบิกจายลຌวสรใจพรຌอมสรุปผลการดานินงาน 6 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 15.79 กันงิน
บิกจายปถัดเปจานวน 31 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 81.58 ระงับจากบิกจาย 1 ครงการ คิดป็นรຌอยละ
2.63
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ดຌำนสังคม คุณภำพชีวิต ภูมิปัญญำ ควำมมั่นคงละควำมปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สินของประชำชน จากครงการทัๅงหมด 84 ครงการ มีครงการทีไบิกจายลຌวสรใจพรຌอม
สรุปผลการดานินงาน 56 ครงการ ิรຌอยละ 66.67) บิกจายดยยังเมเดຌสรุปครงการจานวน 13 ครงการ
คิดป็นรຌอยละ 15.48 กันงินบิกจายปถัดเปจานวน 1 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 1.19 สตง. ระงับการบิกจาย
2 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 2.38 ยกลิกจานวน 12 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 14.28
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ดຌำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ ละสิ่งวดลຌอม จากครงการทัๅงหมด
8 ครงการ ครงการทีไบิกจายลຌวสรใจพรຌอมสรุปผลการดานินงานจานวน 2 ครงการ คิดป็นรຌอยละ
25.00 กันงินบิกจายปถัดเปจานวน 1 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 12.50
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ดຌำนศรษฐกิจละกำรทองที่ยว มีครงการทัๅงหมด 4 ครงการ บิกจายลຌว
สรใจพรຌอมสรุปผลการดานินงานจานวน 1 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 25.00 บิกจายยังเมเดຌสรุปผลการ
ดานินงานจานวน 2 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 50.00 กันงินบิกจายปถัดเปจานวน 1 ครงการ คิดป็นรຌอยละ
25.00
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ดຌำนกำรบริหำรละกำรมีสวนรวมของประชำชน จากครงการทัๅงหมด 54
ครงการ มีครงการบิ กจายลຌวสรใจ พรຌ อมสรุ ปผลการดานินงานจานวน 30 ครงการ คิดป็นรຌอยละ
55.56 บิกจายยังเมเดຌสรุปผลการดานินงานจานวน 4 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 7.40 กันงินบิกจายปถัดเป
จานวน 14 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 25.93 ยกลิก จานวน 6 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 11.11

ตำรำงที่ 4.1.1.1 สดงรຌอยละของครงกำรที่ดำนินงำน฿นตละยุทธศำสตร์จำนกตำมลักษณะ
กำรดำนินกำรละกำร฿ชຌงบประมำณ
ยุทธศำสตร์ / นวทำง
ดำนินกำรบิกจำย
ยกลิก
รวม
ลຌวสรใจ/บิกจำย
ครงกำร/
ยังเมเดຌสรุปผล/ ระงับบิกจำย
กันงินเวຌ
ยุทธศำสตร์ดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำนละกำรผังมือง
- นวทางการพั ฒ นาสนั บ สนุ น ครงการก อ สรຌ า ง
100.00
0.00
60.53
ปรับปรุง ซอมซม ครงการสรຌางพืๅนฐานมืองละ
(23)
(-)
(23)
ชุมชนทีไสามารถนาเปปฏิบติเดຌ
- นวทางการพั ฒ นา ส ง สริ ม ละปຂ ด อกาส฿หຌ
0.00
100.00
2.63
ประชาชนมีสวนรวมพัฒนาทຌองถิไน
(-)
(1)
(1)
- นวทางการพัฒนา สนับสนุนงบประมาณทีไจัดสรร
100.00
0.00
36.84
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ยุทธศำสตร์ / นวทำง

ดำนินกำรบิกจำย
ลຌวสรใจ/บิกจำย
ยังเมเดຌสรุปผล/
กันงินเวຌ
พืไอครงการสรຌางผนรับมือของมืองตอหตุการณ์
(14)
ภัยภิบัติ
รวม
97.37
(37)

ยกลิก
ครงกำร/
ระงับบิกจำย

รวม

(-)

(14)

2.63
(1)

100.00
(38)

ตำรำงที่ 4.1.1.1 สดงรຌอยละของครงกำรที่ดำนินงำน฿นตละยุทธศำสตร์จำนกตำมลักษณะ
กำรดำนินกำรละกำร฿ชຌงบประมำณ ิตอี
ยุทธศำสตร์ / นวทำง
ดำนินกำรบิกจำย
ยกลิก
รวม
ลຌวสรใจ/บิกจำย
ครงกำร/
ยังเมเดຌสรุปผล/ ระงับบิกจำย
กันงินเวຌ
ยุทธศำสตร์ ดຌำนสังคม คุณภำพชีวิต ภูมิปัญญำ
ควำมมั่ น คงละควำมปลอดภั ย ฿นชี วิ ต ละ
ทรัพย์สินของประชำชน
- นวทางการพั ฒ นา ส งสริ ม กิ จ กรรมละ
84.62
15.38
15.48
นันทนาการ฿นชุมชน
(11)
(2)
(13)
- นวทางการพัฒนา สงสริมละอนุรักษ์ศิลปะละ
92.31
7.69
15.48
วัฒนธรรมของชุมชนดยรวมมือกับทุกภาคสวน
(12)
(1)
(13)
- นวทางการพัฒนา สงสริมพัฒนาบทบาทละ
100.00
0.00
4.71
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของสตรี ผูຌ สู ง อายุ ผูຌ พิ ก ารละ
(4ี
(-)
(4)
ผูຌดຌอยอกาสดยจัดสวัสดิการสังคม
-นวทางการพั ฒ นา ส ง สริ ม คุ ณ ธรรมพืไ อ การ
75.00
25.00
4.71
พัฒนาคุณภาพของประชาชน
(3)
(1)
(4)
- นวทางการพัฒนา สงสริมการจัดระบียบชุมชน
66.67
33.33
3..57
พืไอการพัฒนาคุณภาพของประชาชน
(2)
(1)
(3)
-นวทางการพั ฒ นา ส ง สริ ม ครงการส ง สริ ม
100.00
0.00
5.95
สุขภาพละสวัสดิการทางการดຌานสาธารณสุข฿หຌก
(5)
(-)
(5)
ประชาชน
- นวทางการพัฒ นา ส งสริ ม ละพัฒ นาคุณภาพ
89.29
10.71
33.33
การศึกษาของรงรียน฿หຌเดຌมาตรฐานการศึกษา
(25)
(3)
(28)
- นวทางการพั ฒ นา ส งสริ ม การศึ กษา฿นระบบ
60.00
40.00
11.90
ภายนอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย
(6)
(4)
(10)
นวทางการพัฒ นา พิไมมาตรการ฿นการปງ องกัน
100.00
0.00
2.38
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ยุทธศำสตร์ / นวทำง

ดำนินกำรบิกจำย
ลຌวสรใจ/บิกจำย
ยังเมเดຌสรุปผล/
กันงินเวຌ
อั ค คี ภั ย ฿นพืๅ น ทีไ  ละพั ฒ นาระบบปງ อ งกั น อั ค คี ภั ย
(2)
อยางมีประสิทธิภาพ
นวทางการพั ฒ นา ส ง สริ ม การจั ด ระบี ย บ
100.00
ประชากรฝง฿นพืๅนทีไ
(1)
นวทางการพัฒนา สนับสนุนการดานินงานปງองกัน
100.00
ละกຌเขปัญหายาสพติด
(1)
รวม
85.71
(72)

ยกลิก
ครงกำร/
ระงับบิกจำย

รวม

(-)

(2)

0.00
(-)
0.00
(-)
14.29
(12)

1.19
(1)
1.19
(1)
100.00
(84)

ตำรำงที่ 4.1.1.1 สดงรຌอยละของครงกำรที่ดำนินงำน฿นตละยุทธศำสตร์
จำนกตำมลักษณะกำรดำนินกำรละกำร฿ชຌงบประมำณ ิตอี
ยุทธศำสตร์ / นวทำง
ดำนินกำรบิกจำย
ยกลิก
ลຌวสรใจ/บิกจำย
ครงกำร/
ยังเมเดຌสรุปผล/ ระงับบิกจำย
กันงินเวຌ
ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติละ
สิ่งวดลຌอม
- นวทางการพัฒนา สงสริมสนับสนุนละรวมมือ
100.00
0.00
กับองค์กรทุกภาคสวน฿นการรณรงค์฿หຌกิดกิจกรรม
(4)
(-)
ครือขายละการจัดการขยะ
- นวทางการพัฒนา สงสริมสนับสนุนละรวมมือ
100.00
0.00
กับสวนราชการทีไกีไยวขຌอง฿นการ฿ชຌมาตรการทาง
(3)
(-)
สิไงวดลຌอมอยางบูรณาการ
- นวทางการพัฒนา สงสริมการรักษาฟຕนฟู
100.00
0.00
ทรัพยากร ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
(1)
(-)
รวม
100.00
0.00
(8)
(-)
ยุทธศำสตร์ดຌำนศรษฐกิจละกำรทองที่ยว
-นวทางการพัฒนา สงสริมความรูຌละทักษะของ
100.00
0.00
ชุมชน
(3)
(-)

รวม

50.00
(4)
37.50
(3)
12.50
(1)
100.00
(8)
75.00
(3)

ครงการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลมืองปูຆจຌาสมิงพราย ประจาป โ558

61

นวทางการพัฒนา สงสริมการประชาสัมพันธ์ละ
บริการดຌานการทองทีไยว
รวม

100.00
(1)
100.00
(4)

0.00
(-)
0.00
(-)

ตำรำงที่ 4.1.1.1 สดงรຌอยละของครงกำรที่ดำนินงำน฿นตละยุทธศำสตร์
จำนกตำมลักษณะกำรดำนินกำรละกำร฿ชຌงบประมำณ ิตอี
ยุทธศำสตร์ / นวทำง
ดำนินกำรบิกจำย
ยกลิก
ลຌวสรใจ/บิกจำย
ครงกำร/
ยังเมเดຌสรุปผล/ ระงับบิกจำย
กันงินเวຌ
ยุทธศำสตร์ดຌำนกำรบริหำรละกำรมีสวนรวมของ
ประชำชน
- นวทางการพัฒนาบุคลากรทศบาล฿หຌ มีความรูຌ
60.00
40.00
มีทักษะ฿นการทางานดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(3)
(2)
- นวทางการพัฒ นาระบบบริ ห ารงานละระบบ
100.00
0.00
ขຌอมูลขาวสารสนทศ฿หຌมีประสิทธิภาพ
(12)
(-)
- นวทางพัฒนา ปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์ ครืไองมือ
96.30
3.70
ครืไ อ ง฿ชຌ  ละสถานทีไ ป ฏิ บั ติ ง าน฿หຌ เ ดຌ ม าตรฐาน
(26)
(1)
พียงพอตอการทางาน
- นวทางสริ ม สรຌ า งการมี ส ว นร ว มของภาค
90.00
10.00
ประชาชนละภาคสวนตางโ ฿นการบริหารจัดการ
(9)
(1)
รวม
92.59
7.41
(50)
(4)
รวมทุกยุทธศำสตร์
93.62
6.38
(176)
(21)

25.00
(1)
100.00
(4)

รวม

9.26
(5)
22.22
(12)
50.00
(27)
18.52
(10)
100.00
(54)
100.00
(188)
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พ.ศ. 2558

4

188

พ.ศ. 2557

6

205

พ.ศ. 2556

3

219

พ.ศ. 2555

4

215

พ.ศ. 2554

69 77 72 70 76 86 83 84

213

พ.ศ. 2553

72

195

46 32 43 37 48 62 48 38

173

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2551

83

166

พ.ศ. 2550
ยุทธศาสตร์ดຌานครงสรຌางพืๅนฐานละการผังมือง
ิดิม คือ ยุทธศาสตร์ดຌานครงสรຌางพืๅนฐานี
ยุ ทธศาสตร์ ดຌา นสั งคม คุณภาพชีวิต ภูมิปั ญญา
ความมัไ น คงละความปลอดภั ย ฿นชี วิ ต ละ
ทรัพย์สินของประชาชน
ิดิม คือ ยุทธศาสตร์ดຌานการสงสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมี
ยุทธศาสตร์ดຌานการจัดระบียบชุมชน / สังคม
การรักษาความสงบรียบรຌอยละความมัไนคง
ยุทธศาสตร์ ดຌานการจั ดการทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม
ยุทธศาสตร์ดຌานศรษฐกิจละการทองทียไ ว
ิดิม คือ ยุทธศาสตร์ดຌานการสงสริมการลงทุน
ละพาณิชยกรรมละการทองทีไยว)
ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารละการมีสวนรวมของ
ประชาชน
ิดิม คือ ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการมืองละ
การบริหาร ี
รวม

221

ตำรำงที่ 4.1.1.2 สดงจำนวนครงกำรที่ดำนินงำน฿นตละยุทธศำสตร์ปรียบทียบ
ระหวำงปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2558
ยุทธศำสตร์ / นวทำง
จำนวนครงกำร

66,793,900
ิงบอนุมัติี13,023,500
ิงบ฿ชຌจริงี

พ.ศ.
2550
พ.ศ.
2551
พ.ศ.
2552

50,641,000
(งบอนุมัติี
24,012,656
(งบ฿ชຌจริงี

พ.ศ.
2554

125,191,000

พ.ศ.
2555

94,359,000
ิงบอนุมัติี
งบ฿ชຌจริงเมสามารถสรุปเดຌ

พ.ศ.
2556

151,065,480 ิงบอนุมัตีิ
6,965,900
ิงบ฿ชຌจริงี

พ.ศ.2557

110,826,000
ิงบอนุมัติี
18,933,303
ิงบ฿ชຌจริงี

พ.ศ.2558

64

พ.ศ.
2553

จำนวนงบประมำณ
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62,889,000
ิงบอนุมัติี
17,565,199
ิงบ฿ชຌจริงี

ตำรำงที่ 4.1.1.3 สดงจำนวนงบประมำณที่฿ชຌ฿นตละยุทธศำสตร์ปรียบทียบระหวำงปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2558

36,367,500

ยุทธศำสตร์ /
นวทำง

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
ดຌานครงสรຌาง
พืๅ น ฐ า น  ล ะ
ก า ร ผั ง  มื อ ง
ิ  ดิ ม คื อ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
ดຌานครงสรຌาง
พืๅนฐานี
160,036,440

ยุทธศำสตร์ /
นวทำง

ยุทธศาสตร์ดຌาน
สังคม คุณภาพ
ชีวิต ภูมิปัญญา
ความมัไนคงละ
ความปลอดภั ย
฿ น ชี วิ ต  ล ะ
ทรั พ ย์ สิ น ของ
ประชาชน
ิ  ดิ ม คื อ
ยุทธศาสตร์ดຌาน
ก า ร ส ง  ส ริ ม
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
ก า ร ศึ ก ษ า
ศ า ส น า
ศิลปวัฒนธรรมี
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
ดຌานการจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ ละ
สิไงวดลຌอม

พ.ศ.
2550
พ.ศ.
2551

5,765,500

111,830,800

870,000
ิงบอนุมัติี
479,304
ิงบ฿ชຌจริงี

63,285,859
ิงบอนุมัติี
50,577,835.39
ิงบ฿ชຌจริงี

พ.ศ.
2552

4,500,000
ิงบอนุมัติี
4,158,088
ิงบ฿ชຌจริงี

149,599,720
ิงบอนุมัติี
61,546,741
ิงบ฿ชຌจริงี

พ.ศ.
2553

2,800,000
ิงบอนุมัติี
2,399,657
ิงบ฿ชຌจริงี

129,364,990
(งบอนุมัติี
117,086,570.31
(งบ฿ชຌจริงี

พ.ศ.
2554

689,000

62,203,500

พ.ศ.
2555

570,000
ิงบอนุมัติี
งบ฿ชຌจริงเมสามารถ
สรุปเดຌ

65,434,920
ิงบอนุมัติี
งบ฿ชຌจริง เมสามารถสรุปเดຌ

พ.ศ.
2556

2,794,000
ิงบอนุมัติี
663,712.90
ิงบ฿ชຌจริงี

102,273,340
ิงบนุมตั ิี
51,839,415.08
ิงบ฿ชຌจริงี

พ.ศ.2557

41,391,500
ิงบอนุมัติี
9,918,956.53
ิงบ฿ชຌจริงี

134,949,900
ิงบอนุมัติี
108,679,807.76
ิงบ฿ชຌจริงี

พ.ศ.2558
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98,478,000

จำนวนงบประมำณ
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19,880,500

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

405,000
ิงบอนุมัติี
210,068.40
ิงบ฿ชຌจริงี

พ.ศ.
2556

50,000
ิงบอนุมัติี
-ิงบ฿ชຌจริงี

พ.ศ.
2555

3,920,000

พ.ศ.
2554

200,000
ิงบอนุมัติี
99,000
ิงบ฿ชຌจริงี

พ.ศ.
2553

200,000
ิงบอนุมัติี
16,050
ิงบ฿ชຌจริงี

พ.ศ.
2552

-

พ.ศ.
2550
พ.ศ.
2551

-

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
ดຌ า นศรษฐกิ จ
ละการ
ทองทีไยว
ิ  ดิ ม คื อ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
ดຌ า น ก า ร
ส ง  ส ริ ม ก า ร
ล ง ทุ น  ล ะ
พาณิ ช ยกรรม
ละการ
ทองทีไยว)

จำนวนงบประมำณ

-

ยุทธศำสตร์ /
นวทำง

450,000
ิงบอนุมัติี

66
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ยุทธศำสตร์ /
นวทำง

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
ดຌ า น ก า ร
บ ริ ห า ร  ล ะ
การมีสวนรวม
ของประชาชน
ิ  ดิ ม คื อ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
ดຌ า น ก า ร
พั ฒ น า
การมื อ งละ
การบริหาร ี
รวม

พ.ศ.
2550
พ.ศ.
2551

81,417,480

182,887,900

33,624,100

334,850,759
ิงบอนุมัติี
139,794,525.55
ิงบ฿ชຌจริงี

202,701,000
ิงบอนุมัติี74,874,291.26
ิงบ฿ชຌจริงี

275,381,020
ิงบอนุมัติี
108,184,898.86
ิงบ฿ชຌจริงี

43,142,300
ิงบอนุมัติี
14,261,743.66
ิงบ฿ชຌจริงี

พ.ศ.
2553

337,895,690
ิงบอนุมัติี
243,160,196.68
ิงบ฿ชຌจริงี

153,829,700
ิงบอนุมัติี
98,907,005.37
ิงบ฿ชຌจริงี

พ.ศ.
2554

275,244,600

82,325,100

พ.ศ.
2555

237,144,170
ิงบอนุมัติี
งบ฿ชຌจริง เม
สำมำรถสรุปเดຌ

76,313,600
ิงบอนุมัติี
งบ฿ชຌจริงเมสามารถสรุปเดຌ

พ.ศ.
2556

360,652,950
ิงบอนุมัติี
72,772,523.63
ิงบ฿ชຌจริงี

104,070,130
ิงบอนุมัติี
13,303,495.65
ิงบ฿ชຌจริงี

พ.ศ.2557

321,294,000

33,721,600

ิงบอนุมัติี

ิงบอนุมัติี
16,716,490.22

พ.ศ.2558

ิงบ฿ชຌจริงี

67

154,458,625.91
ิงบ฿ชຌจริงี

พ.ศ.
2552

จำนวนงบประมำณ

ครงการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลมืองปูຆจຌาสมิงพราย ประจาป โ558

360,512,220

68

จากตาราง 4.1.1.2 จะหในเดຌจานวนครงการ฿นป 2558 ลดลงจากป 2557 จานวน 50 ครงการ
มืไอปรียบทียบรายยุทธศาสตร์ จะหในวา ยุทธศาสตร์ดຌำนกำรบริหำรละกำรมีสวนรวมของประชำชน
มีจำนวนครงกำรพิไมขึๅนมาก สวนยุทธศาสตร์ดຌานยุทธศาสตร์ดຌานสังคม คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา ความ
มัไ น คงละความปลอดภั ย ฿นชี วิ ต ละทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนละยุ ท ธศาสตร์ ดຌ ำ นศรษฐกิ จ ละ
กำรทองที่ยวมีจานวนครงการพิไมขึๅน ลใกนຌอยมืไอทียบกับปทีไผานมา ขณะทีไยุทธศาสตร์ดຌานครงสรຌา ง
พืๅนฐานละผังมืองมีจานวนครงการลดลงมากมืไอ ปรียบทียบกับปทีไผานมา สวนยุทธศาสตร์ดຌานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมมีจานวนครงการลดลงลใกนຌอย
มืไอปรียบทียบความมากนຌอยของจานวนครงการ฿นตละยุทธศาสตร์พบวายุทธศาสตร์ ดຌาน
ยุทธศาสตร์ดຌานสังคม คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา ความมัไนคงละความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของ
ประชาชนมีจานวนครงการมากทีไสุด รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารละการมีสวนรวมของ
ประชาชน ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการมืองละการบริหารละยุทธศาสตร์ดຌานครงสรຌางพืๅนฐานละ
การผังมือง สวนยุทธศาสตร์ทีไมีจานวนครงการนຌอยทีไสุด คือ ยุทธศาสตร์ดาຌ นศรษฐกิจละการทองทีไยว
4.1.2 กำรวิครำะห์ผลกำรดำนินงำน฿นตละยุทธศำสตร์
฿นรายงานสรุปผลผนการดานินงานประจาป 2558 มีการติดตามผลการดานินงาน 2 สวน
ส ว นทีไ 1 ติดตามการดานิ น งานชิงระยะวลาละการ฿ชຌงบประมาณของครงการต างโ ฿นตล ะ
ยุทธศาสตร์ ละสวนทีไ 2 ประมินผลสัมฤทธิ์ของครงการ฿นตละยุทธศาสตร์ครอบคลุมการประมินตาม
วัตถุประสงค์ปງาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ปัญหาอุปสรรค฿นการดานินครงการละขຌอคิดหใน
อืไนโ ปรากฎผลดังนีๅ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำนละกำรผังมือง
฿นยุ ท ธศาสตร์ นีๅ มี จ านวนครงการทัๅ ง สิๅ น 38 ครงการ งบประมาณอนุ มั ติ จ านวนรวม
110,826,000 บาท งบประมาณบิกจายงิน 18,933,303 บาท บงป็นครงการ฿นนวทางการพัฒ นา
สนับสนุนครงการกอสรຌาง ปรับปรุง ซอมซมครงการสรຌางพืๅนฐานมืองละชุมชนทีไสามารนาเปปฏิบัติ
เดຌ 23 ครงการ นวทางการพัฒนา สงสริมละปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีส วนรวม฿นการบริหารจัดการ
ทຌองถิไน 1 ครงการละนวทางการพัฒนา สนับสนุนงบประมาณทีไจัดสรรพืไอครงการสรຌางผนรับมื อของ
มืองตอหตุการณ์ภัยพิบัติ 14 ครงการ ตละนวทางมีรายละอียด ดังนีๅ
นวทำงกำรพัฒนำ สนับสนุนครงกำรกอสรຌำง ปรับปรุง ซอมซมครงกำรสรຌำงพืๅนฐำนมือง
ละชุมชนที่สำมำรนำเปปฏิบัติเดຌ (23 ครงการี ประกอบดຌวยการกอสรຌางถนน คสล.พรຌอมทอระบายนๅา
การกอสรຌางสะพานทางทຌา คสล. การปรับปรุงราวสะพาน การกอสรຌางขืไอน คสล. การกอสรຌางสถานี
สูบนๅา การกอสรຌางปรับปรุงเฟฟງาราวสะพานขຌามคลอง การกอสรຌางปງายชืไอซอยคลองละปງายบอกสຌนทาง
งบประมาณอนุมัติ 76,241,000 บาท งบประมาณบิกจายงิน 18,267,000 บาท
นวทำงกำรพั ฒ นำ ส งสริ มละปຂ ด อกำส฿หຌ ป ระชำชนมี สว นร วม฿นกำรบริ ห ำรจั ด กำร
ทຌองถิ่น 1 ครงการ คือ การอุดหนุนสงสริมศักยภาพดຌานการบริหารจัดการชุมชน งบประมาณอนุมัติ
1,220,000 บาท ตระงับการบิกจาย
นวทำงกำรพัฒนำ สนับสนุน งบประมำณที่จั ดสรรพื่อครงกำรสรຌ ำ งผนรั บมือของมือง
ตอหตุกำรณ์ภัยพิบัติฯ (14 ครงการี ประกอบดຌวยการปรับปรุงฝาบอพักทอหลใกหลอ พรຌอมสริมปาก
บอพัก คสล.ละลอกทอระบายนๅ าละการชวยหลื อผูຌ ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกฉิน งบประมาณอนุ มัติ
30,665,000 บาท งบประมาณบิกจายงิน 666,303 บาท
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ตำรำงที่ 4.1.2.1 สดงกำรดำนินงำน฿นตละครงกำรของยุทธศำสตร์ดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำนละกำรผังมือง
นวทำงกำรพัฒนำ สนับสนุนครงกำรกอสรຌำง ปรับปรุง ซอมซมครงกำรสรຌำงพืๅนฐำนมืองละชุมชนที่สำมำรถนำเปปฏิบัติเดຌ
ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล

แ

กอสรຌางถนน คสล.พรຌอมทอ
ระบายนๅาหมูทีไ 3 ซ.วัดบางหัว
สือ ม.13 จุดริไมตຌนครงการ
บริวณบຌานลขทีไ 45/9 สิๅนสุด
ครงการบริวณบຌานลขทีไ
45/11
กอสรຌางถนน คสล.พรຌอมทอ
ระบายนๅาบริวณซอยกลับ
จริญ ม.15 ต.บางหัวสือ
จานวน 2 ชวง
กอสรຌางถนน คสล.พรຌอมทอ
ระบายนๅาบริวณหมูบຌานฟอร์
จูน ม.17ต.บางหญຌาพรก
จุดริมไ ตຌนครงการบริวณ
บຌานลขทีไ 92 สิๅนสุดครงการ
บริวณบຌานลขทีไ 70
กอสรຌางถนน คสล.พรຌอมทอ
ระบายนๅาบริวณหลังศาล
ปูຆจຌา ม.1 ต.สารง฿ตຌ
จานวน 7 ชวง

โ

ใ

ไ

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณ
บิกจำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

ธ.ค.57ส.ค.58

ระยะวลำที่ สนอ
สนอ สำนักกำรคลัง ระยะวลำ
ดำนินกำร ควำม
ควำม สงอกสำรคืน บิกจำย
เดຌจริง
ตຌองกำร ตຌองกำร หนวยงำน
ตำมผน
ตำม
เดຌจริง
พื่อจัดทำ
ผน
ฎีกำ
พ.ค. - ก.ค.
7 มิ.ย.ม.ค.5่ โ้ พ.ค.
เมมีขຌอมูล
ส.ค.5่
5่
4 ก.ย.57
5่

เมมี
ขຌอมูล

880,000

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง

ธ.ค.5็ส.ค.5่

พ.ค. - ก.ค.
5่

เมมีขຌอมูล

ม.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ส.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

810,000

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง

ธ.ค.5็ส.ค.5่

พ.ค. - ก.ค.
5่

29 ก.ย.5727 ม.ย.58

ม.ค.5่

โ้ พ.ค.
5่

เมมีขຌอมูล

ส.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

แ,5เเ,เเเ

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง

ธ.ค.5็ก.ย.5่

พ.ค. - ส.ค.
5่

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.ย.5่

เมมี
ขຌอมูล

10,56เ,เเเ

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง
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ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล

5

กอสรຌางถนน คสล.พรຌอม
ทอระบายนๅาบริวณหมูบຌาน
สินอุดม ม.12ต.บางหัวสือ
จุดริมไ ตຌนครงการบริวณ
บຌานลขทีไ 24/139 สิๅนสุด
ครงการบริวณคลองบางฝງาย
฿หญ
กอสรຌางสะพานทางทຌา คสล.
พรຌอมขุดลอกคลองผูຌ฿หญนຌอม
ม.7 ต.สารง฿ตຌ จานวน 2 ชวง
กอสรຌางสะพานทางทຌา คส
ล.บริวณคลองบางหญຌาพรก
ิสะพานขียวี ม.5 ต.บางหัว
สือ จุดริไมตຌนครงการบริวณ
สะพานขຌามคลองบางหญຌา
พรก สิๅนสุดครงการบริวณ
ทางชืไอมสะพานทางทຌา
กอสรຌางสะพานทางทຌา คสล.
ม.แ ต.บางหัวสือ จานวน
4 ชวง
กอสรຌางสะพานทางทຌา คสล.
ม.7 ต.บางหัวสือ จุดริไมตຌน

ๆ
็

่
้

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณ
บิกจำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

ธ.ค.58ก.ย.5่

ระยะวลำที่ สนอ
สนอ สำนักกำรคลัง ระยะวลำ
ดำนินกำร ควำม
ควำม สงอกสำรคืน บิกจำย
เดຌจริง
ตຌองกำร ตຌองกำร หนวยงำน
ตำมผน
ตำม
เดຌจริง
พื่อจัดทำ
ผน
ฎีกำ
พ.ค. - ส.ค. เมมีขຌอมูล ก.พ.5่ โ้ พ.ค.
เมมีขຌอมูล
ก.ย.5่
5่
5่

เมมี
ขຌอมูล

3,1เเ,เเเ

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง

ธ.ค.5็ก.ค.5่

ม.ย. - มิ.ย.
5่

เมมีขຌอมูล

ม.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.ย.5่

เมมี
ขຌอมูล

264,เเเ

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง

ธ.ค.5็ส.ค.5่

พ.ค. - ก.ค.
5่

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่

โๆ ก.พ.
5่

เมมีขຌอมูล

ส.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

่4เ,เเเ

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง

ธ.ค.5็ส.ค.5่

พ.ค. - ก.ค.
5่

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่

โๆ ก.พ.
5่

เมมีขຌอมูล

ส.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

87เ,เเเ

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง

ธ.ค.5็ส.ค.5่

พ.ค.-ก.ค.
5่

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่

โๆ ก.พ.
5่

เมมีขຌอมูล

ส.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

5เเ,เเเ

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง
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ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

ครงการบริวณบຌานลขทีไ 26
สิๅนสุดครงการบริวณ
บຌานลขทีไ 54/7
แเ กอสรຌางสะพานทางทຌา คสล.
ม.12 ต.บางหัวสือ จานวน 2
ชวง
แแ กอสรຌางสะพานทางทຌา คสล.
บริวณชุมชนคลองทຌายมือง
11 ม.13 ต.บางหญຌาพรก

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

ระยะวลำที่ สนอ
สนอ สำนักกำรคลัง ระยะวลำ
ดำนินกำร ควำม
ควำม สงอกสำรคืน บิกจำย
เดຌจริง
ตຌองกำร ตຌองกำร หนวยงำน
ตำมผน
ตำม
เดຌจริง
พื่อจัดทำ
ผน
ฎีกำ

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณ
บิกจำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

ธ.ค.5็ส.ค.5่

พ.ค.-ก.ค.
5่

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่

โๆ ก.พ.
5่

เมมีขຌอมูล

ส.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

517,เเเ

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง

ธ.ค.5็ส.ค.5่

ม.ย.-พ.ค.
5่

เมมีขຌอมูล

ม.ค.5่

โๆ ก.พ.
5่

เมมีขຌอมูล

มิ.ย.5่

เมมี
ขຌอมูล

120,เเเ

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง

มิ.ย.-ส.ค.5่

เมมีขຌอมูล

มี.ค.5่

แเ มี.ค.
5่

เมมีขຌอมูล

ก.ย.5่

เมมี
ขຌอมูล

300,เเเ

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง

มิ.ย.-ส.ค.5่

เมมีขຌอมูล

มี.ค.5่

โ่ ม.ค.
5่

เมมีขຌอมูล

ก.ย.5่

เมมี
ขຌอมูล

400,เเเ

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง

มิ.ย.-ส.ค.5่

เมมีขຌอมูล

มี.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.ย.5่

เมมี
ขຌอมูล

7,500,เเเ

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง

มิ.ย.-ส.ค.5่

ใ ม.ค.5่ แ5 ก.ย.5่

มี.ค.5่

5 มี.ค.
5่

เมมีขຌอมูล

ก.ย.5่

เมมี
ขຌอมูล

7,200,เเเ

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง

แโ กอสรຌางปรับปรุงราวสะพาน
ก.พ - ก.ย.
ขຌามคลองตาซีๆยะ บริวณถนน
5่
ทางขຌาหมูบຌานเทยสมุทร 2
ต.บางหัวสือ
แใ กอสรຌางปรับปรุงราวสะพาน ก.พ. - ก.ย.
ขຌามคลองวัดหลม ต.บาง
5่
หญຌาพรก
แไ กอสรຌางขืไอน คสล.ริมคลอง
ธ.ค.5็มหาวงษ์ หมู 3,4,5,10
ก.ย.5่
ต.สารงกลางจานวน 4 ชวง
แ5 กอสรຌางขืไอน คสล.ริมคลอง
ธ.ค.5็รงหีบ หมู 1 ต.สารงกลาง
ก.ย.5่
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ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล

แๆ กอสรຌางขืไอน คสล.ริมคลอง
มหาวงษ์ หมู 7 ต.สารงกลาง
แ็ กอสรຌางขืไอน คสล.ริมคลอง
บางหัวสือลาง หมู 8
ต.บางหัวสือ

ธ.ค.5็ก.ย.5่
ธ.ค.5็ส.ค.5่

แ่ กอสรຌางขืไอน คสล.ริมคลอง
บางหญຌาพรก฿ตຌ พรຌอม
กอสรຌางสะพานทางทຌาขຌาม
คลอง หมู 16,17,22
ต.บางหญຌาพรก
แ้ กอสรຌางสถานีสูบนๅาคลองสาย
ธนู ม.โ ต.สารง฿ตຌ
โเ กอสรຌางปรับปรุงเฟฟງาราว
สะพานขຌามคลองบางหญຌา
พรก ิสะพานขียวี ม.5
ต.บางหัวสือ
โแ กอสรຌางปรับปรุงเฟฟງาราว
สะพานขຌามคลองบางหัวสือ
ิสะพานดงี ม.6
ต.บางหัวสือ
โโ กอสรຌางปรับปรุงเฟฟງาราว

ธ.ค.5็ก.ย.5่

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

ระยะวลำที่ สนอ
สนอ สำนักกำรคลัง ระยะวลำ
ดำนินกำร ควำม
ควำม สงอกสำรคืน บิกจำย
เดຌจริง
ตຌองกำร ตຌองกำร หนวยงำน
ตำมผน
ตำม
เดຌจริง
พื่อจัดทำ
ผน
ฎีกำ
มิ.ย.-ส.ค.5่ เมมีขຌอมูล มี.ค.5่ โ มิ.ย.
เมมีขຌอมูล
ก.ย.5่
5่
พ.ค.-ก.ค. ้ ต.ค.5่ - ก.พ.5่ โ มิ.ย.
เมมีขຌอมูล
ส.ค.5่
5่
แ5 ก.ย.5่
5่
พ.ค.-ส.ค.
5่

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณ
บิกจำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

เมมี
ขຌอมูล
เมมี
ขຌอมูล

7,200,เเเ

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง

1,900,เเเ

1,843,000

สานักการชาง

โ็ พ.ค.5่ โโ มี.ค.5่

ก.พ.5่

5 มี.ค.
5่

เมมีขຌอมูล

ก.ย.5่

เมมี
ขຌอมูล

16,000,เเเ

แ5ุ้ๆๆุเเเ

สานักการชาง

พ.ย.5็ก.ย.5่
ม.ค.-ก.ย.
5็

ม.ย.-ส.ค. เมมีขຌอมูล
5่
มิ.ย.-ส.ค.5็ ใ มิ.ย.5่ -แ
ก.ย.5่

ม.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล
5 มี.ค.
5่

เมมีขຌอมูล

ก.ย.5่

12,500,เเเ

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง

เมมีขຌอมูล

ก.ย.5่

เมมี
ขຌอมูล
เมมี
ขຌอมูล

300,เเเ

278,000

สานักการชาง

ม.ค.-ก.ย.
5่

มิ.ย.-ส.ค.5่ ใ มิ.ย.5่ -แ
ก.ย.5่

มี.ค.5่

5 มี.ค.
5่

เมมีขຌอมูล

ก.ย.5่

เมมี
ขຌอมูล

300,000

278,000

สานักการชาง

ม.ค.-ก.ย.

มิ.ย.-ส.ค.5่ แ ก.ค.5่ -แ

มี.ค.5่

แเ มี.ค.

เมมีขຌอมูล

ก.ย.5่

เมมี

180,000

180,000

สานักการชาง

มี.ค.5่
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ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

สะพานขຌามคลองตายຌม
ิสะพานฟງาี ม.7 ต.บางหัวสือ
โใ กอสรຌางปງายชืไอซอยคลองละ
ปງายบอกสຌนทางลัดภาย฿น
ขตทศบาลมืองปูຆจຌาสมิง
พราย
รวม 23 ครงการ

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

5่
พ.ย.5็ก.ย.5่

พ.ค. - ส.ค.
5่

ระยะวลำที่ สนอ
สนอ สำนักกำรคลัง ระยะวลำ
ดำนินกำร ควำม
ควำม สงอกสำรคืน บิกจำย
เดຌจริง
ตຌองกำร ตຌองกำร หนวยงำน
ตำมผน
ตำม
เดຌจริง
พื่อจัดทำ
ผน
ฎีกำ
ก.ย.5่
5่
เมมีขຌอมูล

ม.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.ย.5่

นวทำงกำรพัฒนำ สงสริมละปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นกำรบริหำรจัดกำรทຌองถิ่น
ลำ
ดับ
ที่
1

ครงกำร

ครงการอุดหนุนสงสริม
ศักยภาพดຌานการบริหาร
จัดการชุมชน

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
บิกจำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

2,500,เเเ

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง

76,241,000

18,267,000

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

แุโโเุเเเ

ระงับการ
บิกจาย

แุโโเุเเเ

ระงับการ
บิกจาย

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ขຌอมูล
เมมี
ขຌอมูล

ชวง
ระยะวลำ ระยะวลำที่ สนอ
สนอ สำนักกำรคลัง ระยะวลำ วันสง
ระยะวลำ ดำนินกำร ดำนินกำรเดຌ ควำม
ควำม สงอกสำรคืน บิกจำย
ฎีกำ
ริ่มตຌน- ตำมผน
จริง
ตຌองกำร ตຌองกำร หนวยงำนพื่อ ตำมผน
สรุปผล
ตำม
เดຌจริง
จัดทำฎีกำ
ผน
ต.ค.5็แ5-โแ
แ5 ธ.ค.5็
ระงับ ระงับการ
ระงับการ
แ5-โแ ธ.ค. ระงับ
ก.ย.5่
ธ.ค.5็
การ
บิกจาย
บิกจาย
5็
การ
บิกจาย
บิกจาย

รวม 1 ครงการ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

นวทำงกำรพัฒนำ สนับสนุนงบประมำณที่จัดสรรพื่อครงกำรสรຌำงผนรับมือของมืองตอหตุกำรณ์ภัยพิบัติฯ
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ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

ระยะวลำที่
ดำนินกำร
เดຌจริง

สนอ
ควำม
ตຌองกำร
ตำมผน

1

ปรับปรุงฝาบอพักหลใกหลอ
พรຌอมสริมปากบอพัก คสล.
ละลอกทอระบายนๅาบริวณ
ซอยวัดยธินประดิษฐ์
ปรับปรุงฝาบอพักหลใกหลอ
พรຌอมสริมปากบอพัก คสล.
ละลอกทอระบายนๅาบริวณ
ซอยสรຌอยทอง1
ปรับปรุงฝาบอพักหลใกหลอ
พรຌอมสริมปากบอพัก คสล.
ละลอกทอระบายนๅาบริวณ
ซอยปรมฤทัย หมู 4,6,9
ตาบลสารง
ปรับปรุงฝาบอพักหลใกหลอ
พรຌอมลอกทอระบายนๅา
บริวณซอยสุรพล 1,2 หมู 4
ตาบลสารง
ปรับปรุงฝาบอพักหลใกหลอ
พรຌอมลอกทอระบายนๅา
บริวณซอยหมูบຌานมหาวงษ์2
หมู 4 ตาบลสารง
ปรับปรุงฝาบอพักหลใกหลอ

พ.ย.5็ก.ย.5่

พ.ค. - ส.ค.
5่

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่

ม.ค.- ก.ย.
5่

มิ.ย. - ส.ค.
5่

เมมีขຌอมูล

พ.ย.5็ก.ย.5่

พ.ค. - ส.ค.
5่

ม.ค.- ก.ย.
5่

โ

3

4

5

6

สนอ
ควำม
ตຌอง
กำรเดຌ
จริง
เมมี
ขຌอมูล

สำนักกำรคลัง
สงอกสำรคืน
หนวยงำน
พื่อจัดทำ
ฎีกำ
เมมีขຌอมูล

ระยะวลำ
บิกจำย
ตำมผน

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณ
บิก
จำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

ก.ย.5่

เมมี
ขຌอมูล

4,600,เเเ

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง

มี.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.ย.5่

เมมี
ขຌอมูล

1,400,เเเ

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.ย.5่

เมมี
ขຌอมูล

5,000,เเเ

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง

มิ.ย. - ส.ค.
5่

เมมีขຌอมูล

มี.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.ย.5่

เมมี
ขຌอมูล

1,200,เเเ

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง

ม.ค. - ก.ย.
5่

มิ.ย. - ส.ค.
5่

เมมีขຌอมูล

มี.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.ย.5่

เมมี
ขຌอมูล

800,เเเ

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง

ม.ค. - ส.ค.

มิ.ย. - ก.ค.

เมมีขຌอมูล

มี.ค.5่

เมมี

เมมีขຌอมูล

ส.ค.5่

เมมี

515,000

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง
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ลำ
ดับ
ที่

7

8

ครงกำร

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

พรຌอมสริมปากบอพัก คสล.
ละลอกทอระบายนๅาบริวณ
ซอยมหาวงษ์ หมู 4 ตาบล
สารง
ปรับปรุงฝาบอพักหลใกหลอ
พรຌอมลอกทอระบายนๅา
บริวณหมูบຌานกุศลสงสามัคคี
หมู 10 ตาบลสารง
ปรับปรุงฝาบอพักหลใกหลอ
พรຌอมลอกทอระบายนๅา
บริวณซอยวัดสวนสຌมหมู 2,8
ตาบลสารง฿ตຌ

5่

5่

ม.ค. - ก.ย.
5่

มิ.ย. - ส.ค.
5่

เมมีขຌอมูล

ม.ค. - ก.ย.
5่

มิ.ย. - ส.ค.
5่

พ.ย. 5็ ก.ย.5่

ม.ค. - ก.ย.
5่

ปรับปรุงฝาบอพักหลใกหลอ
พรຌอมสริมปากบอพัก คสล.
ละลอกทอระบายนๅาบริวณ
ซอยทศบาลสารง฿ตຌ 13
ิพิทักษ์ธรรมี หมู 8,9
ตาบลสารง฿ตຌ
10 ปรับปรุงฝาบอพักหลใกหลอ
พรຌอมสริมปากบอพัก คสล.
ละลอกทอระบายนๅาบริวณ
9

ระยะวลำที่
ดำนินกำร
เดຌจริง

สนอ
ควำม
ตຌองกำร
ตำมผน

สนอ
ควำม
ตຌอง
กำรเดຌ
จริง
ขຌอมูล

สำนักกำรคลัง
สงอกสำรคืน
หนวยงำน
พื่อจัดทำ
ฎีกำ

ระยะวลำ
บิกจำย
ตำมผน

มี.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.ย.5่

็ ก.ค.5่ โ ก.ย.5่

มี.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

พ.ค. - ส.ค.
5่

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่

เมมี
ขຌอมูล

มิ.ย. - ส.ค.
5่

็ ก.ค.5่

มี.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณ
บิก
จำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

เมมี
ขຌอมูล

1,400,เเเ

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง

ก.ย.5่

เมมี
ขຌอมูล

1,000,000

614,300

สานักการชาง

เมมีขຌอมูล

ก.ย.5่

เมมี
ขຌอมูล

5,400,เเเ

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง

เมมีขຌอมูล

ก.ย.58

เมมี
ขຌอมูล

1,300,เเเ

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง

ขຌอมูล
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ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

ซอยฉัตรทิพย์ทพวิทยา
หมู 15 ตาบลบางหญຌาพรก
11 ปรับปรุงฝาบอพักหลใกหลอ
พรຌอมปากบอพัก คสล. ละ
ลอกทอระบายนๅาบริวณซอย
กลับจริญ หมู 10 ตาบลบาง
หญຌาพรก
12 ปรับปรุงฝาบอพักหลใกหลอ
พรຌอมลอกทอระบายนๅา
บริวณซอยหมูบຌานฟอร์จูน
เมตรีจิตร หมู 17
ตาบลบางหญຌาพรก
1ใ ปรับปรุงฝาตะกรงหลใก
ระบายนๅาบริวณผิวจราจร
ทางขຌาวัดสารง฿ตຌ หมู 1
ตาบลสารงกลาง
14 ครงการชวยหลือ
ผูຌประสบภัยพิบัติกรณีฉุกฉิน

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

ระยะวลำที่
ดำนินกำร
เดຌจริง

สนอ
ควำม
ตຌองกำร
ตำมผน

สนอ
ควำม
ตຌอง
กำรเดຌ
จริง

สำนักกำรคลัง
สงอกสำรคืน
หนวยงำน
พื่อจัดทำ
ฎีกำ

ระยะวลำ
บิกจำย
ตำมผน

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณ
บิก
จำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

พ.ย.5็ ก.ย.5่

พ.ค. - ส.ค.
5่

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.ย.5่

เมมี
ขຌอมูล

4,500,เเเ

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง

ม.ค. - ก.ย.
5่

มิ.ย. - ส.ค.
5่

เมมีขຌอมูล

มี.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.ย.5่

เมมี
ขຌอมูล

1,550,เเเ

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง

พ.ย.5็ ก.ย.5่

พ.ค.-ส.ค.5่

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.ย.5่

เมมี
ขຌอมูล

1,700,เเเ

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง

ต.ค.5็ก.ย.5่

ต.ค.5็ก.ย.5่

เมมีขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

โไ ธ.ค.
5็ แ้ มิ.ย.
5่

300,000

52,003

กอง
สวัสดิการ
สังคม
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ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

รวม 14 ครงการ

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

ระยะวลำที่
ดำนินกำร
เดຌจริง

สนอ
ควำม
ตຌองกำร
ตำมผน

สนอ
ควำม
ตຌอง
กำรเดຌ
จริง

สำนักกำรคลัง
สงอกสำรคืน
หนวยงำน
พื่อจัดทำ
ฎีกำ

ระยะวลำ
บิกจำย
ตำมผน

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณ
บิก
จำยงิน

30,665,000

666,303

ครงการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลมืองปูຆจຌาสมิงพราย ประจาป โ558

กองงำนที่
รับผิดชอบ

80

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ดຌำนสังคม คุณภำพชีวิต ภูมิปัญญำ ควำมมั่นคงละควำมปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชน
฿นยุทธศาสตร์นีๅมีจานวนครงการทัๅงหมด 84 ครงการ จานกป็นครงการ฿นนวทางการพัฒนา
สงสริมกิจกรรมละนันทนาการ฿นชุ มชน 13 ครงการ ครงการ฿น นวทางการพัฒนา สงสริมละ
อนุรักษ์ศิลปะละวัฒนธรรมของชุมชนดยรวมมือกับทุกภาคสวน 13 ครงการ ครงการ฿นนวทาง
การพัฒนา สงสริมพัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวิตของสตรี ผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ ละผูຌดຌอยอกาสดยจั ด
สวัสดิการฯ 4 ครงการ ครงการ฿นนวทางการพัฒนา สงสริมคุณธรรมพืไอการพัฒนาคุณภาพของ
ประชาชน 4 ครงการ ครงการ฿นนวทางการพัฒนา สงสริมการจัดระบียบชุมชนพืไอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 3 ครงการ ครงการ฿นนวทางการพัฒนา จัดครงการสงสริมสุขภาพละสวัสดิการ
ทางการดຌานสาธารณสุข฿หຌ กประชาชน 5 ครงการ ครงการ฿นนวทางการพัฒนา สงสริมละพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของรงรียน฿หຌเดຌมาตรฐานการศึกษา 28 ครงการละครงการ฿นนวทางการพัฒนา
ส งสริ มการศึกษา฿นระบบ ภายนอกระบบ ละการศึกษาตามอัธ ยาศัย 10 ครงการ ครงการ฿น
นวทางการพัฒนา พิไมมาตรการ฿นการปງองกันอัคคีภัย ฿นพืๅนทีไละพัฒนาระบบปງอ งกันอัคคีภัยอยางมี
ประสิทธิภาพ 2 ครงการ ครงการ฿นนวทางการพัฒนา สนับสนุนการดานินงานปງองกันละกຌเขปัญหา
ยาสพติด 1 ครงการละครงการ฿นนวทางการพัฒนา สงสริมการจัดระบียบประชากรฝง฿นพืๅนทีไ
1 ครงการ ยกลิก 10 ครงการ สตง.ระงับการบิก 3 ครงการ กันงิน 3 ครงการ รวมงบประมาณทีไ
อนุมัติ 134,949,900 บาท งบประมาณบิกจายงิน 108,679,807.76 บาท
จะหในเดຌวานวทางการพัฒนา สงสริมละพัฒนาคุณภาพการศึกษาของรงรียน฿หຌเดຌมาตรฐาน
การศึกษามีสัดสวนจานวนครงการมากทีไสุด รองลงมา คือ นวทางการพัฒนา สงสริมละอนุรักษ์ศิลปะ
ละวัฒนธรรมของชุมชนดยรวมมือกับทุกภาคสวนละนวทางการพัฒนา สงสริมการศึกษา฿นระบบ
ภายนอกระบบ ละการศึกษาตามอัธยาศัยตามลาดับ สวนนวทางการพัฒนา สนับสนุนการดานินงาน
ปງองกันละกຌเขปัญหายาสพติดละนวทางการพัฒนา สงสริมการจัดระบียบประชากรฝง฿นพืๅนทีไมี
จานวนครงการนຌอยทีไสุด มืไอพิจารณาครงการ฿นตละนวทางพัฒนามีรายละอียด ดังนีๅ
นวทำงกำรพัฒนำ สงสริมกิจกรรมละนันทนำกำร฿นชุมชน มีครงการทัๅงหมด 13 ครงการ
งบประมาณอนุมัติ 3,080,000 บาท งบประมาณบิกจายงิน 2,308,202.25 บาท ลักษณะครงการทีไ
ตอนืไ องจากป ทีไผ า นมา กิจกรรม฿นครงการนຌ น พัฒ นาดใกละยาวชน จั ดอบรมละขง ขันกีฬา฿หຌ
ประชาชนทุกวัย ทุกครงการ฿ชຌงบประมาณเมกินทีไเดຌรับจัดสรร ยกลิกครงการ 2 ครงการ
นวทำงกำรพัฒนำ สงสริมละอนุรักษ์ศิลปะละวัฒนธรรมของชุมชนดยรวมมือกับทุกภำค
สวน พบวามีครงการทัๅงหมด 13 ครงการ งบประมาณอนุมัติ 5,015,000 บาท งบประมาณบิกจายงิน
2,583,112.16 บาท ป็นครงการกีไยวกับวันสาคัญทางราชการ ศาสนา การอนุรักษ์วัฒนธรรมประพณีทีไดี
งามของชาติ  ละทຌ อ งถิไ น ต า งโ ทีไ  ทศบาลด านิ น การองละอุ ด หนุ น องค์ ก รการกุ ศ ล฿นการจั ด งาน
ชนดียวกับปทีไผานมา ทุกครงการ฿ชຌงบประมาณเมกินทีไเดຌรับจัดสรร ยกลิกครงการ 1 ครงการ
นวทำงกำรพัฒนำ สงสริมพัฒนำบทบำทละคุณภำพชีวิตของสตรี ผูຌสูงอำยุ ผูຌพิกำร ละ
ผูຌดຌอยอกำสดยจัดสวัสดิกำรฯ พบวา฿นนวทางนีๅมีครงการทัๅงหมด 4 ครงการ ปนีๅยังป็นครงการ
กีไยวกับการสนับสนุนบีๅยยังชีพผูຌปຆวยอดส์ สงสริมละพัฒนาอาสาสมัครดูลผูຌสูงอายุ สนับสนุนการมี
รายเดຌของนักรียน กือบทุกครงการป็น ครงการตอนืไองจากปทีไผานมา งบประมาณอนุมัติ 906,400
บาท งบประมาณบิกจายงิน 478,576.50 บาท
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นวทำงกำรพัฒนำ สงสริมคุณธรรมพื่อกำรพัฒนำคุณภำพของประชำชน พบวา฿นนวทางนีๅ
มีครงการทัๅงหมด 4 ครงการ ทุกครงการป็นครงการทีไตอนืไองจากปทีไผานมาประกอบดຌวยการอบรม
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ธรรมะ฿นยาวชน ครอบครั ว สั ม พั น ธ์  ละพ อ ม ดี  ด น
งบประมาณอนุมัติ 760,000 บาท งบประมาณบิกจาย 534,069.65 บาท
นวทำงกำรพัฒนำ สงสริมกำรจัดระบียบชุมชนพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน
มีครงการทัๅงหมด 3 ครงการ ป็นครงการตอนืไองจากปทีไผานมา ประกอบดຌวยการประชาสัมพันธ์การ
จาหนายสินคຌาบนทางทຌาละทีไสาธารณะ การตรวจตูຌขียวละการอบรมกฎหมายพืๅนฐาน฿หຌประชาชน
งบประมาณอนุมัติ 160,000 บาท งบประมาณบิกจาย 75,258 บาท
นวทำงกำรพัฒนำ จัดครงกำรสงสริมสุขภำพละสวัสดิกำรทำงกำรดຌำนสำธำรณสุข฿หຌ ก
ประชำชน มีครงการ 5 ครงการ การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน การศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูຌสูงอายุ การปງองกันรคพิษสุนัขบຌาละการสรຌางอาคาร รพ.สต. งบประมาณอนุมัติ 11,988,000 บาท
งบประมาณบิกจาย 9,748,768.45 บาท
นวทำงกำรพั ฒ นำ ส ง สริ ม ละพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำของรงรี ย น฿หຌ เ ดຌ ม ำตรฐำน
กำรศึกษำ มีจานวน 28 ครงการ สวน฿หญป็นครงการตอนืไองจากปทีไผานมาประกอบดຌวย การสนับสนุน
คา฿ชຌจายพืไอปງองกันยาสพติด การพัฒนาการรียนรูຌพืไอขຌาสูประชาคมอาซียน การสนับสนุนอาหารสริม
ละอาหารกลางวั น ฿หຌ นั ก รี ย น การสนั บ สนุ น ค า ฿ชຌ จ า ยสถานศึ ก ษา การจั ด นิ ท รรศการการศึ ก ษา
การอุดหนุนการจຌางครู การพัฒนาหຌองรียนคุณภาพ การสรຌางหลงรียนรูຌธรรมะ การสนับสนุนอุปกรณ์
การรียน คอมพิวตอร์ ครืไองดนตรี หຌองปฏิบัติการภาษา การปรับปรุงซอมซมสิไงกอสรຌาง฿นรงรียน
งบประมาณอนุมัติ 100,969,300 บาท งบประมาณบิกจายงิน 88,278,091 บาท
นวทำงกำรพัฒนำ สงสริมกำรศึกษำ฿นระบบ ภำยนอกระบบ ละกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
ประกอบดຌวย 4 ครงการ สว น฿หญป็น ครงการตอนืไ องจากปทีไผานมาประกอบดຌวยการอบรมชิง
ปฏิบัติการดຌานการศึกษา การประชุมผูຌปกครอง อาหารกลางวันละอาหารสริมนักรียน การพัฒนาครู
การสนับสนุนกิจกรรมของรงรียน การจัดซืๅอหนังสือ/วารสาร฿นชุมชน หຌองสมุดชุมชน ยกลิก/ระงับการ
บิกจาย 5 ครงการ งบประมาณอนุมัติ 11,339,200 บาท งบประมาณบิกจายงิน 4,073,963.35 บาท
นวทำงกำรพัฒนำ พิ่มมำตรกำร฿นกำรปງองกัน อัค คีภัย ฿นพืๅน ที่ ละพัฒนำระบบปງองกัน
อัค คีภั ยอยำ งมีป ระสิท ธิ ภ ำพ มี ครงการทัๅ งสิๅ น 2 ครงการ ป็ น ครงการต อนืไ อ งจากป ทีไผ านมา
ประกอบดຌวยการฝຄกซຌอมผนปງองกันละบรรทาสาธารณภัย การจัดซืๅอถังนๅายาคมีดับพลิง งบประมาณ
อนุมัติ 550,000 บาท งบประมาณบิกจายงิน 475,500 บาท
นวทำงกำรพัฒนำ สนับสนุนกำรดำนินงำนปງองกันละกຌเขปัญหำยำสพติด 1 ครงการ
ป็นครงการทีไดานินการดยศูนย์ทศบาล งบประมาณอนุมัติ 120,000 บาท งบประมาณบิกจายงิน
92,762 บาท
นวทำงกำรพัฒนำ สงสริมกำรจัดระบียบประชำกรฝง฿นพืๅนที่ 1 ครงการ ป็นการจัดอบรม
ผูຌประกอบการพืไอกຌเขปัญหาประชากรฝง งบประมาณอนุมัติ 35,000 บาท งบประมาณบิกจายงิน
31,504.50 บาท
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ตำรำงที่ 4.1.2.2 สดงกำรดำนินงำน฿นตละครงกำรของยุทธศำสตร์ดຌำนสังคม คุณภำพชีวิต ภูมิปัญญำ ควำมมั่นคงละควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของ
ประชำชน ละผลกำรดำนินงำน
นวทำงกำรพัฒนำ สงสริมกิจกรรมละนันทนำกำร฿นชุมชน
ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล
ธ.ค.5็ มี.ค.5่

ระยะวลำ ระยะวลำที่ สนอ
สนอ
ดำนินกำร ดำนินกำร ควำม
ควำม
ตำมผน
เดຌจริง
ตຌองกำร ตຌองกำร
ตำมผน เดຌจริง
5 - ็ ก.พ. 28 – 30
ม.ค.5่
เมมี
5่
ส.ค.58
ขຌอมูล

1

ขຌาคายผูຌนายาวชน*

2

จัดกิจกรรมนันทนาการ ต.ค.5็ โเ - โโ
พืไอยาวชน*
ธ.ค.5็
พ.ย.5็
ยุวชน ยาวชนสัมพันธ์ ม.ย. - ก.ค. แแ - แใ
พืไออนุรักษ์
5่
มิ.ย.5่
ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม*
สงสริมศักยภาพสภา ม.ค. - พ.ค. มี.ค. - ม.ย.
ดใกละยาวชน*
5่
5่
จัดงานวันดใกหงชาติ* พ.ย.5็ - แเ ม.ค.5่
ก.พ.5่

3

4
5

6

งานวันยาวชน
หงชาติ*

ก.ค. - ก.ย.
5่

โเ ก.ย.5่

สำนักกำรคลัง
สงอกสำรคืน
หนวยงำนพื่อ
จัดทำฎีกำ
เมมีขຌอมูล

ระยะวลำ วันสงฎีกำ
บิกจำย
ตำมผน
มี.ค.5่

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

ใแ ส.ค.แเ ก.ย.
5่
ยกลิก

แโเ,เเเ

แแ9,100

กอง
การศึกษา

แ5เ,เเเ

ยกลิก

แโ มิ.ย.
5่ แ่ ส.ค.
5่
ยกลิก

55เ,เเเ

501,799.40

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

แเเ,เเเ

ยกลิก

ยกลิก

ต.ค.5็

ยกลิก

ยกลิก

ธ.ค.5็

โ0 - 22
กค.58

พ.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.ค.5่

ยกลิก

ก.พ.5่

ยกลิก

ยกลิก

พ.ค.5่

แเ ม.ค.5่

ธ.ค.5็

ๆ พ.ย.5่

เมมีขຌอมูล

ก.พ.58

แไ ม.ค.
58 แแ ก.พ.
5่

600,000

560,208

โเ ก.ย.58

ส.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.ย.5่

แ่ ก.ย.
5่ โ่ ก.ย.
5่

60,000

53,280
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กอง
การศึกษา
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ลำ
ดับ
ที่
7
8
9
10
11
12
13

ครงกำร

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล
มิ.ย. - ก.ย.
5่
พ.ค. - ส.ค.
5่

ระยะวลำ ระยะวลำที่ สนอ
สนอ
ดำนินกำร ดำนินกำร ควำม
ควำม
ตำมผน
เดຌจริง
ตຌองกำร ตຌองกำร
ตำมผน เดຌจริง
แ - ใแ
ยกลิก
มิ.ย.5่ ยกลิก
ส.ค.5่
โๆ ก.ค.5่ 26 ก.ค.58 มิ.ย.5็
เมมี
ขຌอมูล

จัดอบรมขงขันกระบีไ
กระบอง*
การขงขันกีฬา
สถานศึกษาสังกัด
ทศบาล
การขงขันกีฬาภาย฿น พ.ย. 5็ - โๆ ธ.ค.5็
ทศบาล
ม.ค. 5่
จัดกิจกรรมลานกีฬา
ต.ค. 5็ - 1 ต.ค.57 ทศบาลมืองปูຆจຌาสมิง ม.ย. 5่
3 ก.ย.58
พราย
การขงขันกีฬา
มิ.ย. - ก.ย. แ้ - โแ
นักรียนภาย฿นขต
5่
ส.ค.5่
ทศบาล
การขงขันตຌน
ม.ย. - ก.ค. โ่ มิ.ย.5่
อรบิคทศบาล
5่
มหกรรมกีฬามวลชน
พ.ย. 5็ แแ - โ่
สานสัมพันธ์ตຌานยาสพ มี.ค. 5่
ก.พ.5่
ติด

สำนักกำรคลัง
สงอกสำรคืน
หนวยงำนพื่อ
จัดทำฎีกำ
ยกลิก

ระยะวลำ วันสงฎีกำ
บิกจำย
ตำมผน

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

ก.ย.5่

ยกลิก

แเเ,เเเ

ยกลิก

เมมีขຌอมูล

ส.ค.58

เมมีขຌอมูล

150,000

149,892

โโ ต.ค.
5็
เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ม.ค.58

เมมีขຌอมูล

150,000

79,658.25

เมมีขຌอมูล

ม.ย.58

เมมีขຌอมูล

3เเ,เเเ

99,280

โๆ ธ.ค.5็

ธ.ค.5็

1 ต.ค.573 ก.ย.58

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.ย.58

เมมีขຌอมูล

150,000

150,000

กอง
การศึกษา

28 มิ.ย.58

พ.ค.5่

เมมีขຌอมูล

ก.ค.58

เมมีขຌอมูล

แเเ,เเเ

61,452

ม.ค.5่

ม.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล
ไ พ.ย.5็

เมมีขຌอมูล

มี.ค.58

แแ ก.พ.
5่ แ่ มี.ค.
5่

55เ,เเเ

533,533

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

3,080,000

2,308,202.25

รวม 13 ครงการ

นวทำงกำรพัฒนำ สงสริมละอนุรักษ์ศิลปะละวัฒนธรรมของชุมชนดยรวมมือกับทุกภำคสวน
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กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

85
ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล
ต.ค. - พ.ย.
5็
ต.ค.5็ ม.ค.5่

ระยะวลำ ระยะวลำที่ สนอ
สนอ สำนักกำรคลัง
ดำนินกำร ดำนินกำร ควำม
ควำม สงอกสำรคืน
ตำมผน
เดຌจริง
ตຌองกำร ตຌองกำร หนวยงำนพื่อ
ตำมผน เดຌจริง
จัดทำฎีกำ
โใ ต.ค.5็ โใ ต.ค.5็ ต.ค.5็ ๆ ต.ค.5็
เมมีขอຌ มูล

1

วันปຂยะมหาราช*

2

ดินทิดพระกียรติ 5
ธันวามหาราช*

3

โ ธ.ค.5็

โ ธ.ค.5็

พ.ย.5็

ๆ พ.ย.5็

หองค์ศาลปูຆจຌาสมิง
พราย*
หทียนขຌาพรรษา*

ต.ค.5็ ม.ค.5่
พ.ค. - ส.ค.
5่

โ ธ.ค.5็

โ ธ.ค.5็

พ.ย.5็

โ่ ก.ค.5่

29 ก.ค.58

5

บรรพชาสามณรภาค
ฤดูรຌอน*

ก.พ. - พ.ค.
5่

แ-แ5 ม.ย.
5่

6

การจัดงานวันม
หงชาติ*

มิ.ย. - ก.ย.
5่

7

การจัดงานประพณี
สงกรานต์*

ก.พ. - พ.ค.
5่

4

ระยะวลำ
บิกจำย
ตำมผน

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

พ.ย.5็

็ พ.ย.5็

2เ,เเเ

10,000

เมมีขຌอมูล

ม.ค.5่

ไเเ,เเเ

แ็โุแๆแ

็ พ.ย.5็

เมมีขຌอมูล

ม.ค.5่

แเเ,เเเ

ุ้้้เ5

มิ.ย.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ส.ค.58

250,000

150,686

27 มี.ค. 7 ม.ย.58

มี.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

พ.ค.58

ใเเ,เเเ

121,400

กอง
การศึกษา

แโ ส.ค.5่

แโ ส.ค.58

ก.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.ย.58

350,000

259,400.06

กอง
การศึกษา

แใ,แ้
ม.ย.5่

แใ,19
ม.ย.58

มี.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

พ.ค.58

แ5 ธ.ค.
5็ แไ ม.ค.
5่
แ5 ธ.ค.
5็
โไ ก.ค.
5่ โใ ก.ย.
5่
้ ม.ย.
5่ แโ มิ.ย.
5่
โเ ส.ค.
5่ แ ก.ย.5่
แ ม.ย.
5่ โ้ พ.ค.
5่

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

920,000

639,335

กอง
การศึกษา
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กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

86
ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

8

งานอาหารดีจดีย์หนຌา
วัด*

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล
ต.ค. - พ.ย.
5็

หยอดพระจดีย์
ทราย*

มี.ค. - มิ.ย.
5่

แโ - แไ
พ.ค.5่

1-ใ
พ.ค.58

ม.ย.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

มิ.ย.58

งานวันทศบาล (วัน
ทຌองถิไนเทยี*
11 การประกวดมารยาท
เทย*

ก.พ. ม.ย.5่
ก.ค. - ก.ย.
5่

แ่ มี.ค.5่

แ่ มี.ค.58

ก.พ.5่

เมมีขຌอมูล

ม.ย.5่

โ็ ส.ค.5่

1 ก.ย.58

ส.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล
เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.ย.58

ยกลิก

ยกลิก

ยกลิก

ยกลิก

มิ.ย.5่

พ.ย.5็

ม.ค. - ม.ย.
5่
เมมีขຌอมูล

พ.ย.5็

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ม.ย.5่

13 ม.ย.58

มี.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

ม.ค.5่

ม.ค - ธ.ค.
58

ธ.ค.5็

เมมี
ขຌอมูล

9

10

12 สภาวัฒนธรรมทศบาล
ม.ค. มืองปูຆจຌาสมิงพราย
แๆ พ.ค.5่
13 งานลอยกระทง*
ต.ค. - พ.ย.
(ครงการอุดหนุนการ
5็
กุศลี
14 งานหหงส์ธงตะขาบ* มี.ค. - ม.ย.
(ครงการอุดหนุนการ
5่
กุศลี
15 ครงการอุดหนุน
พ.ย.5็ องค์กรการกุศล
ม.ค.5่

ระยะวลำ ระยะวลำที่ สนอ
สนอ สำนักกำรคลัง
ดำนินกำร ดำนินกำร ควำม
ควำม สงอกสำรคืน
ตำมผน
เดຌจริง
ตຌองกำร ตຌองกำร หนวยงำนพื่อ
ตำมผน เดຌจริง
จัดทำฎีกำ
แไ - แๆ
แไ - แๆ
ต.ค.5็ แ ต.ค.5็
เมมีขอຌ มูล
ต.ค.5็
ต.ค.5็

ระยะวลำ
บิกจำย
ตำมผน

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

พ.ย.5็

็ พ.ย.
5็แไ ม.ค.
5่
แ่ พ.ค.
5่โ5 พ.ค.
5่
แ ม.ย.
5่
ใ ก.ย.5่
- ่ ก.ย.
5่
ยกลิก

500,000

492,998

กอง
การศึกษา

500,000

197,252

กอง
การศึกษา

20,000

19,335

50,000

20,640

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

50เ,เเเ

ยกลิก

พ.ย.5็

เมมี
ขຌอมูล

300,000

250,000

เมมีขຌอมูล

ม.ย.5่

เมมี
ขຌอมูล

แเเ,เเเ

แเเ,เเเ

กอง
การศึกษา

เมมีขຌอมูล

ม.ค.5่

โ้ ม.ย.
5่

5เ,เเเ

5เ,เเเ

กอง
การศึกษา
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กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

87
ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

ิอุดหนุนการพัฒนา
ดใกลใก) มูลนิธฟิ อร์
ดใก*
รวม 15 ครงการ

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล

ระยะวลำ ระยะวลำที่ สนอ
ดำนินกำร ดำนินกำร ควำม
ตำมผน
เดຌจริง
ตຌองกำร
ตำมผน

สนอ
ควำม
ตຌองกำร
เดຌจริง

สำนักกำรคลัง
สงอกสำรคืน
หนวยงำนพื่อ
จัดทำฎีกำ

ระยะวลำ
บิกจำย
ตำมผน

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

5,015,000

2,583,112.16

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

แ5 ต.ค.
5็โๆ ส.ค.
5่
เมมี
ขຌอมูล

270,000

240,500

กอง
สวัสดิการ
สังคม

446,400

54,000

กอง
สวัสดิการ
สังคม

โ5 พ.ย.
5็ 5 ม.ค.
5่

70,000

67,476.50

กอง
สวัสดิการ
สังคม

นวทำงกำรพัฒนำ สงสริมพัฒนำบทบำทละคุณภำพชีวิตของสตรี ผูຌสูงอำยุ ผูຌพิกำร ละผูຌดຌอยอกำสดยจัดสวัสดิกำรฯ
ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

ชวง
ระยะวลำ
ริม่ ตຌนสรุปผล

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

ระยะวลำที่
ดำนินกำร
เดຌจริง

1

ครงการสนับสนุนบีๅย
ยังชีพผูຌปຆวยรคอดส์*

ต.ค.5็ ก.ย.5่

ต.ค.5็ ก.ย.5่

เมมีขຌอมูล

2

คา฿ชຌจาย฿นการ
ต.ค.5็ ดานินงานของ
ก.ย.5่
อาสาสมัครดูล
ผูຌสูงอายุ*
ครงการอบรมละ
ต.ค. - ธ.ค.
ศึกษาดูงานของ
5็
อาสาสมัครดูลผูຌสูงอายุ

ต.ค.5็ ก.ย.5่

ต.ค. - ก.ย.
5็

เมมี
ขຌอมูล

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ต.ค.5็ ก.ย.5่

ต.ค. - ธ.ค.
5็

โเ - โเ
พ.ย.5็

แ-็
พ.ย.5็

ใ พ.ย.
5็

เมมีขຌอมูล

แ5 - โแ
ธ.ค.5็

3

สนอ
สนอ สำนักกำรคลัง ระยะวลำ
ควำม
ควำม สงอกสำรคืน บิกจำย
ตຌองกำร ตຌองกำร หนวยงำน
ตำมผน
ตำมผน เดຌจริง
พื่อจัดทำ
ฎีกำ
เมมี
เมมี
เมมีขຌอมูล
ต.ค.5็ ขຌอมูล
ขຌอมูล
ก.ย.5่
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กองงำนที่
รับผิดชอบ

88
ลำ
ดับ
ที่
4

ครงกำร

ชวง
ระยะวลำ
ริม่ ตຌนสรุปผล

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

ระยะวลำที่
ดำนินกำร
เดຌจริง

สงสริมสนับสนุนการมี ก.พ. - มิ.ย. ก.พ.-มิ.ย.5่
งานทาของนักรียน
5่
นักศึกษา฿หຌมีรายเดຌ
ระหวางรียน*
รวม 4 ครงการ

โ ม.ย. แ5 พ.ค.5่

สนอ
สนอ สำนักกำรคลัง ระยะวลำ วันสง
ควำม
ควำม สงอกสำรคืน บิกจำย
ฎีกำ
ตຌองกำร ตຌองกำร หนวยงำน
ตำมผน
ตำมผน เดຌจริง
พื่อจัดทำ
ฎีกำ
เมมี
เมมี
เมมีขຌอมูล มี.ค. - พ.ค. แ้ พ.ค.
ขຌอมูล
ขຌอมูล
58
5่

นวทำงกำรพัฒนำ สงสริมคุณธรรมพื่อกำรพัฒนำคุณภำพของประชำชน
ลำ
ดับ
ที่
1

ครงกำร

อบรมคุณธรรมละ
จริยธรรมพนักงานครู
ละบุคลากรทางการ

ชวง
ระยะวลำ ระยะวลำที่ สนอ
ระยะวลำ ดำนินกำร ดำนินกำร ควำม
ริ่มตຌนตำมผน
เดຌจริง
ตຌองกำร
สรุปผล
ตำมผน
ก.พ. - พ.ค. โแ ม.ย. ็ พ.ค.5็
มี.ค.5่
5่
5่

สนอ
ควำม
ตຌองกำร
เดຌจริง
แ ม.ย.
5็

สำนักกำรคลัง
สงอกสำรคืน
หนวยงำนพื่อ
จัดทำฎีกำ
ยกลิก

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

แ2เ,เเเ

116,6เเ

กอง
สวัสดิการ
สังคม

906,400

478,576.50

ระยะวลำ
บิกจำย
ตำมผน

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

พ.ค.5่

ยกลิก

ๆเ,เเเ

ยกลิก

กอง
การศึกษา
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89
ลำ
ดับ
ที่
2

ครงกำร

ศึกษา*
คายธรรมะยาวชน*

ชวง
ระยะวลำ ระยะวลำที่ สนอ
ระยะวลำ ดำนินกำร ดำนินกำร ควำม
ริ่มตຌนตำมผน
เดຌจริง
ตຌองกำร
สรุปผล
ตำมผน

สนอ
ควำม
ตຌองกำร
เดຌจริง

สำนักกำรคลัง
สงอกสำรคืน
หนวยงำนพื่อ
จัดทำฎีกำ

ระยะวลำ
บิกจำย
ตำมผน

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

ใแ ส.ค.
5่่ ก.ย.
5่
เมมี
ขຌอมูล

300,000

223,605.25

กอง
การศึกษา

50,000

35,834.40

แแ ธ.ค.
5็โ็ ส.ค.
5่

350,000

274,630

กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม

760,000

534,069.65

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

แแ
พ.ค.5่

40,000

40,000

สานัก
ปลัดทศบาล

พ.ค. - ส.ค.
5่

้ - แแ
ก.ค.5่

24 – 26
ส.ค.58

มิ.ย.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ส.ค.5่

3

ครงการครอบครัว
สัมพันธ์

ม.ค. - ม.ย.
5่

ม.ค. ม.ย.5่

ก.พ. - ม.ย.
58

่ - แ5
ก.พ.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

โ-ๆ
มี.ค.5่

4

ครงการพอมดีดน

ต.ค.5็ ก.ย.5่

ใ ธ.ค.5็

ใ ธ.ค.5็

แ-็
พ.ย.5็

ใ พ.ย.5็

ต.ค.5็ -ก.ย.
5่

โโ - โ่
ธ.ค.5็

รวม 4 ครงการ

นวทำงกำรพัฒนำ สงสริมกำรจัดระบียบชุมชนพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน
ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

1

ประชาสัมพันธ์การจัด
จาหนายสินคຌาบนทาง
ทຌาละทีสไ าธารณะ

ชวง
ระยะวลำ
ริม่ ตຌนสรุปผล
แ ธ.ค.5็ โแ มี.ค.5่

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

ระยะวลำที่
ดำนินกำร
เดຌจริง

โโ - โ่
ก.พ.5่

ๆ พ.ค.5่

สนอ
ควำม
ตຌองกำร
ตำมผน
แ5 - โแ
ธ.ค.5็

สนอ สำนักกำรคลัง ระยะวลำ
ควำม สงอกสำรคืน บิกจำย
ตຌองกำร หนวยงำนพื่อ ตำมผน
เดຌจริง
จัดทำฎีกำ
โ่ ม.ค.
เมมขี ຌอมูล
แ5 - โแ
5่
มี.ค.5่
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90
ลำ
ดับ
ที่
2
3

ครงกำร

ภาย฿นขตทศบาล*
ทศกิจพืไอนชุมชน*
ครงการอบรม
กฎหมายพืๅนฐาน฿หຌ
ประชาชน*

ชวง
ระยะวลำ
ริม่ ตຌนสรุปผล

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

ระยะวลำที่
ดำนินกำร
เดຌจริง

สนอ
ควำม
ตຌองกำร
ตำมผน

สนอ สำนักกำรคลัง ระยะวลำ
ควำม สงอกสำรคืน บิกจำย
ตຌองกำร หนวยงำนพื่อ ตำมผน
เดຌจริง
จัดทำฎีกำ

แ5 ธ.ค.5็
-โ่ ก.ย.5่

ก.พ. - ก.ย.
5่

ก.ย.58

ยกลิก

ยกลิก

ยกลิก

โโ - โ่
ก.ย.5่

ธ.ค.5็ มี.ค.5่

แแ ก.พ.5่

แแ ก.พ.5่

แ5 - โแ
ธ.ค.5็

โเ ม.ค.
5่

เมมีขຌอมูล

่ - แไ
มี.ค.5่

รวม 3 ครงการ

นวทำงกำรพัฒนำ จัดครงกำรสงสริมสุขภำพละสวัสดิกำรทำงกำรดຌำนสำธำรณสุข฿หຌกประชำชน
ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

1

พัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน

ชวง
ระยะวลำ ระยะวลำที่ สนอ
สนอ สำนักกำรคลังสง
ระยะวลำ ดำนินกำร ดำนินกำร ควำม
ควำม
อกสำรคืน
ริ่มตຌนตำมผน
เดຌจริง
ตຌองกำร ตຌองกำร หนวยงำนพือ่
สรุปผล
ตำมผน เดຌจริง
จัดทำฎีกำ
แ5 พ.ย.5็- แ ก.ค. ่ ก.ค.5่ - ่ - แไ 5 ส.ค.5่
เมมีขຌอมูล
แไ ส.ค.5่ ่ ก.ค.5่ โเ ส.ค.5่ มิ.ย.5่

วันสง
ฎีกำ

แ่
ก.พ.5่
- โเ
ก.พ.5่

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

60,000

ยกลิก

สานัก
ปลัดทศบาล

60,000

35,258

กอง
สวัสดิการ
สังคม

160,000

75,258

ระยะวลำ
บิกจำย
ตำมผน

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

่ - แไ
ส.ค.5่

โ็ ส.ค.
5่ -

1,485,000

794,100

กอง
สาธารณสุขฯ
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91
ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

฿นขตมือง*

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล

2

อุดหนุนการพัฒนา โ2 พ.ย.5็
งานสาธารณสุขมูล -โ่ ส.ค.5่
ฐาน฿นขต ทศบาล*

3

สงสริม พัฒนา
คุณภาพชีวิตผูຌสูงอายุ
ทศบาลมือง ปูຆจຌา
สมิงพราย*
ปງองกันละควบคุม
รคพิษสุนัขบຌา*
ครงการขอรับการ
สนับสนุนอาคาร
รงพยาบาลสงสริม
สุขภาพตาบลสารง
รวม 5 ครงการ

4
5

ระยะวลำ ระยะวลำที่ สนอ
สนอ
ดำนินกำร ดำนินกำร ควำม
ควำม
ตำมผน
เดຌจริง
ตຌองกำร ตຌองกำร
ตำมผน เดຌจริง

สำนักกำรคลังสง
อกสำรคืน
หนวยงำนพื่อ
จัดทำฎีกำ

ระยะวลำ
บิกจำย
ตำมผน

โโ - โ่
ม.ค.5่

เมมีขຌอมูล

แ5 - โแ
ม.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

โโ - โ่
ม.ค.5่

แ5 ต.ค 5็
-แ5 ต.ค 5็
-

โใ มี.ค.5่

แ้ มี.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมี
ขຌอมูล

โๆ ก.พ.5่

เมมีขຌอมูล

โ่ ต.ค.5็
-โ่ พ.ค.5่
แ พ.ย.-ใเ
ธ.ค.5็

แ - ใแ
ม.ย.5่
แ - ใเ
พ.ย.5็

เมมีขຌอมูล

่ - แไ
พ.ย.5็
ใเ พ.ย.
5็

แๆ พ.ย.
5็
เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

โโ - โ่
พ.ค.5่
ใเ พ.ย.5็

ไ พ.ย.5็

เมมีขຌอมูล

นวทำงกำรพัฒนำ สงสริมละพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของรงรียน฿หຌเดຌมำตรฐำนกำรศึกษำ
ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

ระยะวลำที่ สนอ
สนอ
ดำนินกำร ควำม
ควำม
เดຌจริง
ตຌองกำร ตຌองกำร
ตำมผน เดຌจริง

สำนักกำรคลัง
สงอกสำรคืน
หนวยงำนพื่อ
จัดทำฎีกำ

ระยะวลำ
บิกจำย
ตำมผน

วันสง
ฎีกำ
แแ ก.ย.
5่
โโ พ.ค.
5่ แๆ มิ.ย.
5่
โใ ม.ย.
5่ แ พ.ค.5่
เมมี
ขຌอมูล
แแ พ.ย.
5็

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

1,035,000

213,750

กอง
สาธารณสุขฯ

1,775,000

1,020,918.45

กอง
สาธารณสุขฯ

230,เเเ

230,เเเ

7,490,000

7,490,000

กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

11,988,000

9,748,768.45

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน
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กองงำนที่
รับผิดชอบ

92
ลำ
ดับ
ที่
1
2
3

4

5
6
7

ครงกำร

ชวง
ระยะวลำ ระยะวลำที่ สนอ
สนอ
ระยะวลำ ดำนินกำร ดำนินกำร ควำม
ควำม
ริ่มตຌนตำมผน
เดຌจริง
ตຌองกำร ตຌองกำร
สรุปผล
ตำมผน เดຌจริง
สนับสนุนคา฿ชຌจาย฿น ม.ค. มี.ค.5่ -ก.ค.
ยกลิก
ก.พ.5่ ยกลิก
การรณรงค์ปງองกันยา ก.ค.5่
5่
สพติด฿นสถานศึกษา
สนับสนุนคา฿ชຌจาย฿น ธ.ค.5็ - ก.พ.5่- ก.ย.
ยกลิก
ม.ค.5่ ยกลิก
การพัฒนาการรียนรูຌ ก.ย.5่
5่
สูประชาคมอาซียน
อาหารสริม (นมี
ต.ค.5็ ก.ย.5่
เมมีขຌอมูล ต.ค.5็
เมมี
นักรียนรงรียน
ก.ย.5่
ขຌอมูล
อนุบาลทศบาลมือง
ปูຆจຌาสมิงพราย*
สนับสนุนคา฿ชຌจาย
ต.ค.5็ ก.ย.5่
กันงิน
ต.ค.5็ กันงิน
การ บริหาร
ก.ย.5่
สถานศึกษา ิอาหาร
กลางวันนักรียน฿น
รงรียนอนุบาลี*
จัดนิทรรศการ
พ.ค. แ็ ก.ค.5่
ยกลิก
มิ.ย.5่ ยกลิก
ทางการศึกษา
ส.ค.5่
อุดหนุนการจຌางครู
พ.ย. ธ.ค.5็
ต.ค 57.พ.ย.5็
เมมี
อัตราจຌาง* ิอุดหนุน
ธ.ค.5็
ก.ย.58
ขຌอมูล
สวนราชการี
อาหารกลางวัน
ต.ค.5็ พ.ย.5็ เมมีขຌอมูล พ.ย.5็ เมมี
นักรียน฿นศูนย์
พ.ค.5่
พ.ค.5่
พ.ค.5่
ขຌอมูล
พัฒนาดใกลใก*

สำนักกำรคลัง
สงอกสำรคืน
หนวยงำนพื่อ
จัดทำฎีกำ
ยกลิก

ระยะวลำ
บิกจำย
ตำมผน

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

ก.ค.5่

ยกลิก

121,000

ยกลิก

กองการศึกษา

ยกลิก

ก.ย.5่

ยกลิก

80,000

ยกลิก

กองการศึกษา

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่ ต.ค.5่

แเ ก.พ.
5่ ่ ก.ย.5่

364,000

532,000

กองการศึกษา

กันงิน

ก.พ.5่ ต.ค.5่

กันงิน

่เเ,000

กันงิน

กองการศึกษา

ยกลิก

ส.ค.5่

ยกลิก

250,000

ยกลิก

กองการศึกษา

เมมีขຌอมูล

ธ.ค.5็

6,434,000

4,925,300

กองการศึกษา

เมมีขຌอมูล

พ.ย.5็พ.ค.5่

แ5 ธ.ค.
5็ ไ ธ.ค.5็
แ5 ธ.ค.
5็ ไ ธ.ค.5็

16,551,200

9,006,000

กองการศึกษา
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93
ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล

ิอุดหนุนสวนราชการี
8 อาหารสริม (นมี
ต.ค.5็ นักรียนรงรียน฿น
ก.ย.5่
ขตทศบาล*
ิอุดหนุนสวนราชการี
9 หຌองรียนคุณภาพ
ม.ค. (รงรียนวัดปุณ
ก.พ.5่
หังสนาวาสี
ิจัดหาวัสดุอุปกรณ์
สืไอการรียนการสอนี
10 หຌองรียนคุณภาพ
ม.ค. (รงรียนวัดสารง
ก.พ.5่
หนือี ิจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์สืไอการรียน
การสอนี
11 พัฒนาปรับปรุงระบบ ม.ค. ภาย฿นหຌองประชุม
ก.พ.5่
ิรงรียนวัดมหาวงษ์ี
ิจัดหาวัสดุอุปกรณ์
สืไอการรียนการสอนี
12 ครงการหลงรียนรูຌ
ม.ค. สวนธรรมนาวิถีพุทธ
ก.พ.5่
ิรงรียนวัดยธิน

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

ระยะวลำที่ สนอ
สนอ
ดำนินกำร ควำม
ควำม
เดຌจริง
ตຌองกำร ตຌองกำร
ตำมผน เดຌจริง

สำนักกำรคลัง
สงอกสำรคืน
หนวยงำนพื่อ
จัดทำฎีกำ

ระยะวลำ
บิกจำย
ตำมผน

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

ก.ย.5่

ต.ค.5็ ก.ย.58

ต.ค.5็

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.พ. - ต.ค.
5่

แไ ก.ค.
5่ ใ ก.ย.5่

7,506,100

4,957,791

กองการศึกษา

ก.พ.5่

เมมีขຌอมูล

ม.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่

แ่ มี.ค.
5่

ไ55,เเเ

ไ55,เเเ

กองการศึกษา

ก.พ.5่

เมมีขຌอมูล

ม.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่

โ5 มี.ค.
5่

1,712,200

1,712,200

กองการศึกษา

ก.พ.5่

เมมีขຌอมูล

ม.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่

โ ม.ย.
5่

551,500

551,500

กองการศึกษา

ก.พ.5่

เมมีขຌอมูล

ม.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่

โ็ มี.ค.
5่

195,400

195,400

กองการศึกษา
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94
ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

ประดิษฐ์ี ิจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์สืไอการรียน
การสอนี
ครงการขอสนับสนุน
ครืไองคอมพิวตอร์
บบตัๅงตຍะ ละ
ครืไองปรจคตอร์
พรຌอมจอรับภาพ
ิรงรียนวัดยธิน
ประดิษฐ์ี
ิจัดหาวัสดุอุปกรณ์
สืไอการรียนการสอนี
14 พัฒนาสงสริมทักษะ
การรียนรูຌบูรณาการ
ดใกปฐมวัยดຌวยครืไอง
ลน ิรงรียนวัด
ยธินประดิษฐ์ี
ิจัดหาวัสดุอุปกรณ์
สืไอการรียนการสอนี
15 ครืไองดนตรีสากล
(รงรียนวัดสวนสຌมี
ิจัดหาวัสดุอุปกรณ์

13

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

ระยะวลำที่ สนอ
สนอ
ดำนินกำร ควำม
ควำม
เดຌจริง
ตຌองกำร ตຌองกำร
ตำมผน เดຌจริง

สำนักกำรคลัง
สงอกสำรคืน
หนวยงำนพื่อ
จัดทำฎีกำ

ระยะวลำ
บิกจำย
ตำมผน

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

ม.ค. ก.พ.5่

ก.พ.5่

เมมีขຌอมูล

ม.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่

โ็ มี.ค.
5่

834,000

834,000

กองการศึกษา

ม.ค. ก.พ.5่

ก.พ.5่

เมมีขຌอมูล

ม.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่

โ็ มี.ค.
5่

145,เเเ

145,เเเ

กองการศึกษา

ม.ค. ก.พ.5่

ก.พ.5่

เมมีขຌอมูล

ม.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่

แ่ มี.ค.
5่

870,0เเ

870,0เเ

กองการศึกษา
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95
ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

สืไอการรียนการสอนี
16 ซืๅอครืไอง
คอมพิวตอร์
ครืไองพิมพ์ละครืไอง
ฉายปรจกตอร์
สาหรับ฿ชຌ฿นการ
จัดการรียนการสอน
(รงรียนวัดทຌองคุຌงี
ิจัดหาวัสดุอุปกรณ์
สืไอการรียนการสอนี
17 จัดซืๅอครืไองลน
สนามละปรับพืๅนทีไ
พืไอพัฒนาการ
ทางดຌานรางกาย
สาหรับดใกปฐมวัย
(รงรียนวัดทຌองคุຌงี
ิจัดหาวัสดุอุปกรณ์
สืไอการรียนการสอนี
18

พัฒนา
หຌองปฏิบัติการ
ทางภาษา
ตางประทศ

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

ระยะวลำที่ สนอ
สนอ
ดำนินกำร ควำม
ควำม
เดຌจริง
ตຌองกำร ตຌองกำร
ตำมผน เดຌจริง

สำนักกำรคลัง
สงอกสำรคืน
หนวยงำนพื่อ
จัดทำฎีกำ

ระยะวลำ
บิกจำย
ตำมผน

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

ม.ค. ก.พ.5่

ก.พ.5่

เมมีขຌอมูล

ม.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่

้ ม.ย.
5่

423,5เเ

423,5เเ

กองการศึกษา

ม.ค. ก.พ.5่

ก.พ.5่

เมมีขຌอมูล

ม.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่

้ ม.ย.
5่

3แ0,เเเ

3แ0,เเเ

กองการศึกษา

ม.ค. ก.พ.5่

ก.พ.5่

เมมีขຌอมูล

ม.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่

แไ มี.ค.
5่

2,ใ9เ,เเเ

2,ใ9เ,เเเ

กองการศึกษา
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96
ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

ิอังกฤษุจีนุญีไปุຆนี
฿หຌมีประสิทธิภาพ
ละอืๅอตอการรียนรูຌ
(รงรียนตรียม
อุดมศึกษาี ิจัดหา
วัสดุอุปกรณ์สืไอการ
รียนการสอนี
19 ปรับปรุงหຌองประชุม
(รงรียนวัดปุณ
หังสนาวาสี
ิครงการปรับปรุง
ซอมซมสิไงกอสรຌางี
20 ปรับปรุงหຌองประชุม
(รงรียนวัดสารง
หนือี
ิครงการปรับปรุง
ซอมซมสิไงกอสรຌางี
21 สรຌางทีไปรงฟัน
ิรงรียนวัดบางหัว
สือี ิครงการ
ปรับปรุงซอมซม
สิไงกอสรຌางี
22 ปรับปรุงตอติม

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

ระยะวลำที่ สนอ
สนอ
ดำนินกำร ควำม
ควำม
เดຌจริง
ตຌองกำร ตຌองกำร
ตำมผน เดຌจริง

สำนักกำรคลัง
สงอกสำรคืน
หนวยงำนพื่อ
จัดทำฎีกำ

ระยะวลำ
บิกจำย
ตำมผน

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

ม.ค. ก.พ.5่

ก.พ.5่

เมมีขຌอมูล

ม.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่

แ่ มี.ค.
5่

344,เเเ

344,เเเ

กองการศึกษา

ม.ค. ก.พ.5่

ก.พ.5่

เมมีขຌอมูล

ม.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่

โ5 มี.ค.
5่

297,000

297,000

กองการศึกษา

ม.ค. ก.พ.5่

ก.พ.5่

เมมีขຌอมูล

ม.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่

โ้ มี.ค.
5่

่8,เเเ

่8,เเเ

กองการศึกษา

ม.ค. -

ก.พ.5่

เมมีขຌอมูล

ม.ค.5่

เมมี

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่

แ่ มี.ค.

1,980,000

1,980,000

กองการศึกษา
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97
ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

อาคารอนกประสงค์
ป็นรงอาหารละ
รงครัว ิรงรียนวัด
หลมี ิครงการ
ปรับปรุงซอมซม
สิไงกอสรຌางี
23 ครงการปรับปรุง
ซอมซมอาคารปດยม
สุขละอาคาร สปช.
2/28
ิครงการปรับปรุง
ซอมซมสิไงกอสรຌางี
24 กอสรຌางครงหลังคา
มธัลชีทหลังคาคຌง
พรຌอมรางระบบนๅาฝน
ละระบบสง ิรง
รีวนวัดบางหญຌา
พรกี
ิครงการปรับปรุง
ซอมซมสิไงกอสรຌางี
25 กอสรຌางลาน คสล.
พรຌอม หลังคามทัล
ชีทตามบบทศบาล

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล
ก.พ.5่

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

ระยะวลำที่ สนอ
สนอ
ดำนินกำร ควำม
ควำม
เดຌจริง
ตຌองกำร ตຌองกำร
ตำมผน เดຌจริง
ขຌอมูล

สำนักกำรคลัง
สงอกสำรคืน
หนวยงำนพื่อ
จัดทำฎีกำ

ระยะวลำ
บิกจำย
ตำมผน

ม.ค. ก.พ.5่

ก.พ.5่

เมมีขຌอมูล

ม.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่

ม.ค. ก.พ.5่

ก.พ.5่

เมมีขຌอมูล

ม.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ม.ค. ก.พ.5่

ก.พ.5่

เมมีขຌอมูล

ม.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

โ็ มี.ค.
5่

564,400

564,400

กองการศึกษา

ก.พ.5่

แ่ มี.ค.
5่

8,800,เเเ

8,800,เเเ

กองการศึกษา

ก.พ.5่

แ่ มี.ค.
5่

4,683,เเเ

4,683,เเเ

กองการศึกษา

5่
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98
ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

มืองปูຆจຌาสมิงพราย
(รงรียนวัดบางฝງายี
ิครงการปรับปรุง
ซอมซมสิไงกอสรຌางี
26 ครงการปรับปรุง
ซอมซมหຌองนๅาหຌอง
สຌวม (รงรียนวัดสวน
สຌมี
ิครงการปรับปรุง
ซอมซมสิไงกอสรຌางี
27 ครงการกอสรຌาง
อาคารรียน คสล. ไ
ชัๅน ิรงรียนวัดสวน
สຌมี ิครงการ
ปรับปรุงซอมซม
สิไงกอสรຌางี
28 ครงการกอสรຌาง
อาคารรียนบบ
พิศษ ไ ชัๅน โเ
หຌองรียน (รงรียน
ตรียมอุดมี
ิครงการปรับปรุง
ซอมซมสิไงกอสรຌางี

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

ระยะวลำที่ สนอ
สนอ
ดำนินกำร ควำม
ควำม
เดຌจริง
ตຌองกำร ตຌองกำร
ตำมผน เดຌจริง

สำนักกำรคลัง
สงอกสำรคืน
หนวยงำนพื่อ
จัดทำฎีกำ

ระยะวลำ
บิกจำย
ตำมผน

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

ม.ค. ก.พ.5่

ก.พ.5่

เมมีขຌอมูล

ม.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่

แ่ มี.ค.
5่

1,290,000

1,290,000

กองการศึกษา

ม.ค. ก.พ.5่

ก.พ.5่

เมมีขຌอมูล

ม.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่

โโ ก.ย.
5่

18,980,000

18,980,000

กองการศึกษา

ม.ค. ก.พ.5่

ก.พ.5่

เมมีขຌอมูล

ม.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่

แไ มี.ค.
5่

23,950,000

23,950,000

กองการศึกษา
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99
ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

รวม 28 ครงการ

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

ระยะวลำที่ สนอ
สนอ
ดำนินกำร ควำม
ควำม
เดຌจริง
ตຌองกำร ตຌองกำร
ตำมผน เดຌจริง

สำนักกำรคลัง
สงอกสำรคืน
หนวยงำนพื่อ
จัดทำฎีกำ

นวทำงกำรพัฒนำ สงสริมกำรศึกษำ฿นระบบ ภำยนอกระบบ ละกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

1

อบรมชิงปฏิบัติการ
ดຌานการศึกษา*

2

จัดงานมหกรรมการ
จัดการศึกษา
ทຌองถิไน*
ประชุมผูຌปกครอง
นักรียนสถานศึกษา
สังกัดทศบาลฯ*
อาหารกลางวัน
นักรียน฿นศูนย์
พัฒนาดใกลใก*
อาหารสริม (นมี
นักรียนศูนย์พัฒา
ดใกลใก*

3
4
5

ชวง
ระยะวลำ
ระยะวลำ ดำนินกำร
ริ่มตຌนตำมผน
สรุปผล
ม.ค. แแ - แใ มี.ค.
ม.ย.5่
5่

ระยะวลำที่ สนอ
สนอ
ดำนินกำร ควำม
ควำม
เดຌจริง
ตຌองกำร ตຌองกำร
ตำมผน เดຌจริง
โ9 - 30
ก.พ.5่
เมมี
มิ.ย.58
ขຌอมูล

ระยะวลำ
บิกจำย
ตำมผน

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

100,969,300

88,278,091

กองงำนที่
รับผิดชอบ

สำนักกำรคลัง
สงอกสำรคืน
หนวยงำนพื่อ
จัดทำฎีกำ
เมมีขຌอมูล

ระยะวลำ
บิกจำย
ตำมผน

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

ม.ย.5่

700,000

443,250

กองการศึกษา

5เ,เเเ

ยกลิก

กองการศึกษา

ยกลิก

กองการศึกษา

มิ.ย. ก.ย.5่

โ-ไ
ส.ค.5่

ยกลิก

ก.ค.5่

ยกลิก

ยกลิก

ก.ย.5่

โใ มิ.ย.
5่ ๆ ส.ค.5่
ยกลิก

มี.ค. มิ.ย.5่

แเ,แ็,โไ
พ.ค.5่

ยกลิก

ม.ย.5่

ยกลิก

ยกลิก

มิ.ย.5่

ยกลิก

ๆเ,เเเ

ต.ค.5็ ก.ย.5่

ก.ย.5่

เมมีขຌอมูล

ต.ค.5็

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่ต.ค.5่

4,592,000

2,185,362.11 กองการศึกษา

ต.ค.5็ ก.ย.5่

ก.ย.5่

เมมีขຌอมูล

ต.ค.5็

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่ต.ค.5่

แเ ก.พ.
5่ ่ ก.ย.5่
็ ส.ค.
5่ใ ก.ย.5่

1,607,200

851,351.24
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กองการศึกษา

100
ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

สนับสนุนคา฿ชຌจาย
฿นการพัฒนาครู
ผูຌดูลดใก/ผูຌดูลดใก
ของศูนย์พัฒนาดใก
ลใกทศบาล
7 จัดการงานปัจฉิม
นิทศนักรียนทีไ
สารใจการศึกษาจาก
สถานศึกษาสังกัด
ทศบาลมืองปูຆจຌา
สมิงพราย*
8 จัดซืๅอหนังสือพิมพ์
ละวารสารพืไอการ
รียนรูຌ฿นชุมชน*
9 ครงการหຌองสมุด
ชุมชน
(ชุมชนประชารวม฿จี
10 ครงการหຌองสมุด
ชุมชน
(ชุมชนจตุพรี
รวม 10 ครงการ
6

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล
ก.พ. ก.ย.5่

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

ม.ค. ม.ย.5่

โ้ มี.ค.5่

ยกลิก

ก.พ.5่

พ.ย.5็ม.ค.5่

ม.ค.5่

เมมีขຌอมูล

ม.ค. ม.ย.5่

มี.ค.5่

ม.ค. ม.ย.5่

มี.ค.5่

ม.ย.5่ ก.ค.5่

ระยะวลำที่ สนอ
สนอ
ดำนินกำร ควำม
ควำม
เดຌจริง
ตຌองกำร ตຌองกำร
ตำมผน เดຌจริง
ยกลิก
มี.ค.5่ ยกลิก

สำนักกำรคลัง
สงอกสำรคืน
หนวยงำนพื่อ
จัดทำฎีกำ
ยกลิก

ระยะวลำ
บิกจำย
ตำมผน

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

พ.ค.5่ส.ค.5่

ยกลิก

84,000

ยกลิก

กองการศึกษา

ยกลิก

ยกลิก

ม.ย.5่

ยกลิก

่เ,เเเ

ยกลิก

กองการศึกษา

ธ.ค.5็

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ม.ค.5่

แแ ม.ย.
5่

366,000

กองการศึกษา

กันงิน

ก.พ.5่

กันงิน

กันงิน

ม.ย.5่

กันงิน

1,900,000

594,000
ระงับการ
บิกจาย
กันงิน

กันงิน

ก.พ.5่

กันงิน

กันงิน

ม.ย.5่

กันงิน

1,900,000

กันงิน

กองการศึกษา

11,339,200

4,073,963.35
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กองการศึกษา

101

นวทำงกำรพัฒนำ พิ่มมำตรกำร฿นกำรปງองกันอัคคีภัย ฿นพืๅนที่ละพัฒนำระบบปງองกันอัคคีภัยอยำงมีประสิทธิภำพ
ลำ
ดับ
ที่
1

2

ครงกำร

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล
ฝຄกซຌอมผนปງองกัน ่ ม.ค.5่
ละบรรทาสาธารณ -โ่ มี.ค.
ภัยทีไสอดคลຌองกับ
5่
ภัยทีไจะกิดขึๅน฿นขต
พืๅนทีไรวมกับขຌา
หนຌาทีไละหนวยงาน
อืไน
จัดซืๅอถังนๅายาคมี
แ ม.ค. ดับพลิง
โ่ มี.ค.
5่
รวม 2 ครงการ

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

ระยะวลำที่
ดำนินกำร
เดຌจริง

่ มี.ค.5่

่ มี.ค.5่

แ-็
มี.ค.5่

แ่ พ.ค.5่

สนอ
ควำม
ตຌองกำร
ตำมผน
่ - แไ
ก.พ.5่

สนอ
ควำม
ตຌองกำร
เดຌจริง
แใ ก.พ.
5่ โ็ ก.พ.
5่

สำนักกำรคลัง
สงอกสำรคืน
หนวยงำนพื่อ
จัดทำฎีกำ
เมมีขຌอมูล

ระยะวลำ
บิกจำย
ตำมผน

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

โโ - โ่
มี.ค.5่

โๆ มี.ค.
5่ ใแ มี.ค.
5่

50,000

36,800

สานัก
ปลัดทศบาล

่ - แไ
ม.ค.5่

แเ ก.พ.
5่

เมมีขຌอมูล

โโ - โ่
มี.ค.5่

5 มิ.ย.5่

500,000

438,700

สานัก
ปลัดทศบาล

550,000

475,500

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

นวทำงกำรพัฒนำ สนับสนุนกำรดำนินงำนปງองกันละกຌเขปัญหำยำสพติด
ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌน-

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

ระยะวลำที่
ดำนินกำร
เดຌจริง

สนอ
ควำม
ตຌองกำร

สนอ
ควำม
ตຌองกำร

สำนักกำรคลัง
สงอกสำรคืน
หนวยงำนพื่อ

ระยะวลำ
บิกจำย
ตำมผน

วันสง
ฎีกำ
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กองงำนที่
รับผิดชอบ

102

1

กຌเขปัญหายาสพ
ติด฿นพืๅนที*ไ
แี จัดอบรมการ
กຌเขปัญหายาสพ
ติด฿หຌกประชาชน
฿นขตทศบาล
โี กิจกรรมรณรงค์
การกຌเขปัญหายา
สพติด฿น
สถานศึกษา฿นพืๅนทีไ
ละจัดรณรงค์ดิน
ตอตຌานยาสพติด
รวม 1 ครงการ

สรุปผล
แ ม.ค. โ่ มิ.ย.5่

แ ม.ค. โแ ส.ค.5่

ไ มิ.ย.5่

ไ มิ.ย.5่

ใเ ก.ค.5่

โใ ก.ค.5่

ตำมผน
แ-็
พ.ค.5่

เดຌจริง
แแ พ.ค.
5่ ใเ ม.ย.
5่

โโ - โ่
มิ.ย.5่

็ ก.ค.
5่-โเ
ก.ค.5่

จัดทำฎีกำ
เมมีขຌอมูล

โโ - โ่
มิ.ย.5่

โแ พ.ค.
5่ แ็ มิ.ย.
5่

แ5 - โแ
ส.ค.5่

แไ ก.ค.
5่ แใ ส.ค.
5่

120,เเเ

92,762

120,เเเ

92,762
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สานัก
ปลัดทศบาล

103

นวทำงกำรพัฒนำ สงสริมกำรจัดระบียบประชำกรฝง฿นพืๅนที่
ลำ
ดับ
ที่

1

ครงกำร

จัดอบรม
ผูຌประกอบการพืไอ
กຌเขปัญหา
ประชากรฝง
รวม 1 ครงการ

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล
แ ม.ค.-โแ
ม.ย.5่

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

ระยะวลำที่
ดำนินกำรเดຌ
จริง

โเ มี.ค.5่

โเ มี.ค.5่

สนอ
สนอ สำนักกำรคลัง
ควำม
ควำม สงอกสำรคืน
ตຌองกำร ตຌองกำร หนวยงำนพื่อ
ตำมผน เดຌจริง
จัดทำฎีกำ
่-แไ ใ ก.พ.5่
เมมีขอຌ มูล
ก.พ.5่

ระยะวลำ
บิกจำย
ตำมผน

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

แ5-โแ
ม.ย.5่

โใ
ก.พ.
5่-ใ
มี.ค.
5่

35,000

31,504.50

สานัก
ปลัดทศบาล

35,000

31,504.50
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 ดຌำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติละสิ่งวดลຌอม
฿นยุทธศาสตร์นีๅมีการดานินการตามครงการ฿นนวทางทัๅงหมด 8 ครงการ จานกป็น นว
ทางการพัฒนา สงสริมสนับสนุนละรวมมือกับองค์กรทุกภาคสวน฿นการรณรงค์฿หຌกิดกิจกรรมครือขาย
ละการจัดการขยะฯ 4 ครงการ นวทางการพัฒนา สงสริมสนับสนุนละรวมมือกับสวนราชการทีไ
กีไยวขຌอง฿นการ฿ชຌมาตราการทางสิไงวดลຌอมอยางบูรณาการฯ 3 ครงการละนวทางการพัฒนา
สงสริ ม การรักษาฟຕนฟูทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม มี 1 ครงการ งบประมาณทีไอนุ มัติรวม
41,391,500 บาท งบประมาณบิกจายงิน 9,918,956.53 บาท ซึงไ ตละนวทางพัฒนามีรายละอียด ดังนีๅ
นวทำงกำรพัฒนำ สงสริมสนับสนุนละรวมมือกับองค์กรทุกภำคสวน฿นกำรรณรงค์฿หຌกิด
กิจกรรมครือขำยละกำรจัดกำรขยะฯ มี 4 ครงการ ป็นครงการตอนืไองจากปทีไผานมา ดานินการ
กีไยวกับการ฿หຌความรูຌนักรียน฿นการจัดการขยะ การรณรงค์การจัดการขยะครบวงจร การสงสริมชุมชน
อนุรักษ์พลังงาน การจຌางอกชนกใบขยะมูลฝอย งบประมาณอนุมัติ 20,124,000 บาท งบประมาณบิก
จายงิน 9,861,615.67 บาท
นวทำงกำรพัฒนำ สงสริมสนับสนุนละรวมมือกับสวนรำชกำรที่กี่ยวขຌอง฿นกำร฿ชຌมำตรำกำรทำง
สิ่งวดลຌอมอยำงบูรณำกำรฯ มี 3 ครงการ คือ การสาธิตการตัๅงถังดักเขมัน อยางงาย฿นรຌ านอาหาร
ครงการผลิ ต เบอดี  ซลจากนๅ ามั น ทอดอาหารทีไ  สืไ อ มสภาพ การอบรมความรูຌ สุ ข าภิ บ าล฿นรงงาน
งบประมาณอนุมัติ 267,500 บาท งบประมาณบิกจายงิน 57,340.86 บาท
นวทำงกำรพัฒนำ สงสริม กำรรักษำฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติละสิ่งวดลຌอม มี 1 ครงการ
คือ ครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พรຌอมกอสรຌางลานอนกประสงค์ งบประมาณอนุมัติ โ1,0เเ,เเเ บาท
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นวทำงกำรพัฒนำ สงสริมสนับสนุนละรวมมือกับองค์กรทุกภำคสวน฿นกำรรณรงค์฿หຌกิดกิจกรรมครือขำยละกำรจัดกำรขยะฯ
ลำ
ดับ
ที่
1

2

3

ไ

ครงกำร

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล
ครงการอบรม
แ ม.คนักรียนจัดการขยะมูล โ่ ส.ค.5่
ฝอย

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

ระยะวลำที่
ดำนินกำร
เดຌจริง

โโ พ.ค5่

โโ ก.ค.5่

การรณรงค์จัดการขยะ ่ ม.ค.5็ - ่ ม.ค.5่
มูลฝอย ณ
โ่ พ.ค.5่
หลงกานิดบบครบ
วงจร*
ครงการชุมชนรักษ์฿ชຌ โโ พ.ย.-โ่ ใเ ม.ค.5่พลังงานอยางรูຌคุณคา* ก.พ.5่
ใ ก.พ.5่
ครงการจຌางอกชน
กใบขยะมูลฝอยละ
กวาดถนน
รวม 4 ครงการ

แไ ธ.ค.5็
- โ่ ก.ย.
5่

สงมอบงาน/
พัสดุภาย฿น
สัปดาห์ทีไไ
ก.พ.-ก.ย.5่

สนอ
ควำม
ตຌองกำร
ตำมผน
โโ ก.ค.
5่

สนอ
ควำม
ตຌองกำร
เดຌจริง
แ็ ส.ค.
5่

สำนักกำรคลัง
สงอกสำรคืน
หนวยงำนพื่อ
จัดทำฎีกำ
เมมีขຌอมูล

็ ก.ค.5่

แไ มี.ค.
5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ใเ ม.ค.5่ใ ก.พ.5่

แ-็
ม.ค.5่

แโ ม.ค.
5่

โๆ ม.ค.5่

แๆ มี.ค.5่

่ - แไ
ม.ค.5่

แๆ มี.ค.
5่

เมมีขຌอมูล

ระยะวลำ
บิกจำย
ตำมผน
โโ - โ่
ส.ค.5่

วันสง
ฎีกำ

โใ ก.ค.
5่ โ่ ก.ค.
5่
โโ - โ่ แๆ ก.ค.
พ.ค.5่
5่ โใ ก.ค.
5่
โโ - โ่ โๆ ม.ค.
ก.พ.5่
5่ โ มี.ค.
5่
สัปดาห์ทีไ ไ ็ ม.ย.
มี.ค.- ก.ย. 5่ 5่
ไ ก.ย.
5่

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

ใ0,เเเ

23,350.06

กอง
สาธารณสุขฯ

3เ,เเเ

แ7,140.57

กอง
สาธารณสุขฯ

64,เเเ

50,257.50

กอง
สาธารณสุขฯ

20,000,000

9,770,867.54

กอง
สาธารณสุขฯ

20,124,000

9,861,615.67
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นวทำงกำรพัฒนำ สงสริมสนับสนุนละรวมมือกับสวนรำชกำรที่กี่ยวขຌอง฿นกำร฿ชຌมำตรำกำรทำงสิ่งวดลຌอมอยำงบูรณำกำรฯ
ลำ
ดับ
ที่
1
2

3

ครงกำร

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล
โโ พ.ย.5็

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

ระยะวลำที่
ดำนินกำร
เดຌจริง

โๆ ส.ค.5่

โๆ ส.ค.5่

ผลิต
นๅามันเบอ
ดีซลทุก
ดือน จัดซืๅอ
นๅามันทอด
โโ พ.ย.5็- แเ ก.ย.5่
โ่ ก.ย.5่

ครงการสาธิตการทา
ถังดักเขมันอยางงาย฿น
รຌานอาหาร
ครงการผลิตเบอ
โโ ต.ค.5็
ดีซลจากนๅามันทอด
- โ่ ก.ย.
5่
อาหารทีไสืไอมสภาพ*
ครงการอบรมความรูຌ
รืไองสุขาภิบาลรงงาน
รวม 3 ครงการ

สนอ
ควำม
ตຌองกำร
ตำมผน
แ-็
ส.ค.5่

สนอ สำนักกำรคลัง ระยะวลำ วันสง
ควำม สงอกสำรคืน บิกจำย
ฎีกำ
ตຌองกำร หนวยงำนพื่อ ตำมผน
เดຌจริง
จัดทำฎีกำ
แ็ ส.ค.
เมมขี ຌอมูล แ-็ ส.ค.5่ ใ-8
5่
ก.ย.5่

เมมีขຌอมูล

แ-็
ทุกดือน

ใ มิ.ย.
5่-็
ก.ย.5่

เมมีขຌอมูล

โ้ มิ.ย.5่แแ ก.ย.5่

แเ ก.ย.5่

แ-็
ส.ค.5่

โ่ ส.ค.
5่

เมมีขຌอมูล

โ่ ก.ย.5่

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

44,900

8,863.96 กองสาธารณสุข

เมมี
ขຌอมูล

20เ,เเเ

ใ8,ไ66.3เ กองสาธารณสุข

ใ - 17
ก.ย.5่

22,600

10,010.60 กองสาธารณสุข

267,500

57,340.86
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นวทำงกำรพัฒนำ สงสริม กำรรักษำฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติละสิ่งวดลຌอม
ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล

1

ครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์พรຌอมกอสรຌาง
ลานอนกประสงค์
บริวณมนๅา
จຌาพระยา (วัดสารง
หนือี หมูทีไ แเ ตาบล
สารงกลาง
รวม 1 ครงการ

ธ.ค.5็ม.ย.5้

ระยะวลำ ระยะวลำที่ สนอ
สนอ
สำนักกำรคลัง ระยะวลำ
ดำนินกำร ดำนินกำร ควำม
ควำม
สงอกสำรคืน บิกจำย
ตำมผน
เดຌจริง
ตຌองกำร ตຌองกำรเดຌ หนวยงำน
ตำมผน
ตำมผน
จริง
พื่อจัดทำ
ฎีกำ

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

ก.ค.-ส.ค.5่

ดานิน
การยัง
เมลຌว
สรใจ

21,000,000 ดานินการยัง สานักการชาง
เมลຌวสรใจ

ดานินการ
ยังเมลຌว
สรใจ

ม.ย.5่

ใเ ม.ค.5็ ดานินการยัง
เมลຌวสรใจ

ม.ย.5้

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

21,000,000 ดานินการยัง
เมลຌวสรใจ
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กองงำนที่
รับผิดชอบ

111

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ดຌำนศรษฐกิจละกำรทองที่ยว
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 มีจ านวนครงการรวม 4 ครงการ ป็น ครงการตอนืไ องจากปทีไผานมา
ประกอบดຌวยการสนับสนุน฿หຌประชาชนกลุมสน฿จอาชีพ การสงสริมกระบวนการรียนรูຌกลุมออมทรัพย์
ครงการอบรมชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ฿หຌกคณะกรรมการชุมชนละการประชาสัมพันธ์หลงทองทีไยว
ภูมิปัญญาตาบลบางหัวสือ เดຌรับอนุมัติงินทัๅงหมด 405,000 บาท งบประมาณบิกจายงิน 210,068.40
บาท ซึไงตละนวทางพัฒนามีรายละอียด ดังนีๅ
นวทำงกำรพัฒนำ สงสริมควำมรูຌละทักษะของชุมชนมี 3 ครงการ ป็นครงการตอนืไองจาก
ป ทีไผ านมา ดานิ น การกีไย วกั บ สนั บ สนุ น ฿หຌ ป ระชาชนกลุ ม สน฿จอาชีพ กลุ มออมทรั พ ย์ ละอบรมชิ ง
ปฏิบัติการภาษาอังกฤษ฿หຌกคณะกรรมการชุมชน งบประมาณอนุมัติ 305,000 บาท งบประมาณบิ ก
จายงิน 210,068.40 บาท
นวทำงกำรพั ฒ นำ ส ง สริ ม กำรประชำสั ม พั น ธ์ สิ น คຌ ำ ละบริ ก ำรดຌ ำ นกำรท อ งที่ ย ว
มี 1 ครงการ คือ การประชาสัมพันธ์หลงทองทีไยวภูมิปัญญาตาบลบางหัวสือ งบประมาณอนุมัติ
100,000 บาท ตกันงินเวຌ
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นวทำงกำรพัฒนำ สงสริมควำมรูຌละทักษะของชุมชน
ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

1

ครงการสนับสนุน฿หຌ
ประชาชนกลุมสน฿จ
อาชีพ*
ครงการขอรับงิน
อุดหนุนพืไอสงสริม
กระบวนการรียนรูຌ
กลุมออมทรัพย์
(ครือขายออมทรัพย์
สารง฿ตຌี*
ครงการอบรมชิง
ปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษ฿หຌก
คณะกรรมการชุมชน
รุนทีไ แ ละ โ
รวม 3 ครงการ

2

3

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล
พ.ค. - ส.ค.
5่

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

ระยะวลำที่
ดำนินกำร
เดຌจริง

สนอ
ควำม
ตຌองกำร
ตำมผน
โไ ก.ย.5่เมมี
โ็ ก.ย.5่
ขຌอมูล

แแ ก.ค.5่แ้ ก.ค.5่

ต.ค.5็ม.ค.5่

่-แไ พ.ย.
5็

ไ พ.ย.5็

ม.ค. -ก.ย.
5่

โแ ก.พ.-แๆ
พ.ค.5่,
มิ.ย.-ก.ย.5่

เมมี
ขຌอมูล

สนอ
ควำม
ตຌองกำร
เดຌจริง
เมมี
ขຌอมูล

สำนักกำรคลัง
สงอกสำรคืน
หนวยงำนพื่อ
จัดทำฎีกำ
เมมี
ขຌอมูล

ระยะวลำ
บิกจำย
ตำมผน

วันสงฎีกำ

แ5 - โแ
ส.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมี
ขຌอมูล

เมมี
ขຌอมูล

่ - แไ
พ.ย.5็

โ5 ก.ย.
5่-โ่
ก.ย.5่
ไ พ.ย.5็

โโ-โ่
ม.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมี
ขຌอมูล

แ5 - โแ
ก.ย.5่

โไ ม.ย.
5่-แ5
พ.ค.5่

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณ
บิกจำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

แเเ,เเเ

71,300

ๆ5,เเเ

ๆ5,เเเ

กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม

140,000

73,768.40

305,000

210,068.40

นวทำงกำรพัฒนำ สงสริมกำรประชำสัมพันธ์สินคຌำละบริกำรดຌำนกำรทองที่ยว
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สานัก
ปลัดทศบาล

113
ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

1

ครงการ
ประชาสัมพันธ์หลง
ทองทีไยวภูมิปัญญา
ตาบลบางหัวสือ*
รวม 1 ครงการ

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล
แ ม.ค.-โ่
มี.ค.5่

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

ระยะวลำที่
ดำนินกำร
เดຌจริง

โโ-โ่ ก.พ.
5่

มี.ค.58

สนอ
ควำม
ตຌองกำร
ตำมผน
่-แไ
ม.ค.5่

สนอ
ควำม
ตຌองกำร
เดຌจริง
เมมี
ขຌอมูล

สำนักกำรคลัง
สงอกสำรคืน
หนวยงำนพื่อ
จัดทำฎีกำ
เมมี
ขຌอมูล

ระยะวลำ
บิกจำย
ตำมผน

วันสงฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณ
บิกจำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

โโ-โ่ มี.ค.
5่

เมมี
ขຌอมูล

1เเ,เเเ

กันงิน

สานัก
ปลัดทศบาล

1เเ,เเเ

กันงิน
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 ดຌำนกำรบริหำรละกำรมีสวนรวมของประชำชน ยุทธศาสตร์ทีไ 5 มีครงการ
ทีไดานินการทัๅงสิๅน 54 ครงการ จานกป็นนวทางการพัฒนา บุคลากรทศบาล฿หຌมีความรูຌมีทักษะ฿นการ
ทางานดยยึดหลักธรรมาภิบาลฯ 5 ครงการ นวทางการพัฒนาระบบบริหารงานละระบบขຌอมูลขาว
สารสนทศ฿หຌมีประสิทธิภาพ 12 ครงการ นวทางการพัฒนา ปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์ ครืไองมือครืไอง฿ชຌ
ละสถานทีไป ฏิบั ติงาน฿หຌ เดຌมาตรฐานพียงพอตอ การทางาน 27 ครงการละนวทางการพัฒ นา
สริ มสรຌางการมีส ว นร วมของภาคประชาชนละภาคส ว นตางโ ฿นการบริ ห ารจั ดการ 10 ครงการ
งบประมาณอนุมัติจานวน 33,721,600 บาท งบประมาณทีไ฿ชຌจริงจานวน 16,740,690.22 บาท ซึไงตละ
นวทางพัฒนามีรายละอียด ดังนีๅ
นวทำงกำรพัฒนำ บุค ลำกรทศบำล฿หຌมีค วำมรูຌ มีทักษะ฿นกำรทำงำนดยยึดหลักธรรมำ
ภิบำลฯ มี 5 ครงการ ป็นครงการตอนืไองจากปทีไผานมาประกอบดຌวยการพัฒนาบุคลากรดຌานคุณธรรม
จริยธรรมละละคานิยมทีไดี การพัฒ นาภาษาอังกฤษพืไอการสืไ อสาร การพัฒนาความรูຌดຌานกฎหมาย
การจัดทาผน การพัฒนาบุคลากรดຌานการรักษาความสะอาด ยกลิก 1 ครงการ งบประมาณอนุมัติ
2,453,000 บาท งบประมาณบิกจายงิน 916,320.30 บาท
นวทำงกำรพั ฒ นำระบบบริ ห ำรงำนละระบบขຌ อ มู ล ข ำ วสำรสนทศ฿หຌ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
มีทัๅงสิๅน 12 ครงการ ป็นครงการตอนืไองจากปทีไผานมาประกอบดຌวยการผยพรผลการติดตามละ
ประมินผลผน การจัดทาผนพัฒนาทศบาลสามป การจัดทาทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาป
การจัดทาผนการดานินงานประจาป การจัดทาวารสารราย ใ ดือน การจัดทารายงานกิจการ การอบรม
ชิงปฏิบั ติการพิไมพู น ศักยภาพอาสาสมัครประชาสัมพัน ธ์ การจัดซืๅอละติดตัๅงครืไองรั บลู กข ายระบบ
กระจายสียงเรຌ สาย฿นชุมชน การจัดทาวีดีทัศน์ การติดตัๅงฟຂล์มกรองสงละการจัดกใบ ขຌอมูลพืๅนฐาน
งบประมาณอนุมัติ 6,216,000 บาท งบประมาณบิกจายงิน 2,175,713 บาท
นวทำงกำรพัฒนำ ปรั บปรุงวัสดุ อุปกรณ์ ครื่องมือครื่ อง฿ชຌ ละสถำนที่ปฏิบัติ งำน฿หຌเ ดຌ
มำตรฐำนพียงพอตอกำรทำงำน มีทัๅงสิๅน 27 ครงการ ป็นครงการจัดซืๅอวัสดุ ครุภัณฑ์ตางโ ชน ตูຌกใบ
อกสาร ฉากกัๅน รถกระชຌาเฟฟງา รถยนต์บรรทุก ครืไองกวຍานประตูระบบมอตอร์เฟฟງา สวานเขควงเรຌสาย
ศูนย์กลางการจาะหลใ ก฿น ครืไองตัดคอนกรีต ครืไองทาลมยในคลืไอนทีไ กลຌองถายรูป คอมพิวตอร์ ตຍะกຌาอีๅนักรียน กลຌองวงจรปຂด กຌาอีๅสนาม ถังตຌมนๅารຌอนเฟฟງา ติดตัๅงระบบปรับอากาศ กอสรຌางลานกิจกรรม
อนกประสงค์ กอสรຌางรัๅว คสล. พืๅนทีไภาย฿นทศบาล รัๅวกันนวขตพรຌอมหลังคา ปรับปรุงหຌองนวดผน
เทยบริ วณภาย฿นศูน ย์บ ริการสาธารณสุข ละปลู กตຌน เมຌพืไอปรั บ ปรุ งภูมิทัศน์ศูนย์จั ดการขยะมูลฝอย
งบประมาณอนุมัติ 19,192,600 บาท งบประมาณบิกจายงิน 8,934,190 บาท
นวทำงกำรพัฒนำ สริมสรຌำงกำรมีสวนรวมของภำคประชำชนละภำคสวนตำงโ ฿นกำร
บริหำรจัดกำร มี 10 ครงการ ป็นครงการสนับสนุนการลือกตัๅง พัฒนาอาสาสมัครปกปງ องสถาบัน
สงสริมประชาธิปเตย สงสริมการมีสวนรวมจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน ติดตามละประมินผลผนพัฒนา
ทศบาล วทีชาวบຌ าน สนับสนุน฿หຌชุมชนจัดทาผนชุมชน อบรมละทัศนศึกษาของสมาชิกชมรมสตรี
ละคณะกรรมการชุมชนละการลือกตัๅงคณะกรรมการชุมชน งบประมาณอนุ มัติ 5,860,000 บาท
งบประมาณบิกจายงิน4,714,466.92 บาท ยกลิก 1 ครงการ
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นวทำงกำรพัฒนำ บุคลำกรทศบำล฿หຌมีควำมรูຌมีทักษะ฿นกำรทำงำนดยยึดหลักธรรมำภิบำลฯ
ลำ
ดับ
ที่
1

2

3

4

5

ครงกำร

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล
แ5 ม.ค. แไ มิ.ย.5่

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

ครงการพัฒนา
่ - แเ
บุคลากรทศบาล
พ.ค.5่
มืองปูຆจຌาสมิงพราย
หลักสูตรคุณธรรม
จริยธรรมละคานิยม
ทีไดี
หลักสูตร
แ5 ม.ค. โโ - โๆ
ภาษาอังกฤษพืไอการ โ่ พ.ค.5่
ม.ย.5่
สืไอสารรองรับการขຌา
สูประชาคมอาซียน*
ครงการพัฒนา
ม.ค. - ม.ย. ม.ค. - ม.ย.
บุคลากรทศบาล
5่
5่
มืองปูຆจຌาสมิงพราย
หลักสูตรความรูຌดาຌ น
กฎหมายของ
จຌาหนຌาทีไทຌองถิไน
ครงการจัดทา
ธ.ค.5็ธ.ค.5็ ผนพัฒนาทศบาล*
ก.พ.5่
ก.พ.5่
พัฒนาบุคลากรดຌาน
การรักษาความ

แ ม.ค. แไ มิ.ย.5่

แใ - แ5
พ.ค.5่

ระยะวลำที่ สนอ
สนอ สำนักกำรคลัง ระยะวลำ
ดำนินกำร ควำม
ควำม สงอกสำรคืน บิกจำย
เดຌจริง
ตຌองกำร ตຌองกำร หนวยงำนพื่อ ตำมผน
ตำมผน เดຌจริง
จัดทำฎีกำ
่ – แเ
่ - แไ ้ ม.ย.
เมมี
่ – แไ
พ.ค.5่
มี.ค.5่
5่-้
ขຌอมูล
มิ.ย.5่
ม.ย.5่

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

โใ ม.ย.
5่-แแ
มิ.ย.5่

1,350,000

884,032.50

สานัก
ปลัดทศบาล

เมมี
ขຌอมูล

โโ-โ่
มี.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

เมมี
ขຌอมูล

โโ - โ่
พ.ค.5่

เมมี
ขຌอมูล

550,เเเ

ยกลิก

สานัก
ปลัดทศบาล

โ็ มี.ค.5่

โใ-โ็
ก.พ.5่

แเ มี.ค.
5่

โใ มี.ค.5่-ใเ
มี.ค.5่

โเ - โไ
ม.ย.5่

โใ มี.ค.
5่-ใเ
มี.ค.5่

23,000

14,919.80

กองวิชาการ

โโ ม.ค.5่

โโ - โๆ
ธ.ค.5็

็ ม.ค.5่

โโ ม.ค.5่

โใ - โ็
ก.พ.5่

30,เเเ

แ7,368

กองวิชาการ

ยกลิก

่-แไ
มี.ค.5่

ยกลิก

แไ ม.ย.5่

แไ มิ.ย.5่

โๆ ม.ค.
5่ โ็ ม.ค.
5่
ยกลิก

5เเ,เเเ

ยกลิก

กอง
สาธารณสุข
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ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

สะอาด*
รวม 5 ครงการ

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

ระยะวลำที่ สนอ
สนอ สำนักกำรคลัง ระยะวลำ
ดำนินกำร ควำม
ควำม สงอกสำรคืน บิกจำย
เดຌจริง
ตຌองกำร ตຌองกำร หนวยงำนพื่อ ตำมผน
ตำมผน เดຌจริง
จัดทำฎีกำ

นวทำงกำรพัฒนำ ระบบบริหำรงำนละระบบขຌอมูลขำวสำรสนทศ฿หຌมีประสิทธิภำพ
ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

ชวง
ระยะวลำ
ระยะวลำ ดำนินกำร
ริ่มตຌนตำมผน
สรุปผล

ระยะวลำที่
ดำนินกำร
เดຌจริง

1

ครงการผยพรผลการ
ติดตามละประมินผล
ผนพัฒนาทศบาล*
ครงการจัดทา
ผนพัฒนาทศบาลสามป

้ ม.ค. 5่ ้ ม.ค. 5่ - โๆ มิ.ย. โๆ มิ.ย.5่
5่
5 ม.ค.5่ 5 ม.ค.5่ - โไ ก.ค. โไ ก.ค.5่
5่
โใ ก.พ. โใ ก.พ.5่ 5่ ใเ ก.ย.5่
ใเ ก.ย.
5่
แ ต.ค.5็ แ ต.ค.5็ - โใ ม.ค. โใ ม.ค.5่
5่
่ ธ.ค.5็ ่ ธ.ค.5็ -

เมมี
ขຌอมูล

สนอ
สนอ สำนักกำรคลัง
ควำม
ควำม สงอกสำรคืน
ตຌองกำร ตຌองกำร หนวยงำน
ตำมผน เดຌจริง
พื่อจัดทำ
ฎีกำ
ๆ - แเ
ๆ พ.ค.
เมมี
ม.ย. 5่
5่
ขຌอมูล

เมมี
ขຌอมูล

่ - แโ
มิ.ย.5่

โเ ก.ค.
5่

เมมี
ขຌอมูล

็ - แแ
ก.ย.5่

เมมี
ขຌอมูล
เมมี

2
3

ครงการจัดทาทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจายประจาป*

4

ครงการจัดทาผนการ
ดานินงานประจาป

5

ครงการผยพรผลการ

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

2,453,000

916,320.30

กองงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะวลำ
บิกจำย
ตำมผน

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

โโ - โๆ
มิ.ย.5่

ใแ ส.ค.
5่

250,000

240,000

กองวิชาการ

เมมี
ขຌอมูล

โเ - โไ
ก.ค.5่

ไ ส.ค.
5่

15,000

15,000

กองวิชาการ

แเ ส.ค.
5่

เมมี
ขຌอมูล

โ่ - ใเ
ก.ย.5่

ใ ก.ย.
5่

แ5,เเเ

แ5,เเเ

กองวิชาการ

แ5 - แ้
ธ.ค.5่

แไ ม.ค.
5่

เมมี
ขຌอมูล

แ้ - โใ
ม.ค.5่

โ ก.พ.
5่

15,000

15,000

กองวิชาการ

ค แ โ-ๆ

แโ มี.ค.

เมมี

คแ แ-ใ

่ ม.ย.

36,000

35,377

กองวิชาการ
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118
ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

ชวง
ระยะวลำ
ระยะวลำ ดำนินกำร
ริ่มตຌนตำมผน
สรุปผล

ระยะวลำที่
ดำนินกำร
เดຌจริง

ดานินงาน*

- ไ ก.ย.
5่

ไ ก.ย.5่

ขຌอมูล

6

ครงการจัดทาวารสาร
รายใ ดือน*

่ ธ.ค.5็
-แ่ ก.ย.
5่

่ ธ.ค.5็ แ่ ก.ย.5่

เมมี
ขຌอมูล

7

ครงการจัดทารายงาน
กิจการทศบาล*

กันงิน

8

ครงการอบรมชิง
ปฏิบัติการพิไมพูน
ศักยภาพอาสาสมัคร
ประชาสัมพันธ์*

โไ พ.ย. โไ พ.ย.5็ 5็ -โ็ โ็ มี.ค.5่
มี.ค.5่
แ ม.ค.5่ แ ม.ค.5่ -โๆ มิ.ย. โๆ มิ.ย.5่
5่

ม.ย.-พ.ค.
58

สนอ
สนอ สำนักกำรคลัง ระยะวลำ วันสง
ควำม
ควำม สงอกสำรคืน บิกจำย
ฎีกำ
ตຌองกำร ตຌองกำร หนวยงำน
ตำมผน
ตำมผน เดຌจริง
พื่อจัดทำ
ฎีกำ
ก.พ.5่ 5่-โ5
ขຌอมูล
ม.ย.5่
5่ ละ
ส.ค.5่
ละ
แแ ก.ย.
ค โ แ-ใ
ค โ แ-ไ
5่
ก.ค.5่
ก.ย.5่
ฉแ แ-ไ โโ ธ.ค.
เมมี
ฉแ ้-แใ โเ ก.ค.
ธ.ค.5็, 5่-โโ
ขຌอมูล
มี.ค.5่,
5่
ฉ โ โ-ๆ ธ.ค.5่
ฉโ โเ-โไ
ก.พ.5่,
ม.ย.5่,
ฉ ใ แๆฉใ แ-ใ ก.ค.
โเ มี.ค.
5่,
5่,
ฉไ แไ-แ่
ฉ ไ โโ ก.ย.5่
โๆ มิ.ย.
5่,
่ - แโ โโ ธ.ค.
กันงิน
โใ-โ็ มี.ค. กันงิน
ธ.ค.5็
5่
5่
รุน แ ้แใ ก.พ.
5่,
รุน โ ๆแเ ม.ย.

เมมี
ขຌอมูล

เมมี
ขຌอมูล

โโ-โๆ มิ.ย.
5่

ๆ พ.ค.
5่-ไ
มิ.ย.5่

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

2,770,000

470,000
ละกันงิน

กองวิชาการ

แ,เเเ,เเเ

กันงิน

กองวิชาการ

540,000

539,876

กองวิชาการ
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กองงำนที่
รับผิดชอบ

119
ลำ
ดับ
ที่

ชวง
ระยะวลำ
ระยะวลำ ดำนินกำร
ริ่มตຌนตำมผน
สรุปผล

ระยะวลำที่
ดำนินกำร
เดຌจริง

ครงการจัดซืๅอละ
ติดตัๅงครืไองรับลูกขาย
ระบบกระจายสียงเรຌ
สาย฿นชุมชน*

่ ธ.ค.5็
-โไ ม.ย.
5่

่ ธ.ค.5็ โไ ม.ย.5่

เมมีขຌอมูล

10 ครงการจัดทาวีดีทัศน์

้ ก.พ.5่
-แ พ.ค.5่

้ ก.พ.5่ แ พ.ค.5่

11 ครงการติดตัๅงฟຂลม์ กรอง
สง

แ ม.ค.5่ แ ม.ค.5่ -โโ พ.ค. โโ พ.ค.5่
5่
ธ.ค.5็- ม.ค.-มี.ค.5่
มี.ค.5่

9

ครงกำร

12 ครงการจัดกใบขຌอมูล
พืๅนฐาน
รวม 12 ครงการ

สนอ
สนอ สำนักกำรคลัง
ควำม
ควำม สงอกสำรคืน
ตຌองกำร ตຌองกำร หนวยงำน
ตำมผน เดຌจริง
พื่อจัดทำ
ฎีกำ
5่
แโ - แๆ แ่ พ.ค.
เมมี
ม.ค.5่
5่
ขຌอมูล

ระยะวลำ
บิกจำย
ตำมผน

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณบิก
จำยงิน

โเ - โไ
ม.ย.5่

ไ ก.ย.
5่

725,000

723,000

กันงิน

โ-ๆ
มี.ค.5่

โไ ส.ค.
5่

กันงิน

แ พ.ค.5่

กันงิน

100,000

กันงิน

กองวิชาการ

กันงิน

้ - แใ
มี.ค.5่

โ5 ส.ค.
5่

กันงิน

แ่-โโ พ.ค.
5่

กันงิน

550,000

กันงิน

กองวิชาการ

เมมีขຌอมูล

ธ.ค.5็

ใ พ.ย.
5็

เมมีขຌอมูล

ม.ค.5่

โใ ธ.ค.
5็ โ5 มี.ค.
5่

200,000

122,460

กองสวัสดิการ
สังคม

6,216,000

2,175,713
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กองงำนที่
รับผิดชอบ

กองวิชาการ

120

นวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์ ครื่องมือครื่อง฿ชຌละสถำนที่ปฏิบัติงำน฿หຌเดຌมำตรฐำนพียงพอตอกำรทำงำน
ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

ระยะวลำที่ สนอควำม
สนอ สำนักกำรคลัง ระยะวลำ
วันสง
ดำนินกำร
ตຌองกำร
ควำม
สงอกสำรคืน บิกจำย
ฎีกำ
เดຌจริง
ตำมผน ตຌองกำรเดຌ หนวยงำน
ตำมผน
จริง
พื่อจัดทำ
ฎีกำ
แ่ มี.ค.5่
แ–็
แโ ก.พ.5่ เมมีขຌอมูล
แ5 - โแ ใ ม.ย.5่
ม.ค.5่
ก.พ.5่

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณ
บิกจำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

27,000

15,900

สานัก
ปลัดทศบาล

1

ครงการจัดซืๅอตูຌกใบ
อกสาร ไ ชัๅน

แ5 ธ.ค.5็ โแ ก.พ.5่

แ–็
ก.พ.5่

2

จัดซืๅอตูຌกใบอกสารทึบ
4 ชัๅน

แ5 ธ.ค.5็ โแ ก.พ.5่

แ-็
ก.พ.5่

แ่ มี.ค.5่

แ – ็ ม.ค. แโ ก.พ.5่
5่

เมมีขຌอมูล

แ5 - โแ
ก.พ.5่

ใ ม.ย.5่

27,000

14,640

สานัก
ปลัดทศบาล

3

จัดซืๅอตูຌกใบอกสาร 4
ลิๅนชัก

แ5 ธ.ค.5็โแ ก.พ.5่

แ-็
ก.พ.5่

แ่ มี.ค.5่

แ – ็ ม.ค. แโ ก.พ.5่
5่

เมมีขຌอมูล

แ5 - โแ
ก.พ.5่

ใ ม.ย.5่

16,000

9,980

สานัก
ปลัดทศบาล

4

จัดซืๅอตูຌกใบอกสาร บาน
ทึบ

แ5 ธ.ค.5็โแ ก.พ.5่

แ-็
ก.พ.5่

แ่ มี.ค.5่

แ - ็ ม.ค.
5่
แโ ก.พ.5่

เมมีขຌอมูล

แ5 - โแ
ก.พ.5่

ใ ม.ย.5่

9,000

7,100

สานัก
ปลัดทศบาล

5

จัดซืๅอตูຌกใบฟอร์ม
อกสาร 15 ลิๅนชัก

แ5 ธ.ค.5็โแ ก.พ.5่

แ–็
ก.พ.5่

แ่ มี.ค.5่

แ – ็ ม.ค. แโ ก.พ.5่
5่

เมมีขຌอมูล

แ5 - โแ
ก.พ.5่

ใ ม.ย.5่

13,000

9,380

สานัก
ปลัดทศบาล

6

จัดซืๅอฉากกัๅน

แ – ็ ม.ค. แโ ก.พ.5่
5่
สัปดาห์ทีไ แ เมมีขຌอมูล
ของดือน

ยกลิก

ยกลิก

จัดซืๅอรถกระชຌาเฟฟງาสูง
เมนຌอยกวา 12 มตร

แ–็
ก.พ.5่
สัปดาห์ทีไ ใ
ของดือน

แ่ มี.ค.5่

7

แ5 ธ.ค.5็โแ ก.พ.5่
ม.ค. - พ.ค.
5่

สานัก
ปลัดทศบาล
สานักการชาง

โ5 ก.ย. โ้ ก.ย.5่

โ5 ก.ย.5่

แ5 - โแ ใ ม.ย.5่ 15,000
ก.พ.5่
สัปดาห์ทีไ ไ โ้ ก.ย. 6,000,เเเ
ของดือน
5่

5,988,000

ครงการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลมืองปูຆจຌาสมิงพราย ประจาป โ558

121
ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล

ชนิด 6 ลຌอ ครืไองยนต์
ดีซล ขนาดเมนຌอยกวา
130 รงมຌา
จัดซืๅอรถยนต์บรรทุก
ททຌายบบทຌองรือ
ชนิด 4 ลຌอ ครืไองยนต์
ดีซล กาลังเมนຌอยกวา
90 รงมຌา
จัดซืๅอครืไองกวຍานประตู
ระบบมอตอร์เฟฟງา
พรຌอมตูຌควบคุมละ
อุปกรณ์ครบชุด 1 ชุด

ม.ค. - ม.ย.
5่

ม.ค. - พ.ค.
5่

10 จัดซืๅอสวานเขควงเรຌสาย
ศูนย์กลางการจาะ
หลใก฿นหลใก พรຌอม
อุปกรณ์ครบชุด 5 ตัว

ม.ค. - มี.ค.
5่

8

9

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน
ม.ค.5่ สัปดาห์ทีไ ไ
ของดือน
พ.ค.5่
ม.ค.-ม.ย.
5่

ระยะวลำที่ สนอควำม
สนอ สำนักกำรคลัง ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตຌองกำร
ควำม
สงอกสำรคืน บิกจำย
เดຌจริง
ตำมผน ตຌองกำรเดຌ หนวยงำน
ตำมผน
จริง
พื่อจัดทำ
ฎีกำ
ก.พ.5่
ก.พ.5่

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณ
บิกจำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

เมมีขຌอมูล

สัปดาห์ทีไ แ
ของดือน
ก.พ.5่

เมมีขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

สัปดาห์ทีไ ใ เมมีขຌอมูล 1,000,เเเ
ของดือน
ม.ย.5่

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง

สัปดาห์ทีไ ใ
ของดือน
ม.ค.5่ สัปดาห์ทีไ โ
ของดือน
พ.ค.5่

เมมีขຌอมูล

สัปดาห์ทีไ ไ เมมีขຌอมูล
ของ
ดือนม.ค.5่

เมมีขຌอมูล

สัปดาห์ทีไ โ เมมีขຌอมูล
ของ
ดือน พ.ค.
5่

680,เเเ

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง

สัปดาห์ทีไ ไ
ของดือน
ม.ค.5่ สัปดาห์ทีไ ใ
ของดือน
มี.ค.5่

โเ-โๆ มี.ค.
5่

สัปดาห์ทีไ แ แใ ม.ค.5่
ของดือน
ก.พ.5่

โๆ มี.ค.5่

สัปดาห์ทีไ แ
ของดือน
ก.พ.5่

45,เเเ

44,000

สานักการชาง

โ็ มี.ค.
5่
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122
ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล

11 จัดซืๅอครืไองตัดคอนกรีต
ชนิดครืไองยนต์บนซิน 4
จังหวะ สูบดียว พรຌอม
อุปกรณ์ครบชุด

ม.ค. - มี.ค.
5่

12 จัดซืๅอครืไองทาลมยใน
คลืไอนทีไ 20 ครืไอง

ม.ค. - พ.ค.
5่

13 จัดซืๅอกลຌองถายรูป

ม.ค. - มี.ค.
5่

ครงการจัดซืๅอ
รถบรรทุกขยะมูลฝอย
จานวน 2 คัน
15 ครงการจัดซืๅอรถยนต์

โโ ม.ค.-็
ก.ย.5่

14

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

ระยะวลำที่ สนอควำม
สนอ สำนักกำรคลัง ระยะวลำ
วันสง
งบ
งบ
กองงำนที่
ดำนินกำร
ตຌองกำร
ควำม
สงอกสำรคืน บิกจำย
ฎีกำ
ประมำณ ประมำณ
รับผิดชอบ
เดຌจริง
ตำมผน ตຌองกำรเดຌ หนวยงำน
ตำมผน
อนุมัติ
บิกจำยงิน
จริง
พื่อจัดทำ
ฎีกำ
สัปดาห์ทีไ ไ
โ5 - ใแ
สัปดาห์ทีไ แ แใ ม.ค.5่ ใแ มี.ค.5่ สัปดาห์ทีไ แ โ ม.ย.5่ 55,000
54,000
สานักการชาง
ของดือน
มี.ค.5่
ของดือน
ของดือน
ม.ค.5่ ก.พ.5่
ก.พ.5่
สัปดาห์ทีไ ใ
ของดือน
มี.ค.5่
สัปดาห์ทีไ ไ เมมีขຌอมูล สัปดาห์ทีไ แ เมมีขຌอมูล เมมีขຌอมูล สัปดาห์ทีไ แ เมมีขຌอมูล 500,เเเ เมมีขຌอมูล สานักการชาง
ของดือน
ของดือน
ของ
ม.ค.5่ ก.พ.5่
ดือน พ.ค.
สัปดาห์ทีไ แ
5่
ของดือน
พ.ค.5่
สัปดาห์ทีไ ไ เมมีขຌอมูล สัปดาห์ทีไ แ เมมีขຌอมูล เมมีขຌอมูล สัปดาห์ทีไ ใ เมมีขຌอมูล 18,เเเ
เมมขี ຌอมูล สานักการชาง
ของดือน
ของดือน
ของ
ม.ค.5่ก.พ.5่
ดือน มี.ค.
สัปดาห์ทีไ ใ
5่
ของดือน
มี.ค.5่
โแ ส.ค.5่ เมมีขຌอมูล แ5-โแ ก.พ. เมมีขຌอมูล เมมีขຌอมูล แ-็ ก.ย.5่ เมมีขຌอมูล 2,6เเ,เเเ เมมขี ຌอมูล
กอง
5่
สาธารณสุข

โ่ ธ.ค.5็ - มี.ค-ม.ย.5่

เมมีขຌอมูล

แ-็ ม.ค.5่ แแ ธ.ค.5ๆ

เมมีขຌอมูล

แ-็ ก.ย.5่

แไ ก.ย.

787,000

787,000
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ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

ชนิดขับคลืไอน 2 ลຌอ 4
ประตู จานวน 1 คัน
16 ครงการจัดซืๅอรถยนต์
อนกประสงค์ ิมีคปี
จานวน 1 คัน
17 ครงการจัดซืๅอ
คอมพิวตอร์

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

โ่ พ.ค.5่

ระยะวลำที่ สนอควำม
สนอ สำนักกำรคลัง ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตຌองกำร
ควำม
สงอกสำรคืน บิกจำย
เดຌจริง
ตำมผน ตຌองกำรเดຌ หนวยงำน
ตำมผน
จริง
พื่อจัดทำ
ฎีกำ

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณ
บิกจำยงิน

5่

กองงำนที่
รับผิดชอบ

สาธารณสุข

โโ ม.ค-็
ก.ย.5่

แ5-โแ ส.ค.
5่

ยกลิก

แ5-โแ ก.พ.
5่

ยกลิก

ยกลิก

แ-็ ก.ย.5่

ยกลิก

820,000

ยกลิก

กอง
สาธารณสุข

่ ม.ค.-โ่
พ.ค.5่

เมมีขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

่-แไ มี.ค.
5่

โ่ ส.ค.5่

เมมีขຌอมูล

โโ-โ่ พ.ค.
5่

โโ ก.ย.
5่

36,100

36,100

กอง
สาธารณสุข

18 ครงการจัดซืๅอครุภัณฑ์
ก.พ.-ม.ย.
สานักงาน ิตຍะ-กຌาอีๅ
5่
นักรียนชัๅน
ประถมศึกษาี
19 ครงการจัดซืๅอครุภัณฑ์ ต.ค.-พ.ย.5็
ฆษณาละผยพร
ิติดตัๅงกลຌองวงจรปຂด
พรຌอมอุปกรณ์ี
20 ครงการจัดซืๅอกຌาอีๅ
ก.พ.-ม.ย.
สนาม
5่
21 ครงการจัดซืๅอถังตຌมนๅา พ.ย.-ธ.ค.5็
รຌอนเฟฟງา
22 ครงการติดตัๅงระบบปรับ ธ.ค.5็-มี.ค.
อากาศบริวณถงกลาง
5่

ม.ย.5่

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่

เมมีขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ม.ย.5่

เมมีขຌอมูล

240,000

157,000

กองการศึกษา

พ.ย.5็

เมมีขຌอมูล

ต.ค.5็

เมมีขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

พ.ย.5็

เมมีขຌอมูล

60,000

กันงิน

กองการศึกษา

ม.ย.5่

เมมีขຌอมูล

ก.พ.5่

เมมีขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ม.ย.5่

โ ก.ค.5่

170,000

158,000

กองการศึกษา

พ.ย.5็

พ.ย.5็

พ.ย.5็

แใ พ.ย.5็

เมมีขຌอมูล

ธ.ค.5็

ไ ก.พ.5่

24,000

24,000

กองการศึกษา

มี.ค.5่

กันงิน

ม.ค.5่

กันงิน

กันงิน

มี.ค.5่

กันงิน

500,000

กันงิน

กองการศึกษา
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ลำ
ดับ
ที่

23

24
25

26

27

ครงกำร

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

ภาย฿นรงรียนอนุบาล
ทศบาลมืองปูຆจຌาฯ
ครงการกอสรຌางลาน
แ พ.ย.5็- ใเ ก.ย.5่
กิจกรรมอนกประสงค์
ใเ ก.ย.5่
บริวณลานลงดຌานหนຌา
ทางขຌาสานักงาน
ครงการกอสรຌางรัๅว
แ พ.ย.5็- ใเ ก.ย.5่
คสล.บริวณภาย฿นพืๅนทีไ ใเ ก.ย.5่
ภาย฿นสานักงานทศบาล
ครงการกอสรຌางรัๅวกัๅน ธ.ค.5็-ส.ค. พ.ค.-ส.ค.5่
นวขต พรຌอมหลังคา
5่
คลุมทีไจอดรถ บริวณ
ขຌางสานักงานหลังกา
ครงการกอสรຌาง
ธ.ค.5็-มิ.ย. แ-ใแ พ.ค.
ปรับปรุงหຌองนวดผน
5่
5่
เทยบริวณภาย฿น
ศูนย์บริการสาธารณสุข
ครงการปลูกตຌนเมຌพืไอ ม.ค.-มิ.ย.5่ โโ-โ่ พ.ค.
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
5่
จัดการขยะมูลฝอยตาบล
บางหัวสือ
รวม 27 ครงการ

ระยะวลำที่ สนอควำม
สนอ สำนักกำรคลัง ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตຌองกำร
ควำม
สงอกสำรคืน บิกจำย
เดຌจริง
ตำมผน ตຌองกำรเดຌ หนวยงำน
ตำมผน
จริง
พื่อจัดทำ
ฎีกำ

วันสง
ฎีกำ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณ
บิกจำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

กันงิน

กันงิน

กันงิน

กันงิน

ใเ ก.ย.5่

กันงิน

2,500,000

กันงิน

สานัก
ปลัดทศบาล

โใ มิ.ย.5่

เมมีขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

ใเ ก.ย.5่

ๆ ก.ค.5่

700,000

680,000

สานักการ
ชาง

เมมีขຌอมูล

ม.ค.5่

โเ มี.ค.5่

เมมีขຌอมูล

ก.ย.5่

เมมีขຌอมูล 1,200,เเเ

เมมีขຌอมูล

สานักการชาง

เมมีขຌอมูล

โ้-ใแ มี.ค.
5่

เมมีขຌอมูล

เมมีขຌอมูล

มิ.ย.5่

โ5 ก.ย.
5่

1,000,000

949,090

กอง
สาธารณสุข

ยกลิก

สัปดาห์ทีไ โ
ของดือน
ม.ย.5่

ยกลิก

ยกลิก

สัปดาห์ทีไ ไ
ของดือน
มิ.ย.5่

ยกลิก

150,500

ยกลิก

กอง
สาธารณสุข

19,192,00

8,934,190
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ลำ
ดับ
ที่

ครงกำร

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล

ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตำมผน

ระยะวลำที่ สนอควำม
สนอ สำนักกำรคลัง ระยะวลำ
ดำนินกำร
ตຌองกำร
ควำม
สงอกสำรคืน บิกจำย
เดຌจริง
ตำมผน ตຌองกำรเดຌ หนวยงำน
ตำมผน
จริง
พื่อจัดทำ
ฎีกำ

วันสง
ฎีกำ

ครงกำร

1

ครงการสนับสนุนการ
ลือกตัๅงทุกระดับตาม
นยบายรัฐบาลละทาง
ราชการ
ครงการอาสาสมัคร
ปกปງองสถาบัน*

2
3
4
5
6

ชวง
ระยะวลำ
ริ่มตຌนสรุปผล
แ พ.ย.5็ โ่ ก.ย.5่

โโ ต.ค.5็
-โแ ม.ค.
5่
สงสริมประชาธิปเตย
แ ม.ย.-โแ
ก.ค.5่
ครงการมีสวนรวม฿นการ 5 ม.ค.5่ จัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน โ็ มี.ค.5่
ครงการติดตามละ
โโ มิ.ย.5่
ประมินผลผนพัฒนา
-่ ม.ค.5้
ทศบาล
ครงการวทีชาวบຌาน
ต.ค.5็-

ระยะวลำ ระยะวลำที่
ดำนินกำร ดำนินกำร
ตำมผน
เดຌจริง

สนอควำม
ตຌองกำร
ตำมผน

สนอควำม
ตຌองกำรเดຌ
จริง

งบ
ประมำณ
บิกจำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

งบ
ประมำณ
บิกจำยงิน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

100,000

ยกลิก

สานัก
ปลัดทศบาล

0

นวทำงกำรพัฒนำ สริมสรຌำงกำรมีสวนรวมของภำคประชำชนละภำคสวนตำงโ ฿นกำรบริหำรจัดกำร

ลำ
ดับ
ที่

งบ
ประมำณ
อนุมัติ

สำนักกำรคลัง ระยะวลำ วันสงฎีกำ
สงอกสำรคืน บิกจำย
หนวยงำนพื่อ ตำมผน
จัดทำฎีกำ
ยกลิก
โโ-โ่
ยกลิก
ก.ย.5่

แ พ.ย.5็ ใเ ก.ย.5่

ยกลิก

ยกลิก

ยกลิก

แ็-แ้ ธ.ค.
5็

แ็-แ้ ธ.ค.
5็

แ5-โแ พ.ย.
5็

5 พ.ย.5็แเ พ.ย.5็

เมมีขຌอมูล

แ5-โแ
ม.ค.5่

่ ธ.ค.5็โเ ม.ค.5่

900,000

899,993

สานัก
ปลัดทศบาล

แ้ มิ.ย.5่

แ้ มิ.ย.5่

เมมีขຌอมูล

้ มิ.ย.5่โใ มิ.ย.5่
เมมีขຌอมูล

54,040.50

เมมีขຌอมูล

แ5-โแ
ก.ค.5่
โใ - โ็
มี.ค.5่
โ่ - ใแ
ธ.ค.5่

60,000

5 ม.ค.5่ โ็ มี.ค.5่
โโ มิ.ย.5่
-่ ม.ค.5้

โโ-โ่ ม.ย. โเ ม.ย.5่5่
โ่ ม.ย.5่
แ้ - โใ
เมมีขຌอมูล
ม.ค.5่
โเ - โไ
โ้ ก.ค.5่
ก.ค.5่

30,000

เมมีขຌอมูล

สานัก
ปลัดทศบาล
กองวิชาการ

กันงิน

650,000

กันงิน

กองวิชาการ

แโ พ.ย.5็- แโ พ.ย.5่- โโ ต.ค.5็-- โเ ต.ค.5็-

เมมีขຌอมูล

โโ - โ่

โเ พ.ย.

120,000

100,000

กองสวัสดิการ

กันงิน

เมมีขຌอมูล
กันงิน
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ลำ
ดับ
ที่

7

ครงกำร

สนับสนุน฿หຌชุมชนจัดทา
ผนชุมชน*

ครงการอบรมละทัศน
ศึกษาดูงานของสมาชิก
ชมรมสตรีทศบาลมืองปูຆ
จຌาสมิงพราย*
9 ครงการอบรมละศึกษา
ดูงานของคณะกรรมการ
ชุมชน*
10 ครงการลือกตัๅง
คณะกรรมการชุมชน*
8

ชวง
ระยะวลำ ระยะวลำที่
ระยะวลำ ดำนินกำร ดำนินกำร
ริ่มตຌนตำมผน
เดຌจริง
สรุปผล
ก.ย.5่ แ็ ก.ย.5่ 5 ส.ค.5่
ธ.ค.5็มี.ค.5่

สนอควำม
ตຌองกำร
ตำมผน

สนอควำม
ตຌองกำรเดຌ
จริง

แไ ก.ค.5่

็ ก.ค.5่

สำนักกำรคลัง ระยะวลำ วันสงฎีกำ
งบ
งบ
กองงำนที่
สงอกสำรคืน บิกจำย
ประมำณ ประมำณ
รับผิดชอบ
หนวยงำนพื่อ ตำมผน
อนุมัติ บิกจำยงิน
จัดทำฎีกำ
ต.ค.5็- 5็-ๆ ส.ค.
สังคม
ใแ ก.ค.5่
5่
เมมีขຌอมูล
โโ - โ่
โเ ม.ค.
200,000 97,157.50 กองสวัสดิการ
มี.ค.5่
5่-แๆ
สังคม
ม.ย.5่
เมมีขຌอมูล
โโ - โใ โ็ ก.ค.5่ 1,700,000 1,593,870. กองสวัสดิการ
ก.ค.5่
-โ็ ส.ค.
83
สังคม
5่

แ็ ม.ค.5่็ มี.ค.5่

แ็ ม.ค.5่

แ5 - โแ
ส.ค.5่

ใเ ธ.ค.5็โ่ ก.พ.5่

ม.ย.-ก.ค. โเ มิ.ย.5่5่
โๆ มิ.ย.5่

้-แแ ก.ค.
5่

โ้ - ใเ
ม.ย.5่

แ็ มิ.ย.5่

ก.พ.-มิ.ย. โใ พ.ค.5่- โแ-โไ ก.ค.
5่
โ้ พ.ค.5่
5่

่ – แไ
มี.ค.5่

โแ พ.ค.5่

เมมีขຌอมูล

โโ - โ่
มิ.ย.5่

่ ส.ค.5่- 2,000,000 1,908,778
แไ ก.ค.5่

กองสวัสดิการ
สังคม

แ5-โแ ธ.ค.
5่

ใเ ธ.ค.5่

เมมีขຌอมูล

โโ - โ่
ม.ค.5่

ใแ ส.ค.
5่-้ ก.ย.
5่

กองสวัสดิการ
สังคม

ธ.ค.5็ก.ย.5่

รวม 10 ครงการ

ก.พ.5่ก.ย.5่

่ ก.พ.5่แ่ ต.ค.58

100,000

60,626.79

5,860,000 4,714,466.
92

* ครงการตอนืไองจากปทีไผานมา
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4.1.3 กำรวิครำะห์ผลกำรดำนินงำนตำมครงกำร฿นตละยุทธศำสตร์
สวนนีๅป็นการวิคราะห์ผลการดานินงานตามครงการ฿นตละยุทธศาสตร์ รายละอียด ดังนีๅ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำนละกำรผังมือง
จะหในเดຌวามีครงการทีไรายงานผลการดานินงานตามนวทางตางโ ดังนีๅ
นวทำงกำรพัฒนำ สนั บสนุน ครงกำรกอสรຌ ำ ง ปรั บปรุ ง ซอมซมครงกำรสรຌ ำ งพืๅน ฐำน
มืองละชุมชนที่สำมำรถนำเปปฏิบัติเดຌ มีการรายงานผลการดานินครงการ 2 ครงการจากทัๅงหมด
23 ครงการ ครงการอืไนโ ยังดานินการยังเมลຌวสรใจ จึงเมสามารถรายงานผลครงการเดຌ สาหรับ
ครงการทีไรายงานผลลຌวพบวา บรรลุวัตถุประสงค์ บรรลุปງาหมาย ผลผลิตป็นเปตามดัชนีชีๅวัดทีไตัๅงเวຌ
ผลลัพธ์ป็นเปตามดัชนีชีๅวัดทีไตัๅงเวຌละเมพบปัญหาอุปสรรค฿นการทางาน
นวทำงกำรพัฒนำ สงสริมละปຂดอกำส฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿นกำรบริหำรจัดกำรทຌองถิ่น
ครงการ฿นนวทางนีๅมี 1 ครงการ สรุปครงการเมสรใจตามกาหนด
นวทำงกำรพัฒนำ สนับสนุนงบประมำณที่จัดสรรพื่อครงกำรสรຌำงผนรับมือของมืองตอ
หตุกำรณ์ภัยพิบัติฯ จากทัๅงหมด 14 ครงการ สรุปครงการเมสรใจตามกาหนด 1 ครงการ ครงการทีไ
หลือดานินการยังเมลຌวสรใจ
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ตำรำงที่ 4.1.3.1 สดงผลกำรดำนินงำน฿นตละครงกำรของยุทธศำสตร์ดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำนละกำรผังมือง
ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ สนับสนุนครงกำร
กอสรຌำง ปรับปรุง ซอมซมครงกำรสรຌำงพืๅนฐำนมือง
ละชุมชนที่สำมำรถนำเปปฏิบัติเดຌ

1.กอสรຌางถนน คสล.พรຌอมทอระบายนๅาหมูทีไ 3 ซ.วัดบางหัวสือ
ม.13 จุดริไมตຌนครงการบริวณบຌานลขทีไ 45/9 สิๅนสุดครงการ
บริวณบຌานลขทีไ 45/11
2.กอสรຌา งถนน คสล.พรຌอ มทอระบายนๅาบริ วณซอยกลั บจริ ญ
ม.15 ต.บางหัวสือ จานวน 2 ชวง
3.กอสรຌางถนน คสล.พรຌอมทอระบายนๅาบริวณหมูบຌานฟอร์จูน
ม.17ต.บางหญຌาพรก จุดริไมตຌนครงการบริวณบຌานลขทีไ 92
สิๅนสุดครงการบริวณบຌานลขทีไ 70
4.กอสรຌางถนน คสล.พรຌอมทอระบายนๅาบริวณหลังศาลปูຆ จຌา ม.1
ต.สารง฿ตຌ จานวน 7 ชวง
5.กอสรຌางถนน คสล.พรຌอมทอระบายนๅาบริวณหมูบ ຌานสินอุดม
ม.12 ต.บางหัวสือ จุดริไมตຌนครงการบริวณบຌานลขทีไ 24/139
สิๅนสุดครงการบริวณคลองบางฝງาย฿หญ
6.กอสรຌางสะพานทางทຌา คสล.พรຌอมขุดลอกคลองผูຌ฿หญนຌอม ม.7
ต.สารง฿ตຌ จานวน 2 ชวง
7.กอสรຌางสะพานทางทຌา คสล.บริวณคลองบางหญຌาพรก ิสะพาน
ขียวี ม.5 ต.บางหัวสือ จุดริมไ ตຌนครงการบริวณสะพานขຌามคลอง
บางหญຌาพรก สิๅนสุดครงการบริวณทางชืไอมสะพานทางทຌา
ต.บางหัวสือ จานวน 4 ชวง
8.กอสรຌางสะพานทางทຌา คสล. ม.แ ต.บางหัวสือ จานวน 4 ชวง
9.กอสรຌางสะพานทางทຌา คสล. ม.7 ต.บางหัวสือ จุดริไมตຌน

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

กำรบรรลุ
ปງำหมำย

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ผลลัพธ์ป็นเป ปัญหำอุปสรรค
ตำมดัชนีชีๅวัด ฿นกำรทำงำน
ที่ตัๅงเวຌ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

สานักการชาง

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

สานักการชาง

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

สานักการชาง

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

สานักการชาง









เมมี

สานักการชาง
สานักการชาง

ดานินการยังเม

ดานินการยังเม

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

กองงำนที่
รับผิดชอบ

ดานินการยังเม

ดานินการยังเม

ดานินการยังเม
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ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ สนับสนุนครงกำร
กอสรຌำง ปรับปรุง ซอมซมครงกำรสรຌำงพืๅนฐำนมือง
ละชุมชนที่สำมำรถนำเปปฏิบัติเดຌ

ครงการบริวณบຌานลขทีไ 26 สิๅนสุดครงการบริวณบຌานลขทีไ 54/7
10.กอสรຌางสะพานทางทຌา คสล. ม.12 ต.บางหัวสือ จานวน 2 ชวง

11.กอสรຌางสะพานทางทຌา คสล. บริวณชุมชนคลองทຌายมือง 11
ม.13 ต.บางหญຌาพรก
12.กอ สรຌ างปรั บ ปรุ ง ราวสะพานขຌ ามคลองตาซีๆ ยะ บริ  วณถนน
ทางขຌาหมูบຌานเทยสมุทร 2 ต.บางหัวสือ
13.กอสรຌางปรับปรุงราวสะพานขຌามคลองวัดหลม ต.บางหญຌาพรก

14.กอสรຌางขืไอน คสล.ริมคลองมหาวงษ์ หมู 3,4,5,10 ต.สารงกลาง

จานวน 4 ชวง
15.กอสรຌางขืไอน คสล.ริมคลองรงหีบ หมู 1 ต.สารงกลาง

16.กอสรຌางขืไอน คสล.ริมคลองมหาวงษ์ หมู 7 ต.สารงกลาง
17.กอสรຌางขืไอน คสล.ริมคลองบางหัวสือลาง หมู 8 ต.บางหัวสือ
18.กอสรຌางขืไอน คสล.ริมคลองบางหญຌาพรก฿ตຌ พรຌอมกอสรຌาง

สะพานทางทຌาขຌามคลอง หมู 16,17,22 ต.บางหญຌาพรก
19.กอสรຌางสถานีสูบนๅาคลองสายธนู ม.โ ต.สารง฿ตຌ

20.กอสรຌางปรับปรุงเฟฟງาราวสะพานขຌามคลองบางหญຌาพรก
ิสะพานขียวี ม.5 ต.บางหัวสือ

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ



กำรบรรลุ
ปງำหมำย
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ



ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ



ผลลัพธ์ป็นเป ปัญหำอุปสรรค
ตำมดัชนีชีๅวัด ฿นกำรทำงำน
ที่ตัๅงเวຌ
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ



ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

เมมี
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กองงำนที่
รับผิดชอบ
สานักการชาง
สานักการชาง
สานักการชาง
สานักการชาง
สานักการชาง
สานักการชาง
สานักการชาง
สานักการชาง
สานักการชาง
สานักการชาง
สานักการชาง
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ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ สนับสนุนครงกำร
กอสรຌำง ปรับปรุง ซอมซมครงกำรสรຌำงพืๅนฐำนมือง
ละชุมชนที่สำมำรถนำเปปฏิบัติเดຌ
21.กอสรຌางปรับปรุงเฟฟງาราวสะพานขຌามคลองบางหัวสือ ิสะพาน

ดงี ม.6 ต.บางหัวสือ
22.กอสรຌางปรับปรุงเฟฟງาราวสะพานขຌามคลองตายຌม ิสะพานฟງาี
ม.7 ต.บางหัวสือ
23.กอสรຌางปງายชืไอซอยคลองละปງายบอกสຌนทางลัดภาย฿นขต
ทศบาลมืองปูຆจຌาสมิงพราย

ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ สงสริมละปຂดอกำส฿หຌ
ประชำชนมีสวนรวม฿นกำรบริหำรจัดกำรทຌองถิ่น

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

กำรบรรลุ
ปງำหมำย

1.ครงการอุดหนุนสงสริมศักยภาพดຌานการบริหารจัดการชุมชน

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ สนับสนุนงบประมำณที่
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ภัยพิบัติฯ

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

1.ปรับปรุงฝาบอพักหลใกหลอ พรຌอมสริมปากบอพัก คสล.
ละลอกทอระบายนๅาบริวณซอยวัดยธินประดิษฐ์

กำรบรรลุ
ปງำหมำย

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

กองงำนที่
รับผิดชอบ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

สานักการชาง

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

กองสวัสดิการ
สังคม

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวดั
ที่ตัๅงเวຌ

ผลลัพธ์ป็นเป ปัญหำอุปสรรค
ตำมดัชนีชีๅวัด ฿นกำรทำงำน
ที่ตัๅงเวຌ

สรุปครงการเม สรุปครงการเม
สรใจตาม
สรใจตามกาหนด
กาหนด

กำรบรรลุ
ปງำหมำย

ผลลัพธ์ป็นเป ปัญหำอุปสรรค
ตำมดัชนีชีๅวัด ฿นกำรทำงำน
ที่ตัๅงเวຌ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
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2.ปรับปรุงฝาบอพักหลใกหลอ พรຌอมสริมปากบอพัก คสล.
ละลอกทอระบายนๅาบริวณซอยสรຌอยทอง1
3.ปรับปรุงฝาบอพักหลใกหลอ พรຌอมสริมปากบอพัก คสล.
ละลอกทอระบายนๅาบริวณซอยปรมฤทัย หมู 4,6,9 ตาบลสารง
4.ปรับปรุงฝาบอพักหลใกหลอ พรຌอมลอกทอระบายนๅาบริวณ
ซอยสุรพล 1,2 หมู 4 ตาบลสารง
5.ปรับปรุงฝาบอพักหลใกหลอ พรຌอมลอกทอระบายนๅาบริวณ
ซอยหมูบຌานมหาวงษ์2 หมู 4 ตาบลสารง
6.ปรับปรุงฝาบอพักหลใกหลอ พรຌอมสริมปากบอพัก คสล.
ละลอกทอระบายนๅาบริวณซอยมหาวงษ์ หมู 4 ตาบลสารง
7.ปรับปรุงฝาบอพักหลใกหลอ พรຌอมลอกทอระบายนๅาบริวณ
หมูบຌานกุศลสงสามัคคีหมู 10 ตาบลสารง
8.ปรับปรุงฝาบอพักหลใกหลอ พรຌอมลอกทอระบายนๅาบริวณ
ซอยวัดสวนสຌมหมู 2,8 ตาบลสารง฿ตຌ
9.ปรับปรุงฝาบอพักหลใกหลอ พรຌอมสริมปากบอพัก คสล.
ละลอกทอระบายนๅาบริวณซอยทศบาลสารง฿ตຌ 13 ิพิทักษ์ธรรมี
หมู 8,9 ตาบลสารง฿ตຌ
10.ปรับปรุงฝาบอพักหลใกหลอ พรຌอมสริมปากบอพัก คสล. ละ
ลอกทอระบายนๅาบริวณซอยฉัตรทิพย์ทพวิทยา หมู 15 ตาบลบาง
หญຌาพรก
11.ปรับปรุงฝาบอพักหลใกหลอ พรຌอมปากบอพัก คสล. ละลอกทอ
ระบายนๅาบริวณซอยกลับจริญ หมู 10 ตาบลบางหญຌาพรก
12.ปรับปรุงฝาบอพักหลใกหลอ พรຌอมลอกทอระบายนๅาบริวณ

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

กำรบรรลุ
ปງำหมำย

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวดั
ที่ตัๅงเวຌ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ผลลัพธ์ป็นเป ปัญหำอุปสรรค
ตำมดัชนีชีๅวัด ฿นกำรทำงำน
ที่ตัๅงเวຌ

กองงำนที่
รับผิดชอบ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

สานักการชาง

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

สานักการชาง

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม

สานักการชาง
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ซอยหมูบຌานฟอร์จูนเมตรีจติ ร หมู 17 ตาบลบางหญຌาพรก
13.ปรับปรุงฝาตะกรงหลใกระบายนๅาบริวณผิวจราจรทางขຌาวัด
สารง฿ตຌ หมู 1 ตาบลสารงกลาง
14.ครงการชวยหลือผูຌประสบภัยพิบัติกรณีฉุกฉิน

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

กำรบรรลุ
ปງำหมำย
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
สรุปครงการเม
สรใจตาม
กาหนด

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวดั
ที่ตัๅงเวຌ
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

ผลลัพธ์ป็นเป ปัญหำอุปสรรค
ตำมดัชนีชีๅวัด ฿นกำรทำงำน
ที่ตัๅงเวຌ
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด
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สานักการชาง
กองสวัสดิการ
สังคม

136

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ดຌำนสังคม คุณภำพชีวิต ภูมิปัญญำ ควำมมั่นคงละควำมปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชน
จะหในเดຌวามีครงการทีไรายงานผลการดานินงานตามนวทางตางโ ดังนีๅ
นวทำงกำรพัฒนำ สงสริมกิจกรรมละนันทนำกำร฿นชุมชน
จากทัๅงหมด 13 ครงการ สรุปครงการเมทันระยะวลาทีไกาหนด 10 ครงการ ยกลิก 3
ครงการ (ครงการจัดกิจกรรมนันทนาการพืไอยาวชน ครงการสงสริมศักยภาพสภาดใกละยาวชนละ
ครงการจัดอบรมขงขันกระบีไกระบองี
นวทำงกำรพั ฒ นำ ส ง สริ ม ละอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปะละวั ฒ นธรรมของชุ ม ชนดยร ว มมื อ กั บ
ทุกภำคสวน จากทัๅงหมด 15 ครงการ สรุปครงการเมสรใจตามกาหนด 14 ครงการ ยกลิก 1 ครงการ
ิสภาวัฒนธรรมทศบาลมืองปูຆจຌาสมิงพรายี
นวทำงกำรพัฒนำ สงสริมพัฒนำบทบำทละคุณภำพชีวิตของสตรี ผูຌสูงอำยุ ผูຌพิกำร ละ
ผูຌดຌอยอกำสดยจัดสวัสดิกำรฯ จากทัๅงหมด 4 ครงการ สรุปครงการเมสรใจตามกาหนด 2 ครงการ
อีก 2 ครงการดานินการบรรลุวัตถุประสงค์ บรรลุปງาหมาย ผลผลิตป็นเปตามดัชนีชีๅวัดทีไตัๅงเวຌ ผลลัพธ์
ป็ น เปตามดัช นี ชีๅวัดทีไตัๅงเวຌ เมมีปั ญหาอุปสรรค฿นการทางาน ิครงการอบรมละศึกษาดูงานของ
อาสาสมัครดูลผูຌ สู งอายุ ละครงการส งสริ มสนั บสนุ น การมีงานทาของนั กรี ยนนั กศึก ษา฿หຌ มีร ายเดຌ
ระหวางรียนี
นวทำงกำรพั ฒ นำ ส ง สริ ม คุ ณ ธรรมพื่ อ กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพของประชำชน จากทัๅ ง หมด
4 ครงการ สรุปครงการเมสรใจตามกาหนด 1 ครงการ ยกลิก 1 ครงการ ิอบรมคุณธรรมละจริยธรรม
พนักงานครูละบุคลากรทางการศึกษาี อีก 2 ครงการดานินการบรรลุวัตถุประสงค์ บรรลุปງาหมาย
ผลผลิตป็นเปตามดัชนีชีๅวัดทีไตัๅงเวຌ ผลลัพธ์ป็นเปตามดัชนีชีๅวัดทีไตัๅงเวຌ เมมีปัญหาอุปสรรค฿นการทางาน
ิครงการครอบครัวสัมพันธ์ละครงการพอมดีดนี
นวทำงกำรพัฒนำ สงสริมกำรจัดระบียบชุมชนพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน
จากทัๅงหมด 3 ครงการ มี 1 ครงการดานินการบรรลุวัตถุประสงค์ บรรลุปງาหมาย ผลผลิตป็นเปตาม
ดัชนี ชีๅวัดทีไตัๅงเวຌ ผลลั พธ์ป็น เปตามดัชนี ชีๅวัดทีไตัๅงเวຌ เมมีปั ญหาอุปสรรค฿นการทางาน ิครงการ
ประชาสัมพันธ์การจัดจาหนายสินคຌาบนทางทຌาละทีไสาธารณะภาย฿นขตทศบาลี อีก 1 ครงการ
ครงการดานินการบรรลุวัตถุประสงค์ ผลผลิตป็นเปตามดัชนีชีๅวัดทีไตัๅงเวຌ ผลลัพธ์ป็นเปตามดัชนีชีๅวัดทีไตัๅง
เวຌ เมมีปัญหาอุปสรรค฿นการทางาน ตเมบรรลุปງาหมาย ิครงการทศกิจพืไอนชุมชนพราะออก
ปฏิบัติงานเมครบตามทีไกาหนดเวຌ ี ละอีก 1 ครงการ ครงการดานินการบรรลุวัตถุประสงค์ บรรลุ
ปງาหมาย ผลผลิตป็นเปตามดัชนีชีๅวัดทีไตัๅงเวຌ เมมีปัญหาอุปสรรค฿นการทางาน ตผลลัพธ์เมป็นเปตาม
ดัชนีชีๅวัดทีไตัๅงเวຌ (ครงการอบรมกฎหมายพืๅนฐาน฿หຌประชาชนนืไองจากคะนนสอบเมป็นเปตามกณฑ์ี
นวทำงกำรพัฒนำ จัดครงกำรสงสริมสุขภำพละสวัสดิกำรทำงกำรดຌำนสำธำรณสุข฿หຌก
ประชำชน จากทัๅงหมด 5 ครงการ มี 1 ครงการดานินการบรรลุวัตถุประสงค์ บรรลุปງาหมาย ผลผลิต
ป็นเปตามดัชนีชีๅวัดทีไตัๅงเวຌ ผลลัพธ์ป็นเปตามดัชนีชีๅวัดทีไตัๅงเวຌ เมมีปัญหาอุปสรรค฿นการทางาน ิครงการ
สงสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตผูຌสูงอายุทศบาลมือง ปูຆจຌาสมิงพราย อีก 1 ครงการดานินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ป็นเปตามดัชนีชีๅวัดทีไตัๅงเวຌ ตเมบรรลุปງาหมาย ผลผลิตเมป็นเปตามดัชนีชีๅวัดทีไตัๅงเวຌ
ละมีปัญหาอุปสรรค฿นการทางาน ิครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน฿นขตมืองนืไองจากชุมชน
ขอรับการสนับสนุนเมทุกชุมชนจาก อสม.สงครงการชຌา กรมปลีไยนนวทาง฿ชຌจายงินอุดหนุนละปรับลด
วงงินอุดหนุนละอนงินจัดสรรชຌาี มี 1 ครงการเมมีการรายงานขຌอมูล อีก 1 ครงการ ครงการ
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ดานินการบรรลุวัตถุประสงค์ บรรลุปງาหมาย ผลผลิตป็นเปตามดัชนีชีๅวัดทีไตัๅงเวຌ เมมีปัญหาอุปสรรค฿น
การทางาน ตผลลัพธ์เมป็นเปตามดัชนีชีๅวัดทีไตัๅงเวຌ (ครงการปງองกันละควบคุมรคพิษสุนัขบຌา นืไองจาก
สุนัขละมวเดຌรับวัคซีนพิไมขึๅนนຌอยี ยกลิก 1 ครงการ ิครงการขอรับการสนับสนุนอาคารรงพยาบาล
สงสริมสุขภาพตาบลสารงี
นวทำงกำรพั ฒ นำ ส ง สริ ม ละพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำของรงรี ย น฿หຌ เ ดຌ ม ำตรฐำน
กำรศึกษำ จากทัๅงหมด 28 ครงการ ยกลิก 3 ครงการ (ครงการสนับสนุนคา฿ชຌจาย฿นการรณรงค์ปງองกัน
ยาสพติด฿นสถานศึกษา ครงการสนับ สนุน คา฿ชຌจาย฿นการพัฒนาการรียนรูຌ สูประชาคมอาซียนละ
ครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาี สรุปครงการเมทันระยะวลาทีไกาหนด 25 ครงการ
นวทำงกำรพัฒนำ สงสริมกำรศึกษำ฿นระบบ ภำยนอกระบบ ละกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
จากทัๅงหมด 10 ครงการ สรุปครงการเมทันระยะวลาทีไกาหนด 3 ครงการ ยกลิก 4 ครงการ
ิครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาทຌองถิไน ครงการประชุมผูຌปกครองนักรียนสถานศึกษาสังกัด
ทศบาลฯ ครงการสนั บ สนุ น คา ฿ชຌ จ า ย฿นการพั ฒ นาครู ผูຌ ดู  ลดใก /ผูຌ ดู  ลดใก ของศูน ย์ พั ฒ นาดใ กลใ ก
ทศบาลละครงการจัดการงานปัจฉิมนิทศนักรียนทีไสารใจการศึกษาจากสถานศึกษาสังกัดทศบาลมือง
ปูຆ จຌาสมิงพรายี สตง.ระงับการบิกจาย 1 ครงการ ิครงการจัดซืๅอหนังสือพิมพ์ละวารสารพืไอการรียนรูຌ
฿นชุมชนี ละกันงิน 2 ครงการ (ครงการหຌองสมุดชุมชนี
นวทำงกำรพั ฒนำ พิ่มมำตรกำร฿นกำรปງองกัน อัค คีภัย ฿นพืๅน ที่ ละพัฒนำระบบปງองกัน
อัคคีภัยอยำงมีประสิทธิภำพ จากทัๅงหมด 2 ครงการ ิครงการฝຄกซຌอมผนปງองกันละบรรทาสาธารณ
ภัยทีไสอดคลຌองกับภัยทีไจะกิดขึๅน฿นขตพืๅนทีไรวมกับขຌาหนຌาทีไละหนวยงานอืไน ละครงการจัดซืๅอถังนๅายา
คมีดับพลิงี ทุกครงการบรรลุวัตถุประสงค์ บรรลุปງาหมาย ผลผลิตป็นเปตามดัชนีชีๅวัดทีไตัๅ งเวຌ ผลลัพธ์
ป็นเปตามดัชนีชีๅวัดทีไตัๅงเวຌละเมพบปัญหาอุปสรรค฿นการทางาน
นวทำงกำรพัฒนำ สนับสนุน กำรด ำนิน งำนปງองกัน ละกຌเ ขปัญหำยำสพติ ด ทัๅงหมดมี
1 ครงการ ิครงการกຌเขปัญหายาสพติด฿นพืๅนทีไ ี ซึไงดานินการบรรลุวัตถุประสงค์ บรรลุปງาหมาย
ผลผลิตป็นเปตามดัชนีชีๅวัดทีไตัๅงเวຌ ผลลัพธ์ป็นเปตามดัชนีชีๅวัดทีไตัๅงเวຌละเมพบปัญหาอุปสรรค฿นการ
ทางาน
นวทำงกำรพัฒนำ สงสริมกำรจัดระบียบประชำกรฝง฿นพืๅนที่ ทัๅงหมดมี 1 ครงการ
ิครงการจัดอบรมผูຌประกอบการพืไอกຌเขปัญหาประชากรฝงี ดานินการเดຌบรรลุวัตถุประสงค์ บรรลุ
ปງาหมาย ผลผลิตป็นเปตามดัชนีชีๅวัดทีไตัๅงเวຌ ผลลัพธ์ป็นเปตามดัชนีชีๅวัดทีไตัๅงเวຌละเมพบปัญหาอุปสรรค
฿นการทางาน

ครงการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลมืองปูຆจຌาสมิงพราย ประจาป โ558

138

ตำรำงที่ 4.1.3.2 สดงผลกำรดำนินงำน฿นตละครงกำรของยุทธศำสตร์ดຌำนสังคม คุณภำพชีวิต ภูมิปัญญำ ควำมมั่นคงละควำมปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชน ละผลกำรดำนินงำน
ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ สงสริมกิจกรรมละ
นันทนำกำร฿นชุมชน

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

1.ครงการขຌาคายผูຌนายาวชน*

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

2.ครงการจัดกิจกรรมนันทนาการพืไอยาวชน*
3.ครงการยุวชน ยาวชนสัมพันธ์พืไออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม*

ยกลิก
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

4.ครงการสงสริมศักยภาพสภาดใกละยาวชน*
5.ครงการจัดงานวันดใกหงชาติ*

ยกลิก
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

6.ครงการงานวันยาวชนหงชาติ*

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

7.ครงการจัดอบรมขงขันกระบีกไ ระบอง*
8.ครงการการขงขันกีฬาสถานศึกษาสังกัดทศบาล

ยกลิก
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

9.ครงการการขงขันกีฬาภาย฿นทศบาล

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

กำรบรรลุ
ปງำหมำย
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
ยกลิก
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
ยกลิก
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
ยกลิก
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
ยกลิก
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
ยกลิก
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
ยกลิก
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ

ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
ยกลิก
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
ยกลิก
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
ยกลิก
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ

ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
ยกลิก
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
ยกลิก
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
ยกลิก
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ

กองการศึกษา
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ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ สงสริมกิจกรรมละ
นันทนำกำร฿นชุมชน

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

10.ครงการจัดกิจกรรมลานกีฬาทศบาลมืองปูຆจຌาสมิงพราย

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

11.ครงการการขงขันกีฬานักรียนภาย฿นขตทศบาล*

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

12.ครงการการขงขันตຌนอรบิคทศบาล

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

13.ครงการมหกรรมกีฬามวลชนสานสัมพันธ์ตຌานยาสพติด

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ สงสริมละอนุรักษ์
ศิลปะละวัฒนธรรมของชุมชนดยรวมมือกับทุกภำค
สวน

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

1.วันปຂยะมหาราช*

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

2.ดินทิดพระกียรติ 5 ธันวามหาราช*

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

กำรบรรลุ
ปງำหมำย

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด

กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด

กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด

กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด

กำรบรรลุ
ปງำหมำย

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ

กองการศึกษา

สรุปครงการเมทัน สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
ระยะวลาทีไ
กาหนด
กาหนด
สรุปครงการเมทัน สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
ระยะวลาทีไ

สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
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ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ สงสริมละอนุรักษ์
ศิลปะละวัฒนธรรมของชุมชนดยรวมมือกับทุกภำค
สวน

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

3.หองค์ศาลปูຆจຌาสมิงพราย*

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

4.หทียนขຌาพรรษา*

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

5.บรรพชาสามณรภาคฤดูรຌอน*

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

6.การจัดงานวันมหงชาติ*

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

7.การจัดงานประพณีสงกรานต์*

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

8.งานอาหารดีจดีย์หนຌาวัด*

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

9.หยอดพระจดีย์ทราย*

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

กำรบรรลุ
ปງำหมำย
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด

สรุปครงการเมทัน สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
ระยะวลาทีไ
กาหนด
กาหนด
สรุปครงการเมทัน สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
ระยะวลาทีไ
กาหนด
กาหนด
สรุปครงการเมทัน สรุปครงการเมทนั
ระยะวลาทีไ
ระยะวลาทีไ
กาหนด
กาหนด

ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด

กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด

สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด

สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
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กองงำนที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
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ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ สงสริมละอนุรักษ์
ศิลปะละวัฒนธรรมของชุมชนดยรวมมือกับทุกภำค
สวน

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

10.งานวันทศบาล (วันทຌองถิไนเทยี*

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

11.การประกวดมารยาทเทย*

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

12.สภาวัฒนธรรมทศบาลมืองปูຆจຌาสมิงพราย
13.งานลอยกระทง* (ครงการอุดหนุนการกุศลี

ยกลิก
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

14.งานหหงส์ธงตะขาบ* (ครงการอุดหนุนการกุศลี

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

15.ครงการอุดหนุนองค์กรการกุศล ิอุดหนุนการพัฒนาดใกลใก)
มูลนิธิฟอร์ดใก*

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ สงสริมพัฒนำบทบำท
ละคุณภำพชีวิตของสตรี ผูຌสูงอำยุ ผูຌพิกำร ละ
ผูຌดຌอยอกำสดยจัดสวัสดิกำรฯ
1.ครงการสนับสนุนบีๅยยังชีพผูຌปวຆ ยรคอดส์*

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร
สรุปครงการเมทัน

กำรบรรลุ
ปງำหมำย

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
ยกลิก
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
ยกลิก
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด

กำรบรรลุ
ปງำหมำย

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
ยกลิก
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด

สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
ยกลิก
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด

กองการศึกษา

ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

สรุปครงการเมทัน สรุปครงการเมทัน สรุปครงการเมทัน สรุปครงการเมทัน
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กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

กองสวัสดิการ
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ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ สงสริมพัฒนำบทบำท
ละคุณภำพชีวิตของสตรี ผูຌสูงอำยุ ผูຌพิกำร ละ
ผูຌดຌอยอกำสดยจัดสวัสดิกำรฯ

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร
ระยะวลาทีไกาหนด

2.คา฿ชຌจาย฿นการดานินงานของอาสาสมัครดูลผูຌสูงอายุ*

3.ครงการอบรมละศึกษาดูงานของอาสาสมัครดูลผูสຌ ูงอายุ
4.ครงการสงสริมสนับสนุนการมีงานทาของนักรียนนักศึกษา฿หຌมี
รายเดຌระหวางรียน*

ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ สงสริมคุณธรรมพื่อ
กำรพัฒนำคุณภำพของประชำชน
1.อบรมคุณธรรมละจริยธรรมพนักงานครูละบุคลากรทางการ
ศึกษา*
2.คายธรรมะยาวชน*
3.ครงการครอบครัวสัมพันธ์

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด



กำรบรรลุ
ปງำหมำย

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

ระยะวลาทีไ
ระยะวลาทีไ
ระยะวลาทีไ
ระยะวลาทีไ
กาหนด
กาหนด
กาหนด
กาหนด
สรุปครงการเมทัน สรุปครงการเมทัน สรุปครงการเมทัน สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
ระยะวลาทีไ
ระยะวลาทีไ
ระยะวลาทีไ
กาหนด
กาหนด
กาหนด
กาหนด

กองงำนที่
รับผิดชอบ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม







เมมี









เมมี

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

กำรบรรลุ
ปງำหมำย

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

ยกลิก

ยกลิก

กองการศึกษา

สรุปครงการเมทัน สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
ระยะวลาทีไ
กาหนด
กาหนด

สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด

สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด

กองการศึกษา

ยกลิก

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด



ยกลิก



ยกลิก





เมมี
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กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
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ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ สงสริมคุณธรรมพื่อ
กำรพัฒนำคุณภำพของประชำชน

4.ครงการพอมดี ดน

ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ สงสริมกำรจัดระบียบ
ชุมชนพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน
1.ครงการประชาสัมพันธ์การจัดจาหนายสินคຌาบนทางทຌาละทีไ
สาธารณะภาย฿นขตทศบาล*
2.ครงการทศกิจพืไอนชุมชน*

3.ครงการอบรมกฎหมายพืๅนฐาน฿หຌประชาชน*

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

กำรบรรลุ
ปງำหมำย



กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร





ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ







กำรบรรลุ
ปງำหมำย

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ


ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ






เมมี



เมมี


X
ออกปฏิบัติงาน
เมครบตามทีไ
กาหนดเวຌ


X
ผลคะนนสอบ
มากกวารຌอยละ
60 คิดป็นรຌอย
ละ 64จากทีไ

ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

กองงำนที่
รับผิดชอบ
สังคม

เมมี

กองสวัสดิการ
สังคม

ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

เมมี

สานัก
ปลัดทศบาล
สานัก
ปลัดทศบาล
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กองสวัสดิการ
สังคม
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ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ สงสริมกำรจัดระบียบ
ชุมชนพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

กำรบรรลุ
ปງำหมำย

ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ
จัดครงกำรสงสริมสุขภำพละสวัสดิกำรทำงกำรดຌำน
สำธำรณสุข฿หຌกประชำชน

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร


กำรบรรลุ
ปງำหมำย

2.อุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน฿นขตทศบาล*
3.ครงการสงสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตผูຌสูงอายุทศบาลมือง ปูຆจຌา
สมิงพราย*
4.ครงการปງองกันละควบคุมรคพิษสุนัขบຌา*

เมมีขຌอมูล

1.ครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน฿นขตมือง*

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ
กาหนดรຌอยละ
80

ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ
X
X
มีชุมชนขอรับ ชุมชนเมจัดทา
การสนับสนุน56 ครงการขอรับ
ชุมชน
การอุดหนุน 13
ชุมชน

ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ


ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

มี
-อสม.สง
ครงการชຌา
-กรมปลีไยน
นวทาง฿ชຌ
จายงินอุดหนุน
ละปรับลด
วงงินอุดหนุน
ละอนงิน
จัดสรรชຌา

กองสาธารณสุข



เมมีขຌอมูล



เมมีขຌอมูล









เมมีขຌอมูล



เมมีขຌอมูล

เมมี

กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข

X

เมมี

กองสาธารณสุข
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ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ
จัดครงกำรสงสริมสุขภำพละสวัสดิกำรทำงกำรดຌำน
สำธำรณสุข฿หຌกประชำชน

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

กำรบรรลุ
ปງำหมำย

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ผลลัพธ์ป็นเป ปัญหำอุปสรรค
กองงำนที่
ตำมดัชนีชีๅวัด ฿นกำรทำงำน
รับผิดชอบ
ที่ตัๅงเวຌ
สุนัขละมว
เดຌรับวัคซีนพิไม
ขินๅ รຌอยละ 3.06
ยกลิก
ยกลิก
กองสาธารณสุข

5.ครงการขอรับการสนับสนุนอาคารรงพยาบาลสงสริมสุขภาพ
ตาบลสารง

ยกลิก

ยกลิก

ยกลิก

ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ สงสริมละพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของรงรียน฿หຌเดຌมำตรฐำนกำรศึกษำ

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร
ยกลิก

กำรบรรลุ
ปງำหมำย

ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ
ยกลิก

ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

ยกลิก

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ
ยกลิก

ยกลิก

กองการศึกษา

1.ครงการสนับสนุนคา฿ชຌจาย฿นการรณรงค์ปງองกันยาสพติด฿น
สถานศึกษา
2.ครงการสนับสนุนคา฿ชຌจาย฿นการพัฒนาการรียนรูสຌ ูประชาคม
อาซียน
3.อาหารสริม (นมี นักรียนรงรียนอนุบาลทศบาลมืองปูຆจຌา
สมิงพราย*

ยกลิก

ยกลิก

ยกลิก

ยกลิก

ยกลิก

กองการศึกษา

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด

สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด

สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด

กองการศึกษา

4.สนับสนุนคา฿ชຌจายการ บริหารสถานศึกษา ิอาหารกลางวัน
นักรียน฿นรงรียนอนุบาลี*

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ

สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ

สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ

สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ

5.ครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษา
6.อุดหนุนการจຌางครูอตั ราจຌาง* ิอุดหนุนสวนราชการี

ยกลิก

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

ยกลิก

ยกลิก

ยกลิก

ยกลิก
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ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ สงสริมละพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของรงรียน฿หຌเดຌมำตรฐำนกำรศึกษำ

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

7.อาหารกลางวันนักรียน฿นศูนย์พัฒนาดใกลใก* ิอุดหนุนสวน
ราชการี

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

8.อาหารสริม (นมี นักรียนรงรียน฿นขตทศบาล* ิอุดหนุน
สวนราชการี

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

9.หຌองรียนคุณภาพ (รงรียนวัดปุณหังสนาวาสี ิจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์สืไอการรียนการสอนี

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

10.หຌองรียนคุณภาพ(รงรียนวัดสารงหนือี
ิจัดหาวัสดุอุปกรณ์สืไอการรียนการสอนี

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

11.พัฒนาปรับปรุงระบบภาย฿นหຌองประชุม ิรงรียนวัดมหาวงษ์ี
ิจัดหาวัสดุอุปกรณ์สืไอการรียนการสอนี

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

12.ครงการหลงรียนรูຌสวนธรรมนาวิถีพุทธ ิรงรียนวัดยธิน
ประดิษฐ์ี
ิจัดหาวัสดุอุปกรณ์สืไอการรียนการสอนี
13.ครงการขอสนับสนุนครืไองคอมพิวตอร์บบตัๅงตຍะ ละครืไอง
ปรจคตอร์พรຌอมจอรับภาพ ิรงรียนวัดยธินประดิษฐ์ี
ิจัดหาวัสดุอุปกรณ์สืไอการรียนการสอนี
14.พัฒนาสงสริมทักษะการรียนรูຌบูรณาการดใกปฐมวัยดຌวยครืไอง

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด
สรุปครงการเมทัน

กำรบรรลุ
ปງำหมำย
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม

ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม

ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
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ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ สงสริมละพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของรงรียน฿หຌเดຌมำตรฐำนกำรศึกษำ
ลน ิรงรียนวัดยธินประดิษฐ์ี ิจัดหาวัสดุอุปกรณ์สืไอการรียน
การสอนี
15.ครืไองดนตรีสากล (รงรียนวัดสวนสຌมี
ิจัดหาวัสดุอุปกรณ์สืไอการรียนการสอนี

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

ระยะวลาทีไกาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

16.ซืๅอครืไองคอมพิวตอร์ ครืไองพิมพ์ละครืไองฉายปรจกตอร์
สาหรับ฿ชຌ฿นการจัดการรียนการสอน (รงรียนวัดทຌองคุຌงี
ิจัดหาวัสดุอุปกรณ์สืไอการรียนการสอนี
17.จัดซืๅอครืไองลนสนามละปรับพืๅนทีไพืไอพัฒนาการทางดຌาน
รางกายสาหรับดใกปฐมวัย (รงรียนวัดทຌองคุຌงี ิจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์สืไอการรียนการสอนี
18.พัฒนาหຌองปฏิบัติการทางภาษาตางประทศ ิอังกฤษุจีน
ุญีไปุຆนี ฿หຌมีประสิทธิภาพละอืๅอตอการรียนรูຌ (รงรียนตรียม
อุดมศึกษาี ิจัดหาวัสดุอุปกรณ์สอืไ การรียนการสอนี
19.ปรับปรุงหຌองประชุม(รงรียนวัดปุณหังสนาวาสี
ิครงการปรับปรุงซอมซมสิไงกอสรຌางี

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

20.ปรับปรุงหຌองประชุม(รงรียนวัดสารงหนือี
ิครงการปรับปรุงซอมซมสิไงกอสรຌางี

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

21.สรຌางทีไปรงฟัน ิรงรียนวัดบางหัวสือี ิครงการปรับปรุง
ซอมซมสิไงกอสรຌางี

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

กำรบรรลุ
ปງำหมำย
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด

ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด

ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด

กองการศึกษา

สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด

สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
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กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

กำรบรรลุ
ปງำหมำย

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

22.ปรับปรุงตอติมอาคารอนกประสงค์ป็นรงอาหารละรงครัว
ิรงรียนวัดหลมี ิครงการปรับปรุงซอมซมสิไงกอสรຌางี

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

24.กอสรຌางครงหลังคามธัลชีทหลังคาคຌงพรຌอมรางระบบนๅาฝน
ละระบบสง ิรงรีวนวัดบางหญຌาพรกี
ิครงการปรับปรุงซอมซมสิไงกอสรຌางี
25.กอสรຌางลาน คสล.พรຌอม หลังคามทัลชีทตามบบทศบาล
มืองปูຆจຌาสมิงพราย(รงรียนวัดบางฝງายี
ิครงการปรับปรุงซอมซมสิไงกอสรຌางี
26.ครงการปรับปรุงซอมซมหຌองนๅาหຌองสຌวม (รงรียนวัดสวน
สຌมี ิครงการปรับปรุงซอมซมสิไงกอสรຌางี

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

27.ครงการกอสรຌางอาคารรียน คสล. ไ ชัๅน ิรงรียนวัดสวนสຌมี
ิครงการปรับปรุงซอมซมสิไงกอสรຌางี

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด

สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด

สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด

กองการศึกษา

23.ครงการปรับปรุงซอมซมอาคารปດยมสุขละอาคาร สปช.
2/28 ิครงการปรับปรุงซอมซมสิไงกอสรຌางี

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด

28.ครงการกอสรຌางอาคารรียนบบพิศษ ไ ชัๅน โเ หຌองรียน
(รงรียนตรียมอุดมี
ิครงการปรับปรุงซอมซมสิไงกอสรຌางี

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
กาหนด

สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด

สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด

สรุปครงการเม
ทันระยะวลาทีไ
กาหนด

กองการศึกษา

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด
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กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
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ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ สงสริมกำรศึกษำ฿น
ระบบ ภำยนอกระบบ ละกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
1.อบรมชิงปฏิบัติการดຌานการศึกษา*
2.ครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาทຌองถิไน*
3.ครงการประชุมผูຌปกครองนักรียนสถานศึกษาสังกัดทศบาลฯ*
4.อาหารกลางวันนักรียน฿นศูนย์พัฒนาดใกลใก*
5.อาหารสริม (นมี นักรียนศูนย์พัฒาดใกลใก*
6.ครงการสนับสนุนคา฿ชຌจาย฿นการพัฒนาครูผูຌดูลดใก/ผูຌดูลดใก
ของศูนย์พัฒนาดใกลใกทศบาล
7.ครงการจัดการงานปัจฉิมนิทศนักรียนทีไสารใจการศึกษาจาก
สถานศึกษาสังกัดทศบาลมืองปูຆจຌาสมิงพราย*
8. ครงการจัดซืๅอหนังสือพิมพ์ละวารสารพืไอการรียนรูຌ฿น
ชุมชน*
9.ครงการหຌองสมุดชุมชน (ชุมชนประชารวม฿จี
10.ครงการหຌองสมุดชุมชน (ชุมชนจตุพรี

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

ยกลิก
ยกลิก

สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด
สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไกาหนด

ยกลิก

กำรบรรลุ
ปງำหมำย

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

ยกลิก
ยกลิก

ยกลิก
ยกลิก

ยกลิก
ยกลิก

สรุปครงการเมทัน สรุปครงการเมทัน สรุปครงการเมทัน สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
ระยะวลาทีไ
ระยะวลาทีไ
ระยะวลาทีไ
กาหนด
กาหนด
กาหนด
กาหนด

ยกลิก
ยกลิก

กองงำนที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา
กองการศึกษา
สรุปครงการเมทัน สรุปครงการเมทัน สรุปครงการเมทัน สรุปครงการเมทัน กองการศึกษา
ระยะวลาทีไ
ระยะวลาทีไ
ระยะวลาทีไ
ระยะวลาทีไ
กาหนด
กาหนด
กาหนด
กาหนด
สรุปครงการเมทัน สรุปครงการเมทัน สรุปครงการเมทัน สรุปครงการเมทัน
ระยะวลาทีไ
ระยะวลาทีไ
ระยะวลาทีไ
ระยะวลาทีไ
กาหนด
กาหนด
กาหนด
กาหนด

กองการศึกษา

ยกลิก

ยกลิก

ยกลิก

ยกลิก

กองการศึกษา

ยกลิก

ยกลิก

ยกลิก

ยกลิก

ยกลิก

กองการศึกษา

X
สตง.ระงับการ
บิกจาย
กันงิน

X
สตง.ระงับการ
บิกจาย
กันงิน

X
สตง.ระงับการ
บิกจาย
กันงิน

X
สตง.ระงับการ
บิกจาย
กันงิน

X
สตง.ระงับการ
บิกจาย
กันงิน

กองการศึกษา

กันงิน

กันงิน

กันงิน

กันงิน

กันงิน
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กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
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ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ สงสริมกำรศึกษำ฿น
ระบบ ภำยนอกระบบ ละกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ พิ่มมำตรกำร฿นกำร
ปງองกันอัคคีภัย ฿นพืๅนที่ละพัฒนำระบบปງองกันอัคคีภัย
อยำงมีประสิทธิภำพ

1.ครงการฝຄกซຌอมผนปງองกันละบรรทาสาธารณภัยทีไสอดคลຌอง
กับภัยทีไจะกิดขึๅน฿นขตพืๅนทีไรวมกับขຌาหนຌาทีไละหนวยงานอืไน
2.ครงการจัดซืๅอถังนๅายาคมีดับพลิง

ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ สนับสนุนกำร
ดำนินงำนปງองกันละกຌเขปัญหำยำสพติด
1.ครงการกຌเขปัญหายาสพติด฿นพืๅนทีไ*

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

กำรบรรลุ
ปງำหมำย

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร


กำรบรรลุ
ปງำหมำย


ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ


ผลลัพธ์ป็นเป ปัญหำอุปสรรค
ตำมดัชนีชีๅวัด ฿นกำรทำงำน
ที่ตัๅงเวຌ
เมมี








กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร


กำรบรรลุ
ปງำหมำย

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ






ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

กองงำนที่
รับผิดชอบ
สังคม

เมมี

ผลลัพธ์ป็นเป ปัญหำอุปสรรค
ตำมดัชนีชีๅวัด ฿นกำรทำงำน
ที่ตัๅงเวຌ
เมมี
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กองงำนที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดทศบาล
สานัก
ปลัดทศบาล
กองงำนที่
รับผิดชอบ
สานัก

151
แี จัดอบรมการกຌเขปัญหายาสพติด฿หຌกประชาชน฿นขต
ทศบาล
โี กิจกรรมรณรงค์การกຌเขปัญหายาสพติด฿นสถานศึกษา฿น
พืๅนทีไละจัดรณรงค์ดินตอตຌานยาสพติด

ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ สงสริมกำรจัดระบียบ
ประชำกรฝง฿นพืๅนที่
1.ครงการจัดอบรมผูຌประกอบการพืไอกຌเขปัญหาประชากรฝง

ปลัดทศบาล

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร


กำรบรรลุ
ปງำหมำย
X

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ


ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ


ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

เมมี

สานัก
ปลัดทศบาล
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 ดຌำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติละสิ่งวดลຌอมละผลกำรดำนินงำน
จะหในเดຌวามีครงการทีไรายงานผลการดานินงานตามนวทางตางโ ดังนีๅ
นวทำงกำรพัฒนำ สงสริมสนับสนุนละรวมมือกับองค์กรทุกภำคสวน฿นกำรรณรงค์฿หຌกิด
กิจกรรมครือขำยละกำรจัดกำรขยะฯ จากทัๅงหมด 4 ครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ บรรลุปງาหมาย
ผลผลิตป็นเปตามดัชนีชีๅวัดทีไตัๅงเวຌ ผลลัพธ์ป็นเปตามดัชนีชีๅวัดทีไตัๅงเวຌ เมพบปัญหาอุปสรรค฿นการทางาน
2 ครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ บรรลุปງาหมาย ผลผลิตป็นเปตามดัชนีชีๅวัดทีไตัๅงเวຌ เมพบปัญหาอุปสรรค฿น
การทางาน ตผลลัพธ์เมป็นเปตามดัชนีชีๅวัดทีไตัๅงเวຌ 1 ครงการ ิครงการรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย ณ
หลงกานิดบบครบวงจรพราะบางชุมชนยังเมขຌารวมคัดยกขยะี กันงิน 1 ครงการ ิครงการจຌาง
อกชนกใบขยะมูลฝอยละกวาดถนน)
นวทำงกำรพั ฒ นำ ส ง สริ ม สนั บ สนุ น ละร ว มมื อ กั บ ส ว นรำชกำรที่  กี่ ย วขຌ อ ง฿นกำร฿ชຌ
มำตรำกำรทำงสิ่งวดลຌอมอยำงบูรณำกำรฯ จากทัๅงหมด 4 ครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ บรรลุปງาหมาย
ผลผลิตป็นเปตามดัชนีชีๅวัดทีไตัๅงเวຌ ผลลัพธ์ป็นเปตามดัชนีชีๅวัดทีไตัๅงเวຌ เมพบปัญหาอุปสรรค฿นการทางาน
2 ครงการ เมบรรลุปງาหมาย 1 ครงการ ิครงการสาธิตการทาถังดักเขมันอยางงาย฿นรຌานอาหารละ
ครงการอบรมความรูຌรืไองสุขาภิบาลรงงานพราะผูຌประกอบการขຌารับการอบรมนຌอยี สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด 1 ครงการ
นวทำงกำรพัฒนำ สงสริม กำรรักษำฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติละสิ่งวดลຌอม มีครงการ
ทัๅงหมด 1 ครงการ ตดานินการยังเมลຌวสรใจ
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ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ สงสริมสนับสนุนละ
รวมมือกับองค์กรทุกภำคสวน฿นกำรรณรงค์฿หຌกิด
กิจกรรมครือขำยละกำรจัดกำรขยะฯ

1.ครงการอบรมนักรียนจัดการขยะมูลฝอย

2.การรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย ณ หลงกานิดบบครบวงจร*

3.ครงการชุมชนรักษ์฿ชຌพลังงานอยางรูຌคุณคา*
4.ครงการจຌางอกชนกใบขยะมูลฝอยละกวาดถนน

ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ สงสริมสนับสนุนละ
รวมมือกับสวนรำชกำรที่กี่ยวขຌอง฿นกำร฿ชຌมำตรำกำร
ทำงสิ่งวดลຌอมอยำงบูรณำกำรฯ

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร


กำรบรรลุ
ปງำหมำย


ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ


ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ


ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

เมมี

กองสาธารณสุขฯ







เมมี

กองสาธารณสุขฯ


กันงิน

X
บางชุมชนยังเม
ขຌารวมคัดยก
ขยะ

กันงิน


กันงิน


กันงิน

เมมี
กันงิน

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

กำรบรรลุ
ปງำหมำย

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

กองงำนที่
รับผิดชอบ
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1.ครงการสาธิตการทาถังดักเขมันอยางงาย฿นรຌานอาหาร

2.ครงการผลิตเบอดีซลจากนๅามันทอดอาหารทีไสืไอมสภาพ*
3.ครงการอบรมความรูຌรืไองสุขาภิบาลรงงาน

ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ สงสริม กำรรักษำฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติละสิ่งวดลຌอม
1ครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พรຌอมกอสรຌางลานอนกประสงค์บริวณ
มนๅาจຌาพระยา (วัดสารงหนือี หมูทีไ แเ ตาบลสารงกลาง



สรุปครงการเมสรใจ
ตามกาหนด



กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

ดานินการยังเมลຌว
สรใจ





เมมี

กองสาธารณสุขฯ

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

กองสาธารณสุขฯ

เมมี

กองสาธารณสุขฯ

กำรบรรลุ
ปງำหมำย

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

สานักการชาง

X
ผูຌประกอบการ
ขຌารับการอบรม
34 คนจาก 40
คน
X
ผูຌประกอบการ
ขຌารบการอบรม
รຌอยละ 80

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ



ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ



ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ดຌำนศรษฐกิจละกำรทองที่ยว
ยุทธศาสตร์นีๅมี 1 นวทาง ผลการรายงานครงการ฿นนวทางนีๅ คือ
นวทำงกำรพัฒนำ สงสริมควำมรูຌละทักษะของชุมชน จากทัๅงหมด 3 ครงการ สรุปครงการ
เมสรใจตามกาหนด 2 ครงการ ิครงการสนับสนุน฿หຌประชาชนกลุมสน฿จอาชีพ ละครงการขอรับงิน
อุดหนุนพืไอสงสริมกระบวนการรียนรูຌกลุมออมทรัพย์ (ครือขายออมทรัพย์สารง฿ตຌี ยกลิก 1 ครงการ
ิครงการอบรมชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ฿หຌกคณะกรรมการชุมชนรุนทีไ แ ละ โี
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ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ สงสริมควำมรูຌละ
ทักษะของชุมชน
1.ครงการสนับสนุน฿หຌประชาชนกลุมสน฿จอาชีพ*
2.ครงการขอรับงินอุดหนุนพืไอสงสริมกระบวนการรียนรูຌกลุม
ออมทรัพย์ (ครือขายออมทรัพย์สารง฿ตຌี*
3.ครงการอบรมชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ฿หຌกคณะกรรมการ
ชุมชนรุนทีไ แ ละ โ

ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ สงสริมกำร
ประชำสัมพันธ์สินคຌำละบริกำรดຌำนกำรทองที่ยว
1.ครงการประชาสัมพันธ์หลงทองทีไยวภูมิปัญญาตาบลบางหัว
สือ*

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

กำรบรรลุ
ปງำหมำย

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม

สรุปครงการเมสรใจ
ตามกาหนด
สรุปครงการเมสรใจ
ตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

ยกลิก

ยกลิก

ยกลิก

ยกลิก

ยกลิก

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

กำรบรรลุ
ปງำหมำย

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

สรุปครงการเมสรใจ
ตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สานักปลัด
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 ดຌำนกำรบริหำรละกำรมีสวนรวมของประชำชนละผลกำรดำนินงำน
จะหในเดຌวามีครงการทีไรายงานผลการดานินงานตามนวทางตางโ ดังนีๅ
นวทำงกำรพัฒนำ บุค ลำกรทศบำล฿หຌมีค วำมรูຌ มีทักษะ฿นกำรทำงำนดยยึดหลักธรรมำ
ภิบำลฯ จากทัๅงหมด 5 ครงการ สรุปครงการเมสรใจตามกาหนด 1 ครงการ ยกลิก 2 ครงการ
ิหลักสูตรภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารรองรับการขຌาสูประชาคมอาซียนละครงการพัฒนาบุคลากรดຌาน
การรักษาความสะอาดี บรรลุวัตถุประสงค์ บรรลุปງาหมาย ผลผลิ ตป็นเปตามดัชนีชีๅวัดทีไตัๅงเวຌ เมพบ
ปัญหาอุปสรรค฿นการทางาน ตผลลัพธ์เม ป็นเปตามดัชนีชีๅวัดทีไตัๅง เวຌ 1 ครงการ ิครงการพัฒนา
บุคลากรทศบาลมืองปูຆจຌาสมิงพรายหลักสูตรความรูຌดຌานกฎหมายของจຌาหนຌาทีไทຌองถิไนพราะขຌารับการ
อบรมป็นพนักงานบรรจุ฿หม ทา฿หຌเมขຌา฿จกฎหมายทาทีไควรี
นวทำงกำรพัฒนำ ระบบบริหำรงำนละระบบขຌอมูลขำวสำรสนทศ฿หຌมีประสิทธิภำพ จาก
ทัๅงหมด 12 ครงการ สรุปครงการเมสรใจตามกาหนด 4 ครงการ กันงิน 2 ครงการ ิครงการจัดทา
วารสารรายใ ดือนละครงการติดตัๅงฟຂล์มกรองสงี บรรลุวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์เมป็นเปตามดัชนีชีๅวัด
ทีไตัๅงเวຌ เมพบปัญหาอุปสรรค฿นการทางาน ต เมบรรลุปງาหมายละเมบรรลุผลผลิตป็นเปตามดัชนีชีๅวัด
ทีไตัๅงเวຌ ิครงการจัดกใบขຌอมูลพืๅนฐาน พราะกใบขຌอมูลเดຌนຌอยี
นวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุ งวัสดุ อุปกรณ์ ครื่องมือครื่อง฿ชຌละสถำนที่ปฏิบัติ งำน฿หຌเ ดຌ
มำตรฐำนพียงพอตอกำรทำงำน
จากทัๅงหมด 27 ครงการ สรุปครงการเมสรใจตามกาหนด
10 ครงการ กันงิน 1 ครงการ ิครงการติดตัๅงระบบปรับอากาศบริวณถงกลางภาย฿นรงรียนอนุบาล
ทศบาลมืองปูຆจຌาฯี บรรลุวัตถุประสงค์ บรรลุปງาหมาย ผลผลิตป็นเปตามดัชนีชีๅวัดทีไตัๅงเวຌ ผลลัพธ์ป็นเป
ตามดัช นีชีๅวัดทีไตัๅงเวຌ ละเมพบปั ญหาอุปสรรค฿นการทางาน 7 ครงการ ดานินการยั งเมลຌ ว สรใ จ
7 ครงการ ยกลิก 2 ครงการ
นวทำงกำรพัฒนำ สริมสรຌำงกำรมีสวนรวมของภำคประชำชนละภำคสวนตำงโ ฿นกำร
บริหำรจัดกำร จากทัๅงหมด 10 ครงการ สรุปครงการเมสรใจตามกาหนด 5 ครงการ บรรลุวัตถุประสงค์
บรรลุปງาหมาย ผลผลิตป็นเปตามดัชนีชีๅวัดทีไตัๅงเวຌ ผลลัพธ์ป็นเปตามดัชนีชีๅวัดทีไตัๅงเวຌละเมพบปัญหา
อุปสรรค฿นการทางาน 3 ครงการ ยกลิก 2 ครงการ
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ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ บุคลำกรทศบำล฿หຌมี
ควำมรูຌมีทักษะ฿นกำรทำงำนดยยึดหลักธรรมำภิบำลฯ

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

กำรบรรลุ
ปງำหมำย

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

1.ครงการพัฒนาบุคลากรทศบาลมืองปูຆจຌาสมิงพรายหลักสูตร
คุณธรรมจริยธรรมละคานิยมทีไดี
2.หลักสูตรภาษาอังกฤษพืไอการสือไ สารรองรับการขຌาสูประชาคม
อาซียน*
3.ครงการพัฒนาบุคลากรทศบาลมืองปูຆจຌาสมิงพรายหลักสูตร
ความรูຌดຌานกฎหมายของจຌาหนຌาทีทไ ຌองถิไน

สรุปครงการเมสรใจ
ตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

ยกลิก

ยกลิก

ยกลิก

ยกลิก

ยกลิก







เมมี

ยกลิก

ยกลิก

ยกลิก

X
ผูຌขຌารับการ
อบรมป็นพลัก
งานบรรจุ฿หม
ทา฿หຌเมขຌา฿จ
กฎหมาย
ทาทีไควร
ยกลิก

สานัก
ปลัดทศบาล
สานัก
ปลัดทศบาล
กองวิชาการ

ยกลิก

กองสาธารณสุข

5.ครงการพัฒนาบุคลากรดຌานการรักษาความสะอาด*
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ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ ระบบบริหำรงำนละ
ระบบขຌอมูลขำวสำรสนทศ฿หຌมีประสิทธิภำพ

1.ครงการผยพรผลการติดตามละประมินผลผนพัฒนา
ทศบาล*
2.ครงการจัดทาผนพัฒนาทศบาลสามป*
3.ครงการจัดทาทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาป*
4.ครงการจัดทาผนการดานินงานประจาป
5.ครงการผยพรผลการดานินงาน*
6. ครงการจัดทาวารสารรายใ ดือน*
7.ครงการจัดทารายงานกิจการทศบาล*
8.ครงการอบรมชิงปฏิบัติการพิมไ พูนศักยภาพอาสาสมัคร
ประชาสัมพันธ์*
9.ครงการจัดซืๅอละติดตัๅงครืไองรับลูกขายระบบกระจายสียงเรຌ
สาย฿นชุมชน*
10.ครงการจัดทาวีดีทัศน์
11.ครงการติดตัๅงฟຂล์มกรองสง
12.ครงการจัดกใบขຌอมูลพืๅนฐาน

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

กำรบรรลุ
ปງำหมำย

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

สรุปครงการเมสรใจ
ตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

กองวิชาการ

สรุปครงการเมสรใจ
ตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สรุปครงการเมสรใจ
ตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด









เมมี





กันงิน


สรุปครงการเมสรใจ
ตามกาหนด

กันงิน






กันงิน


สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด





กันงิน


สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

กันงิน
กันงิน
X
X
กใบขຌอมูลเดຌรຌอย กใบขຌอมูลเดຌรຌอย
ละ 52.89 ของ ละ 52.89 ของ





กันงิน


สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

กันงิน


เมมี

กองวิชาการ
กองวิชาการ

เมมี
เมมี
กันงิน

กองวิชาการ
กองวิชาการ
กองวิชาการ
กองวิชาการ

เมมี

กองวิชาการ

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

กันงิน
เมมี
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กองวิชาการ
กองวิชาการ
กองสวัสดิการ
สังคม

163

ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ ระบบบริหำรงำนละ
ระบบขຌอมูลขำวสำรสนทศ฿หຌมีประสิทธิภำพ

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

กำรบรรลุ
ปງำหมำย

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

กองงำนที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดทศบาล
สานัก
ปลัดทศบาล

จานวนครัวรือน จานวนครัวรือน
ทัๅงหมด
ทัๅงหมด

ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์
ครื่องมือครื่อง฿ชຌละสถำนที่ปฏิบัติงำน฿หຌเดຌมำตรฐำน
พียงพอตอกำรทำงำน

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

กำรบรรลุ
ปງำหมำย

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

1.ครงการจัดซืๅอตูຌกใบอกสาร ไ ชัๅน









เมมี

2.จัดซืๅอตูຌกใบอกสารทึบ 4 ชัๅน









เมมี
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ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์
ครื่องมือครื่อง฿ชຌละสถำนที่ปฏิบัติงำน฿หຌเดຌมำตรฐำน
พียงพอตอกำรทำงำน

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

กำรบรรลุ
ปງำหมำย

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

3.จัดซืๅอตูຌกใบอกสาร 4 ลิๅนชัก







4.จัดซืๅอตูຌกใบอกสาร บานทึบ





5.จัดซืๅอตูຌกใบฟอร์มอกสาร 15 ลินๅ ชัก


สรุปครงการเมสรใจ
ตามกาหนด

6.จัดซืๅอฉากกัๅน
7.จัดซืๅอรถกระชຌาเฟฟງาสูงเมนຌอยกวา 12 มตร ชนิด 6 ลຌอ
ครืไองยนต์ดี ซล ขนาดเมนຌอยกวา 130 รงมຌา
8.จัดซืๅอรถยนต์บรรทุกททຌายบบทຌองรือ ชนิด 4 ลຌอ
ครืไองยนต์ดี ซล กาลังเมนຌอยกวา 90 รงมຌา
9.จัดซืๅอครืไองกวຍานประตูระบบมอตอร์เฟฟງา พรຌอมตูຌควบคุมละ
อุปกรณ์ครบชุด 1 ชุด
10.จัดซืๅอสวานเขควงเรຌสายศูนย์กลางการจาะหลใก฿นหลใก
พรຌอมอุปกรณ์ครบชุด 5 ตัว
11.จัดซืๅอครืไองตัดคอนกรีตชนิดครืไองยนต์บนซิน 4 จังหวะ สูบ
ดียว พรຌอมอุปกรณ์ครบชุด
12.จัดซืๅอครืไองทาลมยในคลืไอนทีไ 20 ครืไอง



ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

กองงำนที่
รับผิดชอบ



เมมี





เมมี







เมมี

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สานัก
ปลัดทศบาล
สานัก
ปลัดทศบาล
สานัก
ปลัดทศบาล
สานัก
ปลัดทศบาล
สานักการชาง







เมมี

ดานินการยังเมลຌว
สรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

สานักการชาง

ดานินการยังเมลຌว
สรใจ
สรุปครงการเมสรใจ
ตามกาหนด

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สานักการชาง

เมมี

สานักการชาง

ดานินการยังเมลຌว
สรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

สานักการชาง
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ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์
ครื่องมือครื่อง฿ชຌละสถำนที่ปฏิบัติงำน฿หຌเดຌมำตรฐำน
พียงพอตอกำรทำงำน
13.จัดซืๅอกลຌองถายรูป
14.ครงการจัดซืๅอรถบรรทุกขยะมูลฝอย จานวน 2 คัน
15.ครงการจัดซืๅอรถยนต์ชนิดขับคลืไอน 2 ลຌอ 4 ประตู จานวน 1
คัน
16.ครงการจัดซืๅอรถยนต์อนกประสงค์ ิมีคปี จานวน 1 คัน
17.ครงการจัดซืๅอคอมพิวตอร์

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

กำรบรรลุ
ปງำหมำย

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

ดานินการยังเมลຌว
สรใจ
ดานินการยังเมลຌว
สรใจ
ดานินการยังเมลຌว
สรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ

สานักการชาง

ภาย฿นวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ภาย฿นวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ภาย฿นวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ภาย฿นวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ภาย฿นวลาทีไ
กาหนด

ภาย฿นวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ภาย฿นวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ภาย฿นวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ภาย฿นวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ภาย฿นวลาทีไ
กาหนด

ภาย฿นวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ภาย฿นวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ภาย฿นวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ภาย฿นวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ภาย฿นวลาทีไ
กาหนด

ภาย฿นวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ภาย฿นวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ภาย฿นวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ภาย฿นวลาทีไ
กาหนด
สรุปครงการเมทัน
ภาย฿นวลาทีไ
กาหนด

ยกลิก

สรุปครงการเมทัน
ภาย฿นวลาทีไกาหนด

18.ครงการจัดซืๅอครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ิตຍะ-กຌาอีๅนักรียนชัๅน
ประถมศึกษาี

สรุปครงการเมทัน
ภาย฿นวลาทีไกาหนด

19.ครงการจัดซืๅอครุภณ
ั ฑ์ฆษณาละผยพร ิติดตัๅงกลຌองวงจร
ปຂดพรຌอมอุปกรณ์ี

สรุปครงการเมทัน
ภาย฿นวลาทีไกาหนด

20.ครงการจัดซืๅอกຌาอีๅสนาม

สรุปครงการเมทัน
ภาย฿นวลาทีไกาหนด

21.ครงการจัดซืๅอถังตຌมนๅารຌอนเฟฟງา

สรุปครงการเมทัน
ภาย฿นวลาทีไกาหนด

ยกลิก

ยกลิก

ยกลิก

กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข

ยกลิก

กองสาธารณสุข
สรุปครงการเมทัน สรุปครงการเมทัน สรุปครงการเมทัน สรุปครงการเมทัน กองสาธารณสุข
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กองการศึกษา
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ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์
ครื่องมือครื่อง฿ชຌละสถำนที่ปฏิบัติงำน฿หຌเดຌมำตรฐำน
พียงพอตอกำรทำงำน

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

กำรบรรลุ
ปງำหมำย

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

22.ครงการติดตัๅงระบบปรับอากาศบริวณถงกลางภาย฿น
รงรียนอนุบาลทศบาลมืองปูຆจຌาฯ
23.ครงการกอสรຌางลานกิจกรรมอนกประสงค์บริวณลานลง
ดຌานหนຌาทางขຌาสานักงาน
24.ครงการกอสรຌางรัๅว คสล.บริวณภาย฿นพืๅนทีไภาย฿นสานักงาน
ทศบาลฯ
25.ครงการกอสรຌางรัๅวกัๅนนวขต พรຌอมหลังคาคลุมทีไจอดรถ
บริวณขຌางสานักงานหลังกา
26.ครงการกอสรຌางปรับปรุงหຌองนวดผนเทยบริวณภาย฿น
ศูนย์บริการสาธารณสุข
27.ครงการปลูกตຌนเมຌพืไอปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์จัดการขยะมูล
ฝอยตาบลบางหัวสือ

กันงิน

กันงิน

กันงิน

กันงิน

กันงิน

กองการศึกษา

สรุปครงการเมสรใจ
ตามกาหนด
ดานินการยังเมลຌว
สรใจ
สรุปครงการเมสรใจ
ตามกาหนด
สรุปครงการเมสรใจ
ตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด
ดานินการยังเม
ลຌวสรใจ
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สานักปลัด

ยกลิก

กองสาธารณสุข

ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ สริมสรຌำงกำรมีสวน
รวมของภำคประชำชนละภำคสวนตำงโ ฿นกำร
บริหำรจัดกำร

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

กำรบรรลุ
ปງำหมำย

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

กองงำนที่
รับผิดชอบ

1.ครงการสนับสนุนการลือกตัๅงทุกระดับตามนยบายรัฐบาลละ
ทางราชการ
2.ครงการอาสาสมัครปกปງองสถาบัน*

ยกลิก

ยกลิก

ยกลิก

ยกลิก

ยกลิก









เมมี

สานัก
ปลัดทศบาล
สานัก

ยกลิก

ยกลิก

ยกลิก

ยกลิก

ครงการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลมืองปูຆจຌาสมิงพราย ประจาป โ558

สานักการชาง
สานักปลัด
กองสาธารณสุข
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ครงกำร฿นนวทำงกำรพัฒนำ สริมสรຌำงกำรมีสวน
รวมของภำคประชำชนละภำคสวนตำงโ ฿นกำร
บริหำรจัดกำร

กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
ครงกำร

กำรบรรลุ
ปງำหมำย

ผลผลิตป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ผลลัพธ์ป็นเป
ตำมดัชนีชีๅวัด
ที่ตัๅงเวຌ

ปัญหำอุปสรรค
฿นกำรทำงำน

กองงำนที่
รับผิดชอบ
ปลัดทศบาล

3.ครงการสงสริมประชาธิปเตย
4.ครงการมีสวนรวม฿นการจัดทาผนพัฒนาทຌองถิไน
5.ครงการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาล
6.ครงการวทีชาวบຌาน*
7.สนับสนุน฿หຌชุมชนจัดทาผนชุมชน*
8.ครงการอบรมละทัศนศึกษาดูงานของสมาชิกชมรมสตรี
ทศบาลมืองปูຆจຌาสมิงพราย*
9.ครงการอบรมละศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน*
10.ครงการลือกตัๅงคณะกรรมการชุมชน*









เมมี

ยกลิก


ยกลิก


ยกลิก


ยกลิก


ยกลิก
เมมี

สรุปครงการเมสรใจ
ตามกาหนด
สรุปครงการเมสรใจ
ตามกาหนด
สรุปครงการเมสรใจ
ตามกาหนด
สรุปครงการเมสรใจ
ตามกาหนด
สรุปครงการเมสรใจ
ตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด

สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด
สรุปครงการเม
สรใจตามกาหนด
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สานัก
ปลัดทศบาล
กองวิชาการ
กองวิชาการ
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
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4.2 ผลกำรสำรวจควำมคิดหในของผูຌนำชุมชน ที่มีตอผนยุทธศำสตร์ 5 ดຌำน ละกำรดำนินงำนของ
ทศบำลมืองปู่จຌำสมิงพรำยปี พ.ศ. 2558
ผลการสารวจความคิดหในของผูຌนาชุมชนเดຌจากการประชุมกลุมยอย (Focus group) จานวน
2 ครัๅง ฿นวันทีไ 6 พฤศจิกายน 2558 ฿นภาคชຌา ละภาคบายดยชิญผูຌนาชุมชน โ ละ 2 คน ขຌารวมการ
ประชุม ซึไงกอนการประชุมกลุมยอย ทีมวิจัยเดຌ฿หຌผูຌนาชุมชนตอบบบสอบถาม ละมีผูຌตอบบบสอบถาม
ทัๅงสิๅนจานวน 39 คนจาก 5 ตาบล ผลการสดงความคิดหในทีไมีตอผนยุทธศาสตร์ 5 ดຌานละการ
ดานินงานของทศบาลมืองปูຆ จຌาสมิงพรายป พ.ศ. 2558 มีประดใน ดังนีๅ
4.2.1 ลักษณะทำงประชำกรละตำหนงหนຌำที่รับผิดชอบของผูຌตอบบบสอบถำม
พศ
ผูຌตอบบบสารวจสวน฿หญป็นพศชายรຌอยละ 51.3 สวนทีไหลือป็นพศหญิง รຌอยละ 48.7 ดัง
สดง฿นตารางทีไ 4.2.1.แ
อำยุ
ผูຌนาชุมชน มีอายุฉลีไย 60.9 ป ิสวนบีไยงบนมาตรฐาน ทากับ 8.0 ปี สวน฿หญมีอายุ 51-60 ป
จานวน 15 คน คิดป็นรຌอยละ 44.1 รองลงมา เดຌก ชวงอายุ 61-70 ป จานวน 11 คน คิดป็นรຌอยละ
32.4 ชวงอายุตัๅงต 71 ป ขึๅนเป จานวน 5 คน คิดป็นรຌอยละ 14.7 ละมีพียง 3 คน หรือ รຌอยละ 8.8 ทีไ
อายุนຌอยกวา 41 ป
ระดับกำรศึกษำ
ผูຌน าชุมชน ส วน฿หญจบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา จานวน 14 คน คิดป็ นรຌ อยละ 38.9
รองลงมาเดຌก ระดับมัธยมศึกษา จานวน 11 คน คิดป็นรຌอยละ 30.6 ถัดมา คือ ระดับปวช./ ปวส./
อนุปริญญา มีจานวน 7 คน คิดป็นรຌอยละ 19.4 ละนຌอยทีไสุด ป็นระดับปริญญาตรี จานวน 4 คน คิดป็น
รຌอยละ 11.1
อำชีพหลัก
ผูຌนาชุมชนสวน฿หญประกอบอาชีพคຌาขายธุรกิจสวนตัว มากทีไสุด จานวน 11 คน คิดป็นรຌอยละ
32.4 รองลงมา เดຌก อาชีพมบຌาน จานวน 10 คน คิดป็นรຌอยละ 29.ไ ผูຌนาชุมชนทีไวางงาน มีจานวน 5
คน คิดป็นรຌอยละ 14.7 อาชีพรับจຌางทัไวเปจานวน 4 คน คิดป็นรຌอยละ 11.8 ทีไป็น ขຌาราชการบานาญ
จานวน 2 คน คิดป็นรຌอยละ 5.9 ละทางานอกชน มีจานวน 2 คน คิดป็นรຌอยละ 25.9

พศ
อำยุ

ตำรำงที่ 4.2.1.แ ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของผูຌนำชุมชน
ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์
ควำมถี่
 ชาย
 หญิง

20
19

รຌอยละ
51.3
48.7
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กำรศึกษำ

อำชีพ
















41-50 ป
51-60 ป
61-70 ป
71 ป ขึๅนเป

3
15
11
5

8.8
44.1
32.4
14.7

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช/ปวส/อนุปริญญา
ปริญญาตรี

14
11
7
4

38.9
30.6
19.4
11.1

คຌาขายธุรกิจสวนตัว
มบาຌ น
วางงาน
รับจຌางทัไวเป
ขຌาราชการบานาญ
อกชน

11
10
5
4
2
2

32.4
29.4
14.4
11.8
5.9
5.9

มืไอจานกตามตาหนงทีไรับผิดชอบ เดຌผลดังสดง฿นตาราง ไ.โ.แ.โ พบวา ผูຌนาชุมชนทีไป็ น
ประธานชุมชน มีจานวน 16 คน คิดป็นรຌอยละ 42.1 ป็นรองประธานชุมชน มีจานวน 1 คน คิดป็นรຌอย
ละ 2.6 ละป็นกรรมการชุมชน มีจานวน 21 คน คิดป็นรຌอยละ 55.3 ตามลาดับ

ตำรำงที่ ไ.โ.แ.โ จำนวนละรຌอยละจำนกตำมตำหนงที่รับผิดชอบ฿นชุมชน
ตำหนงที่รับผิดชอบ฿นชุมชน
จำนวน
รຌอยละ
16
42.1
 ประธานชุมชน
1
2.6
 รองประธานชุมชน
21
55.3
 กรรมการชุมชน
มืไอยกผูຌตอบบบสอบถามตามตาบลทัๅง 5 ตาบล ดังสดง฿นตารางทีไ 4.2.แ.ใ ผลการวิคราะห์
พบวา ผูຌนาชุมชน ทีไอาศัยอยูตาบลบางหญຌาพรก มีจานวน 11 คน ิรຌอยละ 30.6) รองลงมา คือ ตาบล
สารง฿ตຌ ดยมีจานวน 10 คน คิดป็นรຌอยละ 27.8 ถัดมาเดຌก ตาบลบางหัวสือ มีจานวน 7 คน ิรຌอยละ
19.4) ตาบลสารงกลาง ละ ตาบลสารง ทีมไ ีจานวน 4 คน คิดป็นรຌอยละ 11.1 ทากัน
ตำรำงที่ ไ.โ.แ.ใ จำนวนละรຌอยละจำนกตำมตำบลของผูຌนำชุมชน
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ตำบล
บางหญຌาพรก
สารง฿ตຌ
บางหัวสือ
สารงกลาง
สารง
รวม

จำนวน
11
10
7
4
4
36

รຌอยละ
30.6
27.8
19.4
11.1
11.1
100.0

4.2.2 ควำมขຌำ฿จ฿นผนยุทธศำสตร์ กำรมีสวนรวม฿นผนยุทธศำสตร์ กำรรับรูຌขำวสำร
กำรประชำสัมพันธ์
จากการพัฒนาระบบการจຌงขาวสารของทางทศบาลดຌวยวิธีการทีไหลากหลาย ทา฿หຌผูຌนาชุมชน
กือบทัๅงหมดคิดป็นรຌอยละ 86.7 (ดังสดง฿นตารางทีไ 4.2.2.1) เดຌรับรูຌผนของทศบาล ดยผานชองทาง
ตางโ เดຌก หนั งสื อชิ ญประชุ ม สี ยงตามสาย หนั งสื อทีไ ส งเปทีไบຌ าน สี ยงเรຌ ส าย คณะวิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยหัวฉียวฉลิมพระกียรติ การขຌาประชุมประจาดือน คณะกรรมการชุมชน ละจຌาหนຌาทีไ
ทศบาลจากกองตางโ ดຌวยความหลายหลายของชองทาง การประชาสัมพันธ์นีๅอง ทา฿หຌการรับรูຌการทา
ผนฯ ของปนีๅมีคารຌอยละนຌอยกวาป 2557, 2556 ละ 2555 ทีไมีคาการรับรูຌ คิดป็นรຌอยละ 91.4, 100.0
ละ 99.2 ตามลาดับ
ตำรำงที่ 4.2.2.1 จำนวน ิรຌอยละี ของกำรรับรูຌผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทຌองถิ่นปี 2555-2558
กำรรับรูຌของผูຌนำชุมชน
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555*
26 (86.7) 32 (91.4) 39 (100.0) 126 (99.2)
 ทราบ
4 (13.3)
3 (8.6)
0 (0.0)
1 (0.8)
 เมทราบ
*ป็นขຌอมูลทีไรวมทัๅงผูຌนำชุมชน ผูຌสูงอำยุ สตรี ละอสม.
สวนประดในของการมีสวนรวมของผูຌนาชุมชน เดຌประมวลผลจากบบสอบถาม (ดังสดง฿นตาราง
ทีไ 4.2.2.โ) ซึไงมีทัๅงสิๅน 5 ขຌอ สวน฿หญของผูຌตอบบบสอบถามจะมีความหในตัๅงตระดับปานกลาง ิ3
คะนนี มาก ิ4 คะนนี ละมากทีไสุด ิ5 คะนนี
ขຌอทีไผูຌตอบบบสอบถามสดงความคิดหใน฿นระดับ 5 (มากทีไสุด) ทีไมีความถีไสูงทีไสุด เดຌก
ขัๅนตอนการดานินงานตามผนฯ/ครงการ/กิจกรรม (ความถีไ = 7, รຌอยละ 19.4) รองลงมาเดຌก
ขัๅนตอนการวางผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทຌองถิไนของทศบาลฯ ิความถีไ = 6, รຌอยละ 17.1) ทศบาล
ปຂดอกาส฿หຌผูຌนาชุมชนมีสวนรวมดยภาพรวม (ความถีไ = 4, รຌอยละ 11.4) มีสวนรวม฿นขัๅนตอนการ
ประมินผลลัพธ์ของการดานินงานตามผนฯ (ความถีไ = 3, รຌอยละ 8.3) ละ ขัๅนตอนการสะทຌอนความ
ตຌองการละ/หรือปัญหาของประชาชน/ชุมชน (ความถีไ = 3, รຌอยละ 8.1) ตามลาดับ
ตำรำงที่ 4.2.2.2 ควำมถี่ (รຌอยละ) ของกำรมีสวนรวมของผูຌนำชุมชน ฿นขัๅนตอนตำงโ
กำรมีสวนรวมของผูຌนำชุมชน
ระดับกำรมีสวนรวม
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 ขัๅนตอนการสะทຌอนความตຌองการละ/หรือ
ปัญหาของประชาชน/ชุมชน
 ขัๅนตอนการวางผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทຌองถิไนของทศบาลมืองปูຆ จຌาสมิงพราย
ประจาป 2557
 ขัๅนตอนการดานินงานตามผน/ครงการ/
กิจกรรม
 ขัๅนตอนการประมินผลลัพธ์ของการดานินงาน
ตามผน
 ทศบาลปຂดอกาส฿หຌผูຌนาชุมชนมีสวนรวม
ดยภาพรวม
หมำยหตุ

1
2
3
4
5

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

1
3
(8.1)
2
(5.7)

2
3
(8.1)
4
(11.4)

3
15
(40.5)
11
(31.4)

4
13
(35.1)
12
(34.3)

5
3
(8.1)
6
(17.1)

คำฉลี่ย
3.27

2
(5.6)
1
(2.8)
2
(5.7)

4
(11.1)
2
(5.6)
3
(8.6)

13
(36.1)
18
(50.0)
5
(14.3)

10
(27.8)
12
(32.3)
21
(60.0)

7
(19.4)
3
(8.3)
4
(11.4)

3.44

ระดับกำรมีสวนรวมนຌอยทีไสุด
ระดับกำรมีสวนรวมนຌอย
ระดับกำรมีสวนรวมปำนกลำง
ระดับกำรมีสวนรวมมำก
ระดับกำรมีสวนรวมมำกทีไสุด

มืไอนาประดในของการมีสวนรวมของผูຌนาชุมชน ทัๅง 5 ขัๅนตอนของปนีๅเปปรียบทียบกับปกอนโ
(ดังสดง฿นตารางทีไ 4.2.2.โ) ดยภาพรวมลຌวสวน฿หญจะมีคาฉลีไยตไากวาป 2557ุ 2556 ละ 2555
มืไอปรียบทียบระหวางป 2558 กับ ป 2557 พบวา คาฉลีไยของการมีสวนรวมของป 2558
ตไากวาป 2557 ฿น 4 ประดใน เดຌก ทศบาลปຂดอกาส฿หຌผูຌนาชุมชนมีสวนรวมดยภาพรวม ขัๅนตอน
การวางผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาทຌ อ งถิไ น ของทศบาลฯ ขัๅ น ตอนการประมิ น ผลลั พ ธ์ ข องการ
ดานินงานตามผนฯ ละ ขัๅนตอนการสะทຌอนความตຌองการละ/หรือปัญหาของประชาชน/ชุมชน
฿นทางตรงกันขຌาม คาฉลีไยของการมีสวนรวมของป 2558 สูงกวาป 2557 ลใกนຌอย พียงประดในดียว
เดຌก ขัๅนตอนการดานินงานตามผนฯ/ครงการ/กิจกรรม ดังสดง฿นตารางทีไ 4.2.2.3
มืไอปรียบทียบระหวางป 2558 กับ ป 2556 พบวา คาฉลีไยของการมีสวนรวมของป 2558
ตไากวาป 2556 ถึง 4 ประดใน เดຌก ทศบาลปຂดอกาส฿หຌผูຌนาชุมชนมีสวนรวมดยภาพรวม ขัๅนตอน
การวางผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทຌองถิไนของทศบาลฯ ขัๅนตอนการดานินงานตามผนฯ/ครงการ/
กิจกรรม ละ ขัๅนตอนการสะทຌอนความตຌองการละ/หรือปัญหาของประชาชน/ชุมชน ฿นทางตรงกัน
ขຌาม คาฉลีไยของการมีสวนรวมของป 2558 สูงกวาป 2557 ลใกนຌอย พียงประดในดียว เดຌก ขัๅนตอน
การประมินผลลัพธ์ของการดานินงานตามผนฯ
มืไอปรียบทียบระหวางป 2558 กับ ป 2555 พบวา คาฉลีไยของการมีสวนรวมของป 2555
มีคาฉลีไยสูงกวาป 2558 ทัๅง 5 ประดใน เดຌก ทศบาลปຂดอกาส฿หຌผูຌนาชุมชนมีสวนรวมดยภาพรวม
ขัๅนตอนการวางผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทຌองถิไนของทศบาลฯ ขัๅนตอนการประมินผลลัพธ์ของการ
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ดานินงานตามผนฯ ขัๅนตอนการดานินงานตามผนฯ/ครงการ/กิจกรรม ละขัๅนตอนการสะทຌอน
ความตຌองการละ/หรือปัญหาของประชาชน/ชุมชน
นอกจากนีๅมืไอพิจารณาคาฉลีไยรวมของการมีสวนรวมทัๅง 5 ขຌอ กใพบวา คาฉลีไยรวมของป 2558
ิคาฉลีไย = 3.44) ตไากวาป 2557 ิคาฉลีไย = 3.56) ป 2556 ิคาฉลีไย = 3.54) ละป 2555 ิคาฉลีไย =
3.57)

ตำรำงที่ 4.2.2.3 คำฉลี่ยของกำรมีสวนรวมของผูຌนำชุมชน ปี 2555-2558
กำรมีสวนรวม
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

 ทศบาลปຂ ดอกาส฿หຌ ผูຌ น าชุ มชนมีส ว นร ว มดย
ภาพรวม
 ขัๅนตอนการวางผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทຌองถิไน
ของทศบาลมืองปูຆจຌาสมิงพราย
 ขัๅน ตอนการประมิน ผลลั พธ์ ของการดานิ น งาน
ตามผน
 ขัๅ น ตอนการด านิ น งานตามผน/ครงการ/
กิจกรรม
 ขัๅนตอนการสะทຌอนความตຌองการละ/หรือปัญหา
ของประชาชน/ชุมชน
ดยภำพรวมของกำรมีสวนรวม

ปี 2555*

3.63

3.81

3.88

3.87

3.46

3.71

3.48

3.57

3.39

3.50

3.37

3.46

3.44

3.43

3.45

3.50

3.27

3.34

3.50

3.47

3.44

3.56

3.54

3.57

* ป็นขຌอมูลทีไรวมทัๅงผูຌนำชุมชน ผูຌสูงอำยุ สตรี ละอสม.
หมำยหตุ
4.50 – 5.00 หมำยถึง ระดับกำรมีสวนรวมมำกทีไสุด
3.50 – 4.49 หมำยถึง ระดับกำรมีสวนรวมมำก
2.50 – 3.49 หมำยถึง ระดับกำรมีสวนรวมปำนกลำง
1.50 – 2.49 หมำยถึง ระดับกำรมีสวนรวมนຌอย
1.00 – 1.49 หมำยถึง ระดับกำรมีสวนรวมนຌอยทีไสุด
4.2.3 ควำมพึงพอ฿จของผูຌนำชุมชนที่มีตอกำรดำนินงำนของทศบำลมืองปู่จຌำสมิงพรำย
จากการประชุมกลุ มยอยผูຌ นาชุมชน ฿นรืไ องผลการดานิ นครงการตางโ ทีไทางทศบาลฯ เดຌ
ดานิน การ฿นรอบป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ทีไผ านมา ิดังตารางทีไ 4.2.3.1ี ส ว น฿หญของผูຌ ตอบ
บบสอบถามจะมีความพึงพอ฿จตัๅงตร ะดับปานกลาง ิ3 คะนนี มาก ิ4 คะนนี ละมากทีไสุ ด
ิ5 คะนนี
ขຌอทีไผูຌตอบบบสอบถามสดงความคิดหใน฿นระดับ 5 (มากทีไสุด) ทีไมีความถีไสูงทีไสุดป็น อันดับ
รก มีความถึไทากับ 7 ทากัน มี 4 ประดใน เดຌก การประชาสัมพันธ์ผนฯ/ครงการ/กิจกรรมของ
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ทศบาล฿หຌ ผูຌ น าชุมชนทราบ ทศบาลเดຌปຂ ดอกาส฿หຌ ป ระชาชนเดຌ สดงความคิดหใ น฿นครงการ/
กิจกรรมทีไดานินการ ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานประชาสัมพันธ์ของทศบาล ละ ทานมี
ความพึงพอ฿จตอการบริการตางโทีไสานักงานของทศบาล รองลงมา ป็นประดในทีไมีความถีไของระดับ 5
ิมากทีไสุดี ทากับ 6 จานวน 3 ประดใน ทากัน เดຌก การประชาสัมพันธ์ผนฯ/ครงการ/กิจกรรมของ
ทศบาล฿หຌประชาชน฿นชุมชนทราบ การดานินงานตามครงการ/กิจกรรมทีไทศบาลเดຌกาหนดเวຌมีความ
ปรง฿สละยุติธรรม ละ ดยภาพรวมทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานของทศบาล
ตำรำงที่ 4.2.3.1 ควำมถี่ (รຌอยละ) ละคำฉลี่ยของควำมพึงพอ฿จตอผลดำนินงำนของทศบำล
ระดับควำมพึงพอ฿จ
ควำมพึงพอ฿จ
1
2
3
4
5
คำฉลี่ย
1
1
11
16
5
3.68
 ทศบาลเดຌมีการรับฟังปัญหาละความ
(2.9) (2.9) (32.4) (47.1) (14.7)
ตຌองการของประชาชน/ชุมชน
0
1
8
18
76
3.91
 การประชาสัมพันธ์ผนฯ/ครงการ/กิจกรรม
(0.0) (2.9) (23.5) (52.9) (20.6)
ของทศบาล฿หຌผูຌนาชุมชนทราบ
0
1
10
15
6
3.78
 การประชาสัมพันธ์ผนฯ/ครงการ/กิจกรรม
(0.0) (3.1) (31.3) (46.9) (18.8)
ของทศบาล฿หຌประชาชน฿นชุมชนทราบ
0
5
14
10
4
3.39
 ทศบาลนาอาผลการประมิน฿นรอบปทีไผาน
(0.0) (15.2) (42.4) (30.3) (12.1)
มา มา฿ชຌ฿นการวางผน฿นปตอเป
0
3
12
12
5
3.59
 ทศบาลเดຌปຂดอกาส฿หຌประชาชนเดຌขຌารวม
(0.0) (9.4) (37.5) (37.5) (15.6)
฿นครงการ/กิจกรรมตางโ
0
1
12
12
7
3.78
 ทานคิดวาทศบาลเดຌปຂดอกาส฿หຌประชาชน
(0.0) (3.1) (37.5) (37.5) (21.9)
เดຌสดงความคิดหใน฿นครงการ/กิจกรรมทีไ
ดานินการ
0
2
10
17
4
3.70
 ทศบาลเดຌมีการรายงานผลการดานินงาน
(0.0) (6.1) (30.3) (51.5) (12.1)
ครงการ/กิจกรรมตอชุมชนหรือสาธารณะ
1
1
13
13
6
3.65
 การดานินงานตามครงการ/กิจกรรมทีไ
(2.9) (2.9) (38.2) (38.2) (17.6)
ทศบาลเดຌกาหนดเวຌมีความปรง฿สละ
ยุติธรรม
0
2
12
13
5
3.66
 การดานินงานตามครงการ/กิจกรรมป็นเป
(0.0) (6.3) (37.5) (40.6) (15.6)
ตามระยะวลาทีไกาหนด
1
2
18
9
5
3.43
 การดานินครงการ/กิจกรรมนาเปสูการ
(2.9) (5.7) (51.4) (25.7) (14.3)
กຌปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน
0
5
17
7
4
3.30
 ประชาชนเดຌรับประยชน์จากการดานิน
(0.0) (15.2) (51.5) (21.2) (12.1)
ครงการ/กิจกรรม
ตำรำงที่ 4.2.3.1 ควำมถี่ (รຌอยละ) ละคำฉลี่ยของควำมพึงพอ฿จตอผลดำนินงำนของทศบำล
ิตอี
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ควำมพึงพอ฿จ

ระดับควำมพึงพอ฿จ
1
0
(0.0)
1
(3.1)
1
(2.9)

 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงาน
ประชาสัมพันธ์ของทศบาล
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการบริการตางโทีไ
สานักงานของทศบาล
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐานละผังมือง ชน ถนน
ทอระบายนๅา สะพานการจราจร ฯลฯ
0
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌาน
สังคม คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา ความมัไนคง (0.0)
ละความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
ของประชาชน
3
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌาน
(9.1)
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
1
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌาน
(2.9)
ดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว
0
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌาน
(0.0)
การบริหารละการมีสวนรวมของ
ประชาชน
1
 ดยภาพรวมทานมีความพึงพอ฿จตอการ
(2.9)
ดานินงานของทศบาล
คำฉลี่ยรวม
หมำยหตุ ระดับควำมพึงพอ฿จ 1
หมำยถึง
2
หมำยถึง
3
หมำยถึง
4
หมำยถึง
5
หมำยถึง

2
3
(9.1)
1
(3.1)
2
(5.7)

3
9
(27.3)
8
(25.0)
21
(60.0)

4
14
(42.4)
15
(46.9)
9
(25.7)

5
7
(21.2)
7
(21.9)
2
(5.7)

คำฉลี่ย
3.76

8
(22.9)

18
(51.4)

6
(17.1)

3
(8.6)

3.11

4
(12.1)
5
(14.3)
4
(12.1)

17
(51.5)
18
(51.4)
14
(42.4)

6
(18.2)
19
(25.7)
12
(36.4)

3
(9.1)
2
(5.7)
3
(9.1)

3.06

3
(8.8)

11
(32.4)

15
(38.2)

6
(17.6)

3.59

3.81
3.26

3.17
3.42

3.53
ระดับควำมพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด
ระดับควำมพึงพอ฿จนຌอย
ระดับควำมพึงพอ฿จปำนกลำง
ระดับควำมพึงพอ฿จมำก
ระดับควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด

มืไอรียงลาดับคาฉลีไยของความพึงพอ฿จตอขัๅนตอนดานินงานของทศบาล จากมากเปหานຌอย ดัง
ตารางทีไ 4.2.3.โ ป็ น ดังนีๅ อัน ดับ ทีไ 1 การประชาสั มพัน ธ์ผนฯ/ครงการ/กิจกรรมของทศบาล฿หຌ
ประชาชน฿นชุมชนทราบ มีคาฉลีไย 3.91 รองลงมา เดຌก ทานมีความพึงพอ฿จตอการบริการตางโทีไ
สานักงานของทศบาล (คาฉลีไย 3.81ี ตามดຌวย การประชาสัมพันธ์ผนฯ/ครงการ/กิจกรรมของ
ทศบาล฿หຌประชาชน฿นชุมชนทราบ ละ ทานคิดวาทศบาลเดຌปຂดอกาส฿หຌประชาชนเดຌสดงความ
คิดหใน฿นครงการ/กิจกรรมทีไดานินการ ทีไมีคาฉลีไย 3.78 ทากัน ละอันดับ 5 เดຌก ทานมีความพึง
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พอ฿จตอการดานินงานประชาสัมพันธ์ของทศบาล คาฉลีไย 3.76 ซึไงทัๅง 5 อันดับรกมีความพึงพอ฿จอยู
฿นระดับมาก
สวน 5 อันดับสุดทຌาย ริไมจาก อันดับทีไ 15 เดຌก ประชาชนเดຌรับประยชน์จากการดานิน
ครงการ/กิจกรรม มีคาฉลีไย ทากับ 3.30 ถัดมา คือ ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐานละผังมือง ชน ถนน ทอระบายนๅา สะพานการจราจร ฯลฯ มีคาฉลีไย ทากับ 3.26
ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว มีคาฉลีไย ทากับ 3.17
ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานสังคม คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา ความมัไนคง ละความปลอดภัย
฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน มีคาฉลีไย ทากับ 3.11 ละ ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงาน
ดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม มีคาฉลีไย ทากับ 3.06 ซึไงทัๅง 5 อันดับสุดทຌายมีความพึงพอ฿จ
อยู฿นระดับปานกลาง
ตำรำงที่ 4.2.3.2 คำฉลี่ยของควำมพึงพอ฿จตอผลดำนินงำนของทศบำลรียงลำดับจำกมำกเปนຌอย
ควำมพึงพอ฿จ
คำฉลี่ย
3.91
 การประชาสัมพันธ์ผนฯ/ครงการ/กิจกรรมของทศบาล฿หຌผูຌนาชุมชนทราบ
3.81
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการบริการตางโทีไสานักงานของทศบาล
3.78
 การประชาสัมพันธ์ผนฯ/ครงการ/กิจกรรมของทศบาล฿หຌประชาชน฿นชุมชนทราบ
3.78
 ทานคิดวาทศบาลเดຌปຂดอกาส฿หຌประชาชนเดຌสดงความคิดหใน฿นครงการ/กิจกรรมทีไ
ดานินการ
3.76
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานประชาสัมพันธ์ของทศบาล
3.70
 ทศบาลเดຌมีการรายงานผลการดานินงานครงการ/กิจกรรมตอชุมชนหรือสาธารณะ
3.68
 ทศบาลเดຌมีการรับฟังปัญหาละความตຌองการของประชาชน/ชุมชน
3.66
 การดานินงานตามครงการ/กิจกรรมป็นเปตามระยะวลาทีไกาหนด
3.65
 การดานินงานตามครงการ/กิจกรรมทีไทศบาลเดຌกาหนดเวຌมีความปรง฿สละยุติธรรม
3.59
 ทศบาลเดຌปຂดอกาส฿หຌประชาชนเดຌขຌารวม฿นครงการ/กิจกรรมตางโ
3.59
 ดยภาพรวมทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานของทศบาล
3.43
 การดานินครงการ/กิจกรรมนาเปสูการกຌปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน
3.42
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานการบริหารละการมีสวนรวมของประชาชน
3.39
 ทศบาลนาอาผลการประมิน฿นรอบปทีไผานมา มา฿ชຌ฿นการวางผน฿นปตอเป
3.30
 ประชาชนเดຌรับประยชน์จากการดานินครงการ/กิจกรรม
3.26
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานครงสรຌางพืๅนฐานละผังมือง ชน ถนน ทอ
ระบายนๅา สะพานการจราจร ฯลฯ
3.17
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว
3.11
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานสังคม คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา ความมัไนคง
ละความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน
3.06
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
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ควำมพึงพอ฿จ

คำฉลี่ย

มืไอปรี ยบทียบระดับความพึงพอ฿จของป นีๅกับ ปกอนโ ดังสดง฿นตารางทีไ 4.2.3.3 จะพบวา
ระดับความพึงพอ฿จของกลุมผูຌนาชุมชน ทัๅง 19 ประดใน อยู฿นระดับ ปานกลาง ถึง ระดับมาก ดยประดใน
ทีไเดຌระดับความพึงพอ฿จสูงทีไสุด เดຌก การประชาสัมพันธ์ผนฯ/ครงการ/กิจกรรมของทศบาล฿หຌ ผูຌนา
ชุมชนทราบ ทีไมีคาฉลีไยของป 2555, 2556, 2557 ละ 2558 ทากับ 3.64, 3.87, 3.60 ละ 3.91 ซึไง
อยู฿นชวงระดับความพึงพอ฿จมาก ตามลาดับ
สวนประดในทีไเดຌคะนนฉลีไยตไาทีไสุด฿นรอบ 4 ป เดຌก ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงาน
ดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ทีไมีคาฉลีไยของป 2555, 2556, 2557 ละ 2558 ทากับ 3.33,
3.15, 3.39 ละ 3.06 ซึไงอยู฿นชวงระดับความพึงพอ฿จปานกลาง ตามลาดับ
ละมืไอนาประดในทัๅง 19 ขຌอ มาหาคาฉลีไยอีกครัๅงหนึไง ดังสดงป็นประดในสุดทຌายวา คาฉลีไย
ของความพึงพอ฿จรวม พบวา ทัๅง 4 ปมีคาฉลีไยจากประดในทัๅง 19 ขຌอ ฿กลຌคียงกัน คือ มีคาทากับ 3.58,
3.69, 3.52 ละ 3.53 ฿นป 2555, 2556, 2557 ละ 2558 ตามลาดับ ละอยู฿นชวงระดับความพึงพอ฿จ
มากทัๅงสีไป









ตำรำงที่ 4.2.3.3 คำฉลี่ยของควำมพึงพอ฿จของผูຌนำชุมชน ที่มีตอผล กำรดำนินงำนของทศบำล
ปี 2555-2558
ควำมพึงพอ฿จ
ปี 2558+ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555*
3.67
3.80
3.69
ทศบาลเดຌ มี ก ารรั บ ฟั ง ปั ญ หาละความตຌ อ งการของ 3.68
ประชาชน/ชุมชน
3.60
3.87
3.64
การประชาสัมพันธ์ผนฯ/ครงการ/กิจกรรมของทศบาล฿หຌ 3.91
ทานทราบ
3.84
3.72
3.65
การประชาสัมพันธ์ผนฯ/ครงการ/กิจกรรมของทศบาล฿หຌ 3.78
ประชาชน฿นชุมชนทราบ
3.37
3.48
3.45
ทศบาลเดຌ น าผลการประมิ น ของป ก อ นมา฿ชຌ ฿ นการ 3.39
วางผน฿นชุมชนของทาน
3.48
3.83
3.71
ทศบาลเดຌ ปຂ ด อกาสประชาชนเดຌ ขຌ า ร ว ม฿นครงการ/ 3.59
กิจกรรมตางโ
3.67
3.69
3.61
ทศบาลเดຌปຂดอกาส฿หຌประชาชนเดຌสดงความคิดหใน฿น 3.78
ครงการ/กิจกรรมตางโ
3.66
3.68
3.73
ทศบาลเดຌรายงานผลการดานินงานครงการ/กิจกรรมตอ 3.70
ชุมชน/สาธารณะ
ครงการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลมืองปูຆจຌาสมิงพราย ประจาป โ558

178

 การดานินงานตามครงการ/กิจกรรมของทศบาลมีความ 3.65
ปรง฿สละยุติธรรม
 การดานินงานตามครงการ/กิจกรรมป็นเปตามระยะวลา 3.66
ทีไกาหนด
 การดานินครงการ/กิจกรรมนาเปสูการกຌเขปัญหาของ 3.43
ประชาชน฿นทຌองถิไน
3.30
 ประชาชนเดຌรับประยชน์จากการดานินครงการ/กิจกรรม
* ป็นขຌอมูลทีไรวมทัๅงผูຌนำชุมชน ผูຌสูงอำยุ สตรี ละอสม.

3.54

3.78

3.77

3.44

3.56

3.55

3.56

3.60

3.56

3.48

3.78

3.59

ตำรำงที่ 4.2.3.3 คำฉลี่ยของควำมพึงพอ฿จของผูຌนำชุมชนที่มีตอผล กำรดำนินงำนของทศบำล
ปี 2555-2558 ิตอี
ควำมพึงพอ฿จ
ปี 2558+ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555*
3.52
3.93
3.77
 ท า นมี ค วามพึ งพอ฿ จต อ กา รด า นิ น งา น 3.76
ประชาสัมพันธ์ของทศบาล
3.61
3.93
3.81
 ท า นมี ค วามพึ ง พอ฿จต อ การบริ ก ารต า งโทีไ 3.81
สานักงาน ของทศบาล
3.26
3.40
3.75
3.42
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐานละผังมือง ชน ถนน ทอ
ระบายนๅา สะพานการจราจร ฯลฯ
3.11
3.62
3.79
3.61
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌาน
สังคม คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา ความมัไนคง
ละความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของ
ประชาชน
3.06
3.39
3.15
3.33
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
3.17
3.29
3.60
3.40
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานดຌาน
ศรษฐกิจละการทองทีไยว
+
3.15
3.23
3.11
 ท า นมี ค วามพึ ง พอ฿จต อ การด านิ น งานดຌ า น n.a.
ความมัไนคง ปลอดภัย ละความป็นระบียบ
ของชุมชนละสังคม
3.43
3.58
3.42
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานการ 3.42
บริหารละการมีสวนรวมของประชาชน
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3.63
3.95
3.83
 ดยภาพรวมท า นมี ค วามพึ ง พอ฿จต อ การ 3.59
ดานินงานของทศบาล
คำฉลี่ยของควำมพึงพอ฿จรวม
3.53
3.52
3.69
3.58
* ป็นขຌอมูลทีไรวมทัๅงผูຌนำชุมชน ผูຌสูงอำยุ สตรี ละอสม.
+
n.a. หมำยถึง เมมีขຌอมูล นืไองจำก฿นปี 2558 เดຌปรับรวมยุทธศำสตร์ดຌำนคุณภำพชีวิต
กำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ละสุขภำพ ขຌำกับยุทธศำสตร์ดຌำนควำมมัไนคง ปลอดภัย ละควำมป็น
ระบียบของชุมชนละสังคม ละรียกวำ ยุทธศำสตร์ดຌำนสังคม คุณภำพชีวิต ภูมิปัญญำ ควำมมัไนคง ละ
ควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชำชน
หมำยหตุ
4.51 – 5.00 หมำยถึง ระดับของควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด
3.51 – 4.50 หมำยถึง ระดับของควำมพึงพอ฿จมำก
2.51 – 3.50 หมำยถึง ระดับของควำมพึงพอ฿จปำนกลำง
1.51 – 2.50 หมำยถึง ระดับของควำมพึงพอ฿จนຌอย
1.00 – 1.50 หมำยถึง ระดับของควำมพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด
4.2.4 ควำมคิดหในตอกำรลงพืๅนที่ของสมำชิกสภำทศบำลละคณะผูຌบริหำรทศบำล
มืไอสอบถามผูຌนาชุมชน฿นประดในการลงพืๅนทีไของสมาชิกสภาทศบาลละคณะผูຌบริหารทศบาล
มืไอทียบกับปกอน พบวา
สมาชิกสภาทศบาลเดຌลงพืๅนทีไทากับปกอนโ คิดป็นรຌอยละ 50.0 ฿นขณะทีไลงพืๅนทีไมากขึๅนกวาป
กอน รຌอยละ 27.8 ละลงพืๅนทีไนຌอยกวาปกอน คิดป็น รຌอยละ 22.2
฿นดຌานคณะผูຌบริหารทศบาล พบวา เดຌลงพืๅนทีไ มากกวาปกอน คิดป็น รຌอยละ 29.7 ฿นขณะทีไลง
พืๅนทีไทากับปกอน รຌอยละ 56.8 ละลงพืๅนทีไนຌอยกวาปกอน คิดป็น รຌอยละ 13.5 ดังสดง฿นตารางทีไ
ไ.โ.4.1
ทศบำล

ตำรำงที่ 4.2.4.1 ควำมถี่ (รຌอยละ) ของกำรลงพืๅนที่ของสมำชิกสภำทศบำลละคณะผูຌบริหำร
กำรลงพืๅนที่

 การลงพืๅนทีไของสมาชิกสภาทศบาล

 การลงพืๅนทีไของคณะผูຌบริหารทศบาล

มำกขึๅนกวำดิม

หมือนดิม

นຌอยลงกวำดิม

10
(27.8)
11
(29.7)

18
(50.0)
21
(56.8)

8
(22.2)
5
(13.5)

มืไอปรียบทียบรຌอยละของการลงพืๅนทีไของสมาชิกทศบาล ระหวางป 2555 ป 2556 ป 2557
ละ ป 2558 พบวา การลงพืๅนทีไมากขึๅนของสมาชิกทศบาล฿นป 2558 ป็นรຌอยละ 27.8 ซึไงตไาทีไสุด มืไอ
ทียบกับป 2557 ทีรไ ຌอยละของการลงพืๅนทีไพิไมขึๅนของสมาชิกทศบาล ทากับ 52.4 ฿นขณะทีไป 2556 ละ
2555 ทีไมีคารຌอยละ 40.5 ละ 28.1 ดังสดง฿นตารางทีไ 4.2.4.2
฿นทานองดียวกันมืไ อปรียบทียบรຌอยละของการลงพืๅน ทีไของคณะผูຌ บ ริห ารทศบาล ฿นป
2558 ทียบกับ ป โ55็ ป 2556 ละ 2555 พบวา รຌอยละของคณะผูຌบริหารทศบาลทีไลงพืๅนทีไมากขึๅน฿น
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ป 2558 มีคารຌอยละ 29.7 ซึงไ ตไากวาป 2557 ทีไมรี ຌอยละของการลงพืๅนทีไพิไมขึๅนของสมาชิกทศบาล ทากั บ
42.5 ป 2556 ทีไมีคารຌอยละ 48.6 ละ ป 2555 ทีไมีคารຌอยละ 30.5
ตำรำงที่ 4.2.4.2 รຌอยละของกำรลงพืๅนที่ของสมำชิกสภำทศบำลละคณะผูຌบริหำรทศบำลปี 2555-2557
กำรลงพืๅนที่
2558
2557
2556
2555*
กำรลงพืๅนที่ของสมำชิกสภำทศบำล
 มากขึๅนกวาดิม
 หมือนดิม

 นຌอยลงกวาดิม

27.8

52.4

40.5

28.1

50.0

38.1

51.4

55.5

22.2

9.5

8.1

16.4

29.7

42.5

48.6

30.5

56.8

55.0

45.9

57.0

13.5

2.5

5.4

12.5

กำรลงพืๅนที่ของคณะผูຌบริหำรทศบำล
 มากขึๅนกวาดิม
 หมือนดิม

 นຌอยลงกวาดิม

* ป็นขຌอมูลทีไรวมทัๅงผูຌนาชุมชน ผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม.
4.2.5 ผลกำรระดมสมอง฿นกลุมผูຌนำชุมชน
ผูຌ น าชุ ม ชน฿นขตทศบาลปูຆ  จຌ า สมิ ง พรายเดຌ  สดงความคิ ด หใ น ละ฿หຌ ขຌ อ สนอนะต อ การ
ดานิ น งานของทศบาลมื องปูຆ  จຌ าสมิง พราย ตามผนพั ฒ นาทศบาลมือ งปูຆ  จຌ า สมิ ง พราย ประจ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ดยยกป็นรายยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ดังตอเปนีๅ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำน ละกำรผังมือง
ดยภาพรวมของผูຌขຌารวมประชุมหในวา ดຌานครงสรຌางพืๅนฐานยังมีประดในปัญหา฿นดຌานตางโ
ทัๅงปัญหาการจราจร ปัญหากีไยวกับถนน ทางทຌา ละทางสาธารณะ ปัญหานๅาทวมขัง ละปัญหาอืไนโ
ดยมีประดในทีไนาสน฿จ ดังนีๅ
ิ1ี ปัญหำกำรจรำจร ชน
ิ1.1ี ยกวัดมหาวงษ์ ดยฉพาะชวงวลารงดวนระหวาง 6-7 มงชຌา ละ 4-6 มงยใน
ตลอดจนซอยมหาวงษ์ทีไออกถนนรถรางกา ควรมีการจัดปງายบอกสຌนทางลัดตางโ อยางชัดจน จึงอยาก฿หຌ
ประสานจຌ า หนຌ าทีไ ทศกิจ ละสภ.ส ารง฿ตຌ มาด านิ น การกຌ เขปั ญ หา พราะทีไผ า นมาเมมี ละควร
มีมาตรการหຌามรถวิไง฿นบางชวงวลา ดยฉพาะรถสิบลຌอละรถทรลลอร์ พืไอ฿หຌรถประภทอืไนโ สามารถ
สัญจรเดຌ
ิ1.2ี ซอยวัดสวนสຌม มีจຌาหนຌาทีไมาดูลการจราจรหรือการจอดรถกีดขวางตลอด ฿นขณะ
ทีไยกวัดมหาวงษ์เมมีทศกิจดูลลย
ิ1.3ี บริวณหนຌาปากซอยวัดบางหญຌาพรก มีรถจอดกีดขวางจานวนมาก ตลอดจนควร
มีสຌ น ทางลั ดจากถนนบางหญຌาพรกตัดเปถนนสุ ขุมวิท ดยลี ยบ฿ตຌทางดวน พราะจะชว ยลดปั ญหา
การจราจร฿นถนนปูຆจຌาสมิงพราย
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ิ1.4ี บริวณรงรียนตรียมอุดมศึกษานຌอมกลຌาสมุทรปราการ มีกรณีทีไผูຌปกครองขับรถ
เปสงดใกนั กรียน ทา฿หຌการจราจรติดขัด นืไองจากดินรถทางดียว จึงอยาก฿หຌ ทศบาลประสานหรื อ
ขอความรวมมือ฿หຌสงลูกบริวณหนຌาปากซอยทานัๅน ละ฿หຌดใกนักรียนดินขຌาเป
ิ1.5ี บริวณชุมชนรมประดู หลังทีไทาการทศบาลกา มีการจอดรถขຌางถนนจานวนมาก
สับหวางกันทัๅงสองขຌางทาง จึงควรมีการจัดระบียบการจราจร
ิ1.6ี บริวณ฿ดทีไป็นทีไสาธารณะเมวาจะป็นซอยขนาดลใกหรือ฿หญ หากมีการจอดรถ
ขวางทิๅงเวຌ ทศบาลควรออกสายตรวจทศกิจ฿หຌเปดานินการสอดสอง ตักตือน หรือขอความรวมมือหຌาม
จอดป็นระยะโ พืไอปງองกันปัญหารถติดขัด
ิ1.7ี ควรมีหนวย฿หຌบริการชวยหลือวลารถสีย หรือยางตก฿นพืๅนทีไทศบาล ดยป็น
หนวยคลืไอนทีไรใวละประสานงานกับสภ.สารง฿ตຌ฿นการกຌเขปัญหาละชวยหลือ
ิ1.8ี การจอดรถ฿นทีไสาธารณะ อาจกຌเขปัญหา ดยการ฿หຌอกชนจัดพืๅนทีไ฿หຌจอดรถดย
ประธานชุมชนกับทศบาลตຌองมีความรวมมือกัน฿นการจัดการรืไองการจอดรถ
ิ2ี ปัญหำกี่ยวกับถนน ทำงทຌำ ละทำงสำธำรณะ ชน
ิ2.1ี ชุมชนรวม฿จสามัคคี 12 หมู 10 สารง฿ตຌ มีปัญหาวาถนนทีไประชาชน฿ชຌสัญจรป็น
ทางขຌานัๅน ป็นของอกชนทัๅงหมด ถนน฿ชຌมา 40 กวาป กิดการชารุดสียหาย ป็นหลุมป็นบอละกิดนๅา
ทวมขัง ทศบาลเมสามารถขຌามาปรับปรุงเดຌ นืไองจากป็นถนนของอกชน เม฿ชทางสาธารณะ มຌอกชน
จะอนุญาต฿หຌทศบาลดานินการเดຌกใตาม ชุ มชนจึงตຌองหางบประมาณ฿นการปรับปรุงอง ติดเฟสองสวาง
อง หรื อขอความชว ยหลือจากรงงานตางโ อยาก฿หຌทางทศบาลหาทางออกพืไอกຌเขปัญหานีๅวาจะ
ดานินการอยางเร หรือจะบังคับ฿หຌอกชนยก฿หຌทศบาลเดຌหรือเม ฿นกรณีนีๅ มีผูຌทนจากหมู 11 ชุมชน
เมตรี จิ ตต์ ฟอจู น เดຌ ฿หຌ ขຌอ มูล วา ประสบปั ญหาคลຌ า ยกั บ กรณี นีๅ ต ขณะนีๅ ส ามารถกຌ เขปั ญ หาเดຌ ลຌ ว
จึงอาจจะนาวิธีการกຌเขปัญหาของตนเปปรับ฿ชຌเดຌ
ิ2.2ี ทศบาลดยกองชางควรสารวจละดานินการตัดตຌนเมຌตามริมฟุตบาท ฿นจุดทีไลๅา
สายเฟ ิชน ชุมชนบางฝງาย 11 ตาบลบางหัวสือี นืไองจากอาจทา฿หຌกิดเฟฟງาชใอต ดยฉพาะจุ ด
เฟฟງารงสูง ทีไผานมาบางชุมชนคยจຌงการเฟฟງา การเฟฟງากใจຌง฿หຌทศบาลตัด ซึไง฿ชຌวลากวา 2 ดือน
จึงจะดานินการ฿หຌ นอกจากนัๅนลຌว ยังมีกรณีตຌนเมຌบางจุดบดบังสงเฟ ทา฿หຌบริวณนัๅนมืด ละมีขยะตาม
คนตຌนเมຌ มีผูຌ฿หຌขຌอมูลวากรณีการตัดตຌนเมຌทีไลๅาสายเฟ หากป็นตามซอยหรือหนຌาบຌานทีไป็นจุดลใกโ
ทศบาลจะป็นผูຌดานินการ สวนการเฟฟງามีหนຌาทีไดู ลจุด฿หญโ ทีไลๅาสายเฟรงสูง หรือสายเฟสຌน฿หญโ
ิ2.3ี ถนน฿นซอยผูกมิตร ยกสวนสຌม ซึไงมีรถผานขຌาออกจานวนมาก พบปัญหาพืๅนผิว
การจราจรทีไยุ บ ฝาทอดังละชารุดบ อยมาก คยมีการซอมซมลຌว กใกลั บมาสภาพดิม ชาวบຌานนอน
เมหลับวลากลางคืน พอฝนตกนๅากใทวม
ิ2.4ี ควรมีการขยายทางทຌา จากศูนย์ดใกลใกมหาวงษ์จนถึงหนຌาวัดมหาวงษ์ นืไองจาก
วลาลิกรียนดใกนักรียนตຌองดินบนถนน
ิ2.5ี ควรมีการจัดระบียบบຌานทีไรุกลๅาทีไสาธารณประยชน์ ชน ชองวางระหวางบຌาน
หรือสนามดใกลน ป็นตຌน
ิ3ี ปัญหำนๅำทวมขัง ชน
ิ3.1ี ถนนปูຆจຌาสมิงพราย ิชุมชนทีไเดຌรับผลกระทบ ชน ชุมชนหมู 6 ตาบลสารง฿ตຌี
ป็นพืๅนทีไทีไประสบปัญหานๅาทวมขัง ดยฉพาะวลาทีไฝนตกหนัก จึงควรนารถมาดูดขีๅคลนลนตามทอ
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ระบายนๅ าออก ละควรทาอย างตอนืไ อง นอกจากนัๅ น ลຌ ว มีผูຌ ฿ หຌ ขຌอมูล ว า บางจุ ด อาจตຌอง฿ชຌค นลอก
นืไองจากมีปูนซีมนต์ทีไจับตัวป็นกຌอน กิดจากรถปูนทีไลຌางมปูน ลຌวทนๅาลงทอระบายนๅา
ิ3.2ี มีผูຌ฿หຌขຌอมูลวาเมคยหในมีการลอกทอทีไถนนปูຆจຌาสมิงพรายลย ปนีๅควรตຌองกาชับ
฿หຌทศบาลดานินการ นอกจากนัๅนลຌว ควรมีการจัดการบริหารนๅาชวงทຌายถนนปูຆจຌาสมิงพราย ซึไงป็นจุด
ชืไอมยงตรงทารือทีไป็นหมวกปຂด -ปຂด สามารถระบายนๅาออกเดຌ ตลอดจนควรมีการลอกทอตามตรอก
หรือซอยตางโ ดຌวย
ิ3.3ี พืๅนทีไชุมชนบางวัวพัฒนา คยมีจุดทีไป็นลารางสาธารณะมากอน ตอมานๅาถูกปຂดกัๅน
หมดเมสามารถเหลลงมนๅาจຌาพระยาเดຌ อันนืไองมาจากมีบริษัทอกชนซืๅอทีไริมมนๅาจຌาพระยา ทา฿หຌปຂด
กัๅนทางนๅา สงผล฿หຌนๅา฿นตาบลสารงเมมีทางออก นๅาขังตามบຌาน จึงควรตຌองหาทางกຌเขปรับปรุง฿หຌนๅาเหล
ลงมนๅาจຌาพระยาเดຌ
ิ3.4ี ถนน฿นซอยผูกมิตร ยกสวนสຌม รางระบายนๅาสองขຌางทางมีขนาดลใกละมีการ
อุดตัน ทา฿หຌนๅาทวมขังบอยครัๅง ตลอดจนเมมีเหลทางละเมมีทางดินทຌา ซึไงป็นอันตรายตอผูຌทีไดินสัญจร
ิ3.5ี ซอยศรีสกุล หมู 1 สารง฿ตຌ วลานๅาทวมตຌอง฿ชຌครืไองสูบนๅา อยาก฿หຌทาทางระบาย
นๅา฿หຌทากับระดับถนน จะเดຌเมตຌอง฿ชຌครืไองสูบนๅา
ิ3.6ี ประตูระบายนๅาตาบลบางหัวสือขຌามาหมู 3 เมมีผูຌดูล เมทราบวลาปຂดปຂด ทา฿หຌ
กิดนๅาทวมคลองบริวณหมู 3 นอกจากนัๅนลຌว ยังมีผูຌ฿หຌขຌอมูลวาประตูระบายนๅาหลายจุดเมมีผูຌรับผิดชอบ
ชัดจน฿นการปຂดปຂด หรือมีครืไองสูบนๅาตเมทราบผูຌดูล นอกจากนัๅนลຌว มีผูຌสนอนะวา ทศบาลควร
มีการประกาศกียรติคุณ฿หຌกผูຌชวยหลืองานทศบาล ชน ผูຌทีไทาหนຌาทีไปຂดประตูระบายนๅา ป็นตຌน
ิ3.7ี สาหตุห นึไ งของการทา฿หຌ ทอ ระบายนๅ าอุ ดตัน คือ พนั กงานกวาดขยะตามถนน
มักกวาดศษทรายลงทอระบายนๅา เมยอมกย฿สรถขใน ทา฿หຌทอระบายนๅาอุดตัน จึงกิดปัญหานๅาทวมขัง
ิ3.8ี มีผูຌสนอนะวา ควรมีการพรองนๅา฿นคลองเวຌกอน พืไอตรียมรับมือกับนๅาทวมขัง
ิ4ี ปัญหำอืน่ โ ชน
ิ4.1ี หมู 20 ชุมชนประชารวม฿จ พบปัญหานๅาประปาเมเหล/เหลออน นืไองจาก฿นพืๅนทีไ
ทอประปามีขนาดลใก ชุมชนทีไอยูดຌานนอกเมประสบปัญหา นืไองจากอยูติดทอประปาขนาด฿หญทีไสงจาก
ซอยรงหลใก ตชุมชนทีไอยูภาย฿นนๅาเหลออนมาก ตຌอง฿ชຌปั๊มนๅาชวยตลอด คยมีการรຌองรียนลຌว ตยัง
เมมีการกຌเข จึงอยาก฿หຌสมาชิกสภาทศบาลลงเปดูลบຌาง
ิ4.2ี ชุ ม ชนสะพานขี ย ว เฟฟງ า ส อ งสว า งดั บ ทบทุ ก คื น ป็ น อั น ตราย฿นการสั ญ จร
กลางคื น นอกจากนัๅ น ลຌ ว ยั งมีบ ริ วณซอยทีไขຌาเปรงรี ย นตรี ยมอุดมศึกษานຌ อมกลຌ าสมุทรปราการ
ทีไเฟเมสวาง มีดใกวนซ์ทะลาะกันละเมมีตารวจสายตรวจมาดูล
ิ4.3ี หมู 7 ซอยพิทักษ์ธรรม ิบริวณบริษัทอีซูซุี เฟมืดสลัวป็นจุดโ ละคยมีหตุ
ลักทรัพย์
ิ4.4ี ควรมีการทาสຌนทางจักรยานครอบคลุมพืๅนทีไปูຆจຌาสมิงพราย
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ดຌำนสังคม คุณ ภำพชีวิต ภูมิปัญญำ ควำมมั่นคงละควำมปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชำชน
ยุทธศาสตร์นีๅ มีประดในปัญหาละขຌอสนอนะหลายประการทีไทางผูຌนาชุมชนเดຌมีการนาสนอ฿น
การประชุมระดมสมอง ดยมีรายละอียดดังตอเปนีๅ
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ิ1ี มีผูຌ฿หຌขຌอมูลวาปัญหายาสพติดมีจຌาหนຌาทีไรัฐขຌามากีไยวขຌอง ทา฿หຌประชาชนทีไทราบปัญหา
เมกลຌาจຌงหนวยงานรับผิดชอบพืไอดานินการ
ิ2ี อยาก฿หຌ ทศบาลสนั บ สนุ น การศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธ ยาศัย ทีไจั ดดยกศน.
นืไองจากปัจจุบันเมมีสถานทีไรียน ตຌองอาศัยพืๅนทีไของอนามัยบຌาง ของชาวบຌานบຌาง อยาก฿หຌทางทศบาล
ชวยจะจัดหาสถานทีไหรือประสานขอสถานทีไจากหนวยงานตางโ ดยฉพาะทีไรียนของตาบลสารงกลาง
ซึงไ ขณะนีๅตຌองเปรียนทีตไ าบลบางหญຌาพรก
ิ3ี ปั ญหารงงานตางดຌาว การจั บ กลุ มลຌ ว ตี กัน ทะลาะกัน ทศบาลควรมีการสอดส องดู ล
จຌาของบຌานชาละผูຌประกอบการควรมีการขึๅนทะบียนรงงานตางดຌาว พืไอคณะกรรมการชุมชนจะเดຌ
ตรวจสอบเดຌ วลามีปัญหากัน
ิ4ี การดานินการรืไองฉีดยาพนยุง ทศบาลดานินการเดຌรวดรใวมาก
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ดຌำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ ละสิ่งวดลຌอม
ปัญหาละขຌอสนอนะของผูຌนาชุมชน฿นยุทธศาสตร์ทีไ 3 ฿นปนีๅ จะนຌนเปทีไปัญหาขยะมูลฝอยซึไงมี
ประดในทีไนาสน฿จดังนีๅ
ิ1ี ดยภาพรวมปัญหาขยะมีการจัดการดีขึๅนกวาตกอน ถนนหนทางสะอาดขึๅน ทา฿หຌคຌนพบวา
ระบบการรับหมากใบขยะจากอกชนมีประสิทธิภาพดีกวา฿หຌหนวยงานของรัฐดานินการอง อยางเรกใตาม
กใยังมีผูຌสนอนะวาอยาก฿หຌมีรถกใบขยะพิไมขึๅน
ิ2ี กรณีของบຌานชา ควรรียก฿หຌจຌาของบຌานชามีหนຌาทีไหรือกาหนดระบียบ฿นการจัดการขยะ
นืไองจากคนทีไชามักเมรับผิดชอบขยะของตนอง ดยฉพาะคนตางดຌาว
ิ3ี ควรมีการจัดการขยะของสียทีไรงงานนาเปทิๅงอยางป็นระบบ ตลอดจนของหลือ฿ชຌตามบຌาน
ทีไทิๅงป็นขยะ ควรมีการคัดยกขยะ นืไองจากทีไผานมาการคัดยกขยะยังทาเดຌนຌอย ควรทา฿หຌจริงจังมาก
กวาดิม มຌจะยังเมสามารถทาเดຌครบถຌวนทุกพืๅนทีไ ตตຌองลงมือทา
ิ4ี ทศบาล฿หຌงินตละชุมชนหนึไงหมืไนบาท พืไอทาครงการกีไยวกับการคัดยกขยะ ดยจะมี
ตัวทนจากทศบาลมาซืๅอขยะทีไชุมชน ตทาเดຌพียงสองครัๅง กใหายงียบเป ละเมมีคนเปรับซืๅอ ครงการ
จึงเมตอนืไอง นอกจากนัๅนลຌว มีผูຌ฿หຌขຌอมูลวางินหมืไนหนึไง฿นการจัดทาครงการนีๅ มี ความยุงยาก฿นการทา
สรุปครงการ
ิ5ี มีผูຌสนอนะวา ซอยพิทักษ์ธรรม ิบริษัทอีซูซุี ควรกาหนดวลาการจัดกใบขยะของรถขยะ
ทีไเมควรมา฿นชัไวมงรงดวน นืไองจากจะทา฿หຌรถติด
นอกจากปัญหาดຌานขยะมูลฝอยลຌว ยังมีผูຌ฿หຌขຌอมูลวาพืๅนทีไตาบลบางหัวสือนัๅนป็นพืๅนทีไสีขียวต
ขณะนีๅมีหมูบຌานรุกลๅาพืๅนทีไขຌามา สีขียวริไมหายเป ดยฉพาะบริวณทຌายมนๅาจຌาพระยา พลงตอนหมด
เป กุຌงหอยปูปลาริไมหมดเป ทา฿หຌคุณภาพนๅายลง จึงควรอนุรักษ์พืๅนทีไสีขียวริมฝัດงมนๅาจຌาพระยา฿หຌคง
อยู ตลอดจนจังหวัดสมุทรปราการป็นพืๅนทีไอุ ตสาหกรรมสีขียว จึงป็นจทย์จะทา฿หຌอยางเร฿หຌชุมชนอยู
รวมกับรงงานอุตสาหกรรมเดຌ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ดຌำนศรษฐกิจ ละกำรทองที่ยว
ประดใน฿นยุทธศาสตร์ทีไ 4 ผูຌนาชุมชนสดงความคิดหในทีไ ฿นประดในทีไกีไยวขຌองกับตลาดริมนๅา
บางหัวสือ ทีไตຌองการความชวยหลือ฿หຌทศบาลป็นผูຌบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ การปรมทสินคຌา
ครงการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลมืองปูຆจຌาสมิงพราย ประจาป โ558

184

ละสถานทีไ ทีไผานมาทศบาลเปจัดสรຌางสถานทีไ ลຌวปลอย฿หຌพอคຌามคຌาดูลกันอง ติดตัๅงนๅาเฟกันอง
ละมีคนทีไเม฿ชจຌาหนຌาทีไของทศบาลมาดูล ทา฿หຌกิดปัญหาขึๅน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ดຌำนกำรบริหำร ละกำรมีสวนรวมของประชำชน
฿นยุทธศาสตร์ทีไ 5 ประดในปัญหาละขຌอสนอนะทีไผูຌนาชุมชนเดຌระดมความคิดหในรวมกัน
มีรายละอียด ดังนีๅ
ิ1ี มีประชาชนบางสวนทีไเมคอยทราบขาวสารจากทศบาล จึงอยาก฿หຌสมาชิกสภาทศบาล
ผูຌบริหาร ละจຌาหนຌาทีไลงเปพบปะประชาชนบຌางวามีความป็นอยูอยางเร หรืออาจติดตอผานผูຌนาชุมชนกใ
เดຌ จะเดຌพาเปถึงพืๅนทีไ เมจาป็นทีไตຌองลงพืๅนทีไทุกดือน ตเมอยาก฿หຌลงพืๅนทีไฉพาะชวงลือกตัๅง
ิ2ี มีผูຌ฿หຌความหในวา ชาวบຌาน฿นชุมชนตຌองขຌา฿จดຌวยวา มืไอสมาชิกสภาทศบาลลงพืๅนทีไลຌว
เม฿ชจะเปขอรับการสนับสนุนงินหรือสิไงของอยางดียว พราะทา฿หຌสมาชิกสภาทศบาลบางสวนกใเมอยาก
ลงพืๅนทีไ
ิ3ี อยาก฿หຌทศบาลชวยหลือสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน ชน คา฿ชຌจายคาพาหนะ คาบีๅย
ลีๅยง คาสวัสดิการรักษาพยาบาล ป็นตຌน ดยอยาก฿หຌคณะกรรมการชุมชนมีรายเดຌชนดียวกับสมาชิกสภา
ทศบาล
ิ4ี กลุมสตรี ยังเมคอยเดຌรับการสนับสนุนการพัฒนาของชมรมสตรีทา฿ดนัก
ิ5ี อยาก฿หຌมีการประมินการทางานของผูຌนาชุมชนตละตาบล ดยป็นการประมินลับ
ิ6ี มีผูຌ สนอวาการปຂ ดสียงตามสาย฿นชว งกลางวันควรงด นืไ องจากมีดใกหรือผูຌ สู งอายุ นอน
กลางวัน หรือบางจุดคนทีไทางานกะกลางคืนกในอน จึงควรพิจารณาการปຂดป็นรายพืๅนทีไ นอกจากนัๅนลຌว
มีผูຌ฿หຌขຌอมูลวาชุมชนกิดอีไยม หมู 3 สารงกลาง สียงตามสายสียมาสามดือนลຌว
ขຌอสนอนะอื่นโ
ิ1ี ทศบาลบริ การดีขึๅน เดຌรั บ ความรวดรใ วทัน ฿จ เดຌรับ มารยาทดี มีความพึงพอ฿จดีถึ งดีมาก
ดยฉพาะหนวยงานทีไดูลทะบียนราษฎร์
ิ2ี ทศบาลควรมีบทบาทมากขึๅน฿นการกຌเขปัญหา เม฿ชปลอย฿หຌชุมชนกຌเขอยางดียว
ิ3ี การสารวจขຌอมูลความจาป็นพืๅนฐาน ิจปฐ.ี อยาก฿หຌมีจຌาหนຌาทีไทศบาลขຌารวมกับชุมชน
ิ4ี รถฉุกฉินของทศบาล มีบริการทีไรวดรใวประทับ฿จ การทาความสะอาดชุมชนทาเดຌดีขึๅน
ิ5ี อยาก฿หຌจຌาหนຌาทีไทศกิจออกมาดูลมากขึๅน ดยฉพาะการดูลรืไองการรุกลๅาทางทຌา
ิ6ี มี ความพึ ง พอ฿จสวนสาธารณะบริ  วณคลองสายธนู หรื อ คลองตຌ นพธิ์ ละอยาก฿หຌ ส วน
สาธารณะตางโ ฿นพืๅนทีไจัดกิจกรรมตຌนอรบิคบຌาง
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4.3 ผลการสารวจความคิดหในของผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม. ทีไมีตอผนยุทธศาสตร์ 5 ดຌาน ละ
การ
ดานินงานของทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพรายปี พ.ศ. 2558
ผลการสารวจความคิดหในของผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม. เดຌจากการประชุมกลุมยอย (Focus group) จานวน 2
ครัๅง ดยชิญผูຌทนจากกลุม ผูຌสูงอายุ กลุม สตรี ละอสม. ซึไงกอนการประชุม กลุม ยอ ย ทีมวิจัยเดຌ฿หຌ ผูຌสูงอายุ สตรี
ละอสม. ตอบบบสอบถาม ซึไงมีผูຌตอบบบสอบถามทัๅงสิๅนจานวน 59 คน จาก 5 ตาบล ผลการสดงความคิดหในทีไมีตอ
ผนยุทธศาสตร์ 5 ดຌานละการดานินงานของทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพรายปี พ.ศ. 2558 มีประดใน ดังนีๅ
4.3.1 ลักษณะทางประชากรละตาหนงหนຌาทีไรับผิดชอบของผูຌตอบบบสอบถาม
พศ
ผูຌตอบบบสารวจสวน฿หญป็นพศหญิง จานวน 48 คน หรือ รຌอยละ 84.2 สวนทีไหลือป็นพศชาย จานวน 9
คน หรือ รຌอยละ 15.8 ดังสดง฿นตารางทีไ 4.3.1.แ
อายุ
ผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม. ทีไตอบบบสารวจ มีอายุฉลีไย 60.93 ปี ิสวนบีไยงบนาตรฐาน ทากับ 5.85 ปีี ซึไง
ทัๅงหมดมีอายุตัๅงต 41 ปี ขึๅนเป คิดป็นรຌอยละ 100.0 ดยอยู฿นชวงอายุตัๅงต 6แปีขึๅนเป จานวน 36 คน คิดป็นรຌอย
ละ 64.3 รองลงมา เดຌก ชวง 51-60 ปี จานวน 17 คน คิดป็นรຌอยละ 30.3 ละมีจานวน 3 คน หรือ รຌอยละ 5.4
ทีไอายุนຌอยกวา 51 ปี
ระดับการศึกษา
ผูຌ สูงอายุ สตรี ละอสม. ส วน฿หญจ บการศึกษาระดับมั ธยมศึ กษา จานวน 29 คน คิ ด ป็ น รຌอ ยละ 49.2
รองลงมาเดຌก ระดับประถมศึกษา จานวน 18 คน คิดป็นรຌอยละ 30.5 ระดับปวช./ ปวส./อนุปริญญา จานวน 8 คน
คิดป็นรຌอยละ 13.6 ละนຌอยทีไสุด ป็น ระดับปริญญาตรี มีจานวน 4 คน คิดป็นรຌอยละ 6.8
อาชีพหลัก
ผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม. สวน฿หญประกอบอาชีพมบຌานมากทีไสุด จานวน 23 คน คิดป็นรຌอยละ 52.3
รองลงมา เดຌก อาชีพคຌาขายธุรกิจสวนตัว จานวน 10 คน คิดป็นรຌอยละ 22.7 ละผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม. ทีไมีอาชีพ
รับจຌางทัไวเป จานวน 6 คน ิรຌอยละ 13.6) ละวางงาน มีจานวน 5 คน คิดป็นรຌอยละ 1.3

พศ
อายุ

การศึกษา

ตารางทีไ 4.3.1.แ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม.
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ความถีไ
 ชาย
 หญิง

 41-50 ปี
 51-60 ปี
 61 ปี ขึๅนเป

 ประถมศึกษา

รຌอยละ

9
48

15.8
84.2

3
17
36

5.4
30.3
64.3

18

30.5
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อาชีพ

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
 มัธยมศึกษา
 ปวช/ปวส/อนุปริญญา
 ปริญญาตรี





มบຌาน
คຌาขายธุรกิจสวนตัว
รับจຌางทัไวเป
วางงาน

ความถีไ
29
8
4

รຌอยละ
49.2
13.6
6.8

23
10
6
5

52.3
22.7
13.6
11.3

มืไอจานกตามบทบาทหนຌาทีไทีไรับผิดชอบ เดຌผลดังสดง฿นตาราง ไ.ใ.แ.โ พบวา ป็น อสม. มีจานวน 35 คน
คิดป็นรຌอยละ 61.4 กลุมสตรี มีจานวน 12 คนทากัน คิดป็นรຌอยละ 21.1 ละกลุมผูຌสูงอายุ มีจานวน 10 คนทากัน
คิดป็นรຌอยละ 17.6
ตารางทีไ ไ.ใ.แ.โ จานวนละรຌอยละจานกตามบทบาทหนຌาทีไทีไรับผิดชอบ฿นชุมชน
บทบาทหนຌาทีไ
จานวน
รຌอยละ
35
61.4
 อสม
12
21.1
 สตรี
10
17.6
 ผูຌสูงอายุ
มืไอยกผูຌตอบบบสอบถามตามตาบล ดังสดง฿นตารางทีไ 4.3.แ.ใ ผลการวิคราะห์พบวา ผูຌสูงอายุ สตรี
ละอสม. สวน฿หญอยู ตาบลบางหญຌาพรก ทีไมีจานวน 15 คน คิดป็นรຌอยละ 26.3 ทากัน รองลงมาเดຌก ตาบล
สารง฿ตຌ มีจานวน แ4 คน คิดป็นรຌอยละ โไ.6 ตาบลสารง มีจานวน 12 คน คิดป็นรຌอยละ 21.1 ตาบลบางหัวสือ มี
จานวน 11 คน คิดป็นรຌอยละ 19.3 ละตาบลสารงกลาง มีจานวน 5 คน คิดป็นรຌอยละ 8.8 ตามลาดับ






ตารางทีไ ไ.ใ.แ.ใ จานวนละรຌอยละจานกตามตาบลของผูสຌ งู อายุ สตรี ละอสม.
ตาบล
จานวน
15
บางหญຌาพรก
14
สารง฿ตຌ
12
สารง
11
บางหัวสือ
5
สารงกลาง
รวม
47

4.3.2
การประชาสัมพันธ์

รຌอยละ
26.3
24.6
21.1
19.3
8.8
100.0

ความขຌ า ฿จ฿นผนยุ ท ธศาสตร์ การมี ส ว นร ว ม฿นผนยุ ท ธศาสตร์ การรั บ รูຌ ข า วสาร
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จากการพัฒนาระบบการจຌงขาวสารของทางทศบาลดຌวยวิธีการทีไหลากหลาย ทา฿หຌ ผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม.
ทัๅงหมดคิดป็นรຌอยละ 100.0 (ดังสดง฿นตารางทีไ 4.3.2.1) เดຌรับรูຌผนของทศบาล ดยผานชองทางตางโ เดຌก
หนังสือชิญประชุม สียงตามสาย หนังสือทีไสงเปทีไบຌาน สียงเรຌสาย คณะวิทยากรจากมหาวิ ทยาลัยหัวฉียวฉลิมพระ
กียรติ การขຌาประชุมประจาดือน คณะกรรมการชุมชน ละจຌาหนຌาทีไทศบาลจากกองตางโ ดຌวยความหลายหลายของ
ชองทาง การประชาสัมพันธ์นีๅอง ทา฿หຌการรับรูຌการทาผนฯ สูงทากับ ปี 2557 ทีไมีคาการรับรูຌ คิดป็นรຌอยละ 100.0
ละสูงกวา฿นปี 2556 ละ 2555 ทีไมีคาการรับรูຌ คิดป็นรຌอยละ 98.6 ละ 99.2 ตามลาดับ
ตารางทีไ 4.3.2.1 จานวน ิรຌอยละี ของการรับรูຌผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทຌองถิไน ปี 2555-2558
การรับรูขຌ องผูสຌ งู อายุ สตรี ละอสม.
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555*
49 (100.0) 46 (100.0) 61 (98.6) 126 (99.2)
 ทราบ
0 (0.0)
0 (0.0)
1 (1.4)
1 (0.8)
 เมทราบ
* ป็นขຌอมูลทีไรวมทัๅงผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม. ผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม.
สวนประดในของการมีสวนรวมของผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม. เดຌประมวลผลจากบบสอบถาม
(ดัง
สดง฿นตารางทีไ 4.3.2.โ) ซึไงมีทัๅงสิๅน 5 ขຌอ สวน฿หญของผูຌตอบบบสอบถามจะมีความหในตัๅงตระดับปานกลาง ิ3
คะนนี มาก ิ4 คะนนี ละมากทีไสุด ิ5 คะนนี ตอยางเรกใตามมีบางสวนทีไเดຌระดับนຌอย ิ2 คะนนี ละนຌอย
ทีไสุด ิ1 คะนนี
ขຌอทีไผูຌตอบบบสอบถามสดงความคิดหใน฿นระดับ 5 (มากทีไสุด) ทีไมีความถีไมากทีไสุด เดຌก ทศบาลปຂด
อกาส฿หຌผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม. มีสวนรวมดยภาพรวม” ซึไงมีคาฉลีไยทากับ 3.93 รองลงมาเดຌก ขัๅนตอนการ
วางผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทຌองถิไนของทศบาลฯ” ิคาฉลีไย 3.74) ขัๅนตอนการประมินผลลัพธ์ของการดานินงาน
ตามผนฯ” ิคาฉลีไย 3.66) ขัๅนตอนการดานินงานตามผนฯ/ครงการ/กิจกรรม” (คาฉลีไย 3.63) ละ ขัๅนตอน
การสะทຌอนความตຌองการละ/หรือปัญหาของประชาชน/ชุมชน” (คาฉลีไย 3.57) ตามลาดับ
ตารางทีไ 4.3.2.2 ความถีไ (รຌอยละ) ของการมีสวนรวมของผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม. ฿นขัๅนตอนตางโ
ระดับการมีสว นรวม
การมีสว นรวมของผูสຌ งู อายุ สตรี ละอสม.
2
3
1
4
5
0
5
24
20
9
 ขัๅนตอนการสะทຌอนความตຌองการละ/หรือ
(0.0) (8.6) (41.4) (34.5) (15.5)
ปัญหาของประชาชน/ชุมชน
2
3
16
24
13
 ขัๅนตอนการวางผนยุทธศาสตร์
(3.4) (5.2) (27.6) (41.4) (22.4)
การพัฒนาทຌองถิไนของทศบาล
มืองปู่จຌาสมิงพรายประจาปี 2556
0
5
18
27
7
 ขัๅนตอนการดานินงานตามผน/ครงการ/
(0.0) (8.8) (31.6) (47.4) (12.3)
กิจกรรม
0
4
22
22
10
 ขัๅนตอนการประมินผลลัพธ์ของการดานินงาน
(0.0) (9.4) (37.9) (37.9) (17.2)
ตามผน
0
2
16
23
16
 ทศบาลปຂดอกาส฿หຌผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม.
(0.0) (3.5) (28.1) (40.4) (28.1)
มีสวนรวมดยภาพรวม

หมายหตุ 1

คาฉลียไ
3.57
3.74
3.63
3.66
3.93

หมายถึง
ระดับการมีสวนรวมนຌอยทีไสุด
2
หมายถึง
ระดับการมีสวนรวมนຌอย
3
หมายถึง
ระดับการมีสวนรวมปานกลาง
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4
5

หมายถึง
หมายถึง

ระดับการมีสวนรวมมาก
ระดับการมีสวนรวมมากทีไสุด

มืไอนาประดในของการมีสวนรวมของผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม. ทัๅง 5 ขัๅนตอนของปีนีๅเปปรียบทียบกับปีกอนโ
(ดังสดง฿นตารางทีไ 4.3.2.3) ดยภาพรวม พบวา คาฉลีไยของการมีสวนรวม ทัๅง 5 ขຌอ ของปี 2558 มีคาสูงกวา
คาฉลีไยของปี 2557 ปี 2556 ละปี 2555
มืไอปรียบทียบระหวางปี 2558 กับ ปี 2557 ปี 2556 ละ ปี 2555 พบวา คาฉลีไยของการมีสวนรวมของปี
2558 มีคาสูงกวาทัๅงสามปี฿นอดีต฿นทุกประดใน เดຌก ขัๅนตอนการสะทຌอนความตຌองการละ/หรือปัญหาของประชาชน/
ชุมชน” ขัๅนตอนการวางผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทຌองถิไนของทศบาลฯ” ขัๅนตอนการดานินงานตามผนฯ/ครงการ/
กิจกรรม” ขัๅนตอนการประมินผลลัพธ์ของการดานินงานตามผนฯ” ละ ทศบาลปຂดอกาส฿หຌผูຌสูงอายุ สตรี
ละอสม. มีสวนรวมดยภาพรวม” ดังสดง฿นตารางทีไ 4.3.2.3
นอกจากนีๅมืไอพิจารณาคาฉลีไยรวมของการมีสวนรวมทัๅง 5 ขຌอ พบวา คาฉลีไยรวมของปี 2558 ทีไมีคาฉลีไย
ทากับ 3.71 ซึไงสูงกวา ปี 2557 ิคาฉลีไย 3.57) ปี 2556 (คาฉลีไย 3.49) ละปี 2555 (คาฉลีไย 3.57)
ตารางทีไ 4.3.2.3 คาฉลียไ ของการมีสว นรวมของผูสຌ งู อายุ สตรี ละอสม. ปี 2555-2558
การมีสว นรวม
ปี 2558
ปี 2557 ปี 2556

 ทศบาลปຂดอกาส฿หຌผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม. มีสวนรวมดย
ภาพรวม
 ขัๅนตอนการประมินผลลัพธ์ของการดานินงานตามผน

 ขัๅนตอนการสะทຌอนความตຌองการละ/หรือปัญหาของประชาชน/
ชุมชน
 ขัๅนตอนการดานินงานตามผน/ครงการ/กิจกรรม
 ขัๅนตอนการวางผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทຌองถิไนของทศบาล
มืองปู่จຌาสมิงพราย
ดยภาพรวมของการมีสว นรวม

ปี 555*

3.93

3.78

3.77

3.87

3.66

3.49

3.48

3.46

3.57

3.55

3.26

3.47

3.63

3.53

3.49

3.50

3.74

3.51

3.45

3.57

3.71

3.57

3.49

3.57

* ป็นขຌอมูลทีไรวมทัๅงผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม. ผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม.
หมายหตุ ไ.5แ – 5.เเ หมายถึง ระดับของความพึงพอ฿จมากทีไสุด
ใ.5แ – ไ.5เ หมายถึง ระดับของความพึงพอ฿จมาก
โ.5แ – ใ.5เ หมายถึง ระดับของความพึงพอ฿จปานกลาง
แ.5แ – โ.5เ หมายถึง ระดับของความพึงพอ฿จนຌอย
แ.เเ – แ.5เ หมายถึง ระดับของความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด

4.3.3 ความพึงพอ฿จของผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม. ทีไมีตอการดานินงานของทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย
จากการประชุมกลุมยอยผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม. ฿นรืไองผลการดานินครงการตางโ ทีไทางทศบาลฯ เดຌ
ดานินการ฿นรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทีไผานมา ิดังตารางทีไ 4.3.3.1ี สวน฿หญของผูຌตอบบบสอบถามจะมีความพึง
พอ฿จตัๅงตระดับปานกลาง ิ3 คะนนี มาก ิ4 คะนนี ละมากทีไสุด ิ5 คะนนี
ขຌอทีไผูຌตอบบบสอบถามสดงความคิดหใน฿นระดับ 5 (มากทีไสุด) ทีไมีความถีไมากทีไสุด คือ 20 ราย เดຌก
ดยภาพรวมทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานของทศบาล” รอลงมาคือ 18 ราย เดຌก การดานินงานตาม
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ครงการ/กิจกรรมทีไทศบาลเดຌกาหนดเวຌมีความปรง฿สละยุติธรรม” ละความถีไ 16 ราย คือ ทานมีความพึงพอ฿จตอ
การบริการตางโทีไสานักงานของทศบาล”
ตารางทีไ 4.3.3.1 ความถีไ (รຌอยละ) ละคาฉลีไยของความพึงพอ฿จตอผลดานินงานของทศบาล
ระดับความพึงพอ฿จ
ความพึงพอ฿จ
1
2
3
4
5
0
0
18
29
9
 ทศบาลเดຌมีการรับฟังปัญหาละความตຌองการของ
(0.0) (0.0) (32.1) (51.8) (16.1)
ประชาชน/ชุมชน
1
3
9
32
10
 การประชาสัมพันธ์ผนฯ/ครงการ/กิจกรรมของ
(1.8) (5.5) (16.4) (58.2) (18.2)
ทศบาล฿หຌผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม. ทราบ
0
4
12
25
9
 การประชาสัมพันธ์ผนฯ/ครงการ/กิจกรรมของ
(0.0) (8.0) (24.0) (50.0) (18.0)
ทศบาล฿หຌประชาชน฿นชุมชนทราบ
0
2
22
18
8
 ทศบาลนาอาผลการประมิน฿นรอบปีทีไผานมา มา฿ชຌ฿น
(0.0) (4.0) (44.0) (36.0) (16.0)
การวางผน฿นปีตอเป
0
2
11
31
10
 ทศบาลเดຌปຂดอกาส฿หຌประชาชนเดຌขຌารวม฿น
(0.0) (3.7) (20.4) (57.4) (18.5)
ครงการ/กิจกรรมตางโ
0
1
12
25
15
 ทานคิดวาทศบาลเดຌปຂดอกาส฿หຌประชาชนเดຌสดง
(0.0) (1.9) (22.6) (47.2) (28.3)
ความคิดหใน฿นครงการ/กิจกรรมทีไดานินการ
0
3
12
26
12
 ทศบาลเดຌมีการรายงานผลการดานินงานครงการ/
(0.0) (5.7) (22.6) (49.1) (22.6)
กิจกรรมตอชุมชนหรือสาธารณะ
0
1
12
23
18
 การดานินงานตามครงการ/กิจกรรมทีไทศบาลเดຌ
(0.0) (1.9) (22.2) (42.6) (33.3)
กาหนดเวຌมีความปรง฿สละยุติธรรม
0
2
16
26
10
 การดานินงานตามครงการ/กิจกรรมป็นเปตาม
(0.0) (3.7) (29.6) (48.1) (18.5)
ระยะวลาทีไกาหนด
0
3
15
28
8
 การดานินครงการ/กิจกรรมนาเปสูการกຌปัญหาของ
(0.0) (5.6) (27.8) (51.9) (14.8)
ประชาชน฿นทຌองถิไน
0
0
17
27
6
 ประชาชนเดຌรับประยชน์จากการดานินครงการ/
(0.0) (0.0) (34.0) (54.0) (12.0)
กิจกรรม
0
2
8
32
14
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานประชาสัมพันธ์
(0.0) (3.6) (14.3) (57.1) (25.0)
ของทศบาล
0
1
9
26
16
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการบริการตางโทีไสานักงานของ
(0.0) (1.9) (17.3) (50.0) (30.8)
ทศบาล
1
3
21
21
8
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานครงสรຌาง
(1.9) (5.6) (38.9) (38.9) (14.8)
พืๅนฐานละผังมือง ชน ถนน ทอระบายนๅา สะพาน
การจราจร ฯลฯ
0
5
18
24
9
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานสังคม
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คาฉลียไ
3.84
3.85
3.78
3.64
3.91
4.02
3.89
4.07
3.81
3.76
3.78
4.04
4.10
3.59
3.66
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ระดับความพึงพอ฿จ

ความพึงพอ฿จ
คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา ความมัไนคง ละความ
ปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานดຌาน
ศรษฐกิจละการทองทีไยว
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานการบริหาร
ละการมีสวนรวมของประชาชน
 ดยภาพรวมทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานของ
ทศบาล
คาฉลีไยรวม

หมายหตุระดับความพึงพอ฿จ 1

หมายถึง
2
3
4
5

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

1
(0.0)

2
(8.9)

3
(32.1)

4
(42.9)

5
(16.1)

คาฉลียไ

1
(1.9)
1
(1.9)
0
(0.0)
0
(0.0)

5
(9.3)
6
(11.1)
7
(13.0)
2
(3.6)

23
(42.6)
16
(29.6)
17
(31.5)
10
(18.2)

18
(33.3)
21
(38.9)
24
(44.4)
23
(41.8)

7
(13.0)
10
(18.5)
6
(11.1)
20
(36.4)

3.46
3.61
3.54
4.11
3.81

ระดับความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด
ระดับความพึงพอ฿จนຌอย
ระดับความพึงพอ฿จปานกลาง
ระดับความพึงพอ฿จมาก
ระดับความพึงพอ฿จมากทีไสุด

มืไอรียงลาดับคาฉลีไยของความพึงพอ฿จตอขัๅนตอนดานินงานของทศบาล จากมากเปหานຌอย 5 อันดับรก ดัง
ตารางทีไ 4.3.3.โ ป็น ดังนีๅ อันดับทีไ 1 ดยภาพรวมทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานของทศบาล” มีคาฉลีไย 4.11
รองลงมา เดຌก ทานมีความพึงพอ฿จตอการบริการตางโทีไสานักงานของทศบาล” ทีไมีคาฉลีไย 4.10 ละตามมาดຌวย
การดานินงานตามครงการ/กิจกรรมทีไทศบาลเดຌกาหนดเวຌมีความปรง฿สละยุติธรรม” ทีไมีคาฉลีไย 4.07 ทานมี
ความพึงพอ฿จตอการดานินงานประชาสัมพันธ์ของทศบาล” ทีไมีคาฉลีไย 4.04 ละ ทานคิดวาทศบาลเดຌปຂดอกาส฿หຌ
ประชาชนเดຌสดงความคิดหใน฿นครงการ/กิจกรรมทีไดานินการ” ทีไมีคาฉลีไยทากับ 4.02 ป็นอันดับทีไ 5 ซึไงความพึง
พอ฿จทัๅง 5 ลาดับรกนีๅ มีคาฉลีไยสูงกวา 4.00 ละอยู฿นระดับ มาก”
สวน 5 อันดับสุดทຌาย ดังนีๅ อันดับทีไ 15 เดຌก ทศบาลนาอาผลการประมิน฿นรอบปีทีไผานมา มา฿ชຌ฿นการ
วางผน฿นปีตอเป” คาฉลีไย ทากับ 3.64 ถัดมา คือ ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานดຌานศรษฐกิจละการ
ทองทีไยว”คาฉลีไย ทากับ ใ.ๆแ ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานครงสรຌางพืๅนฐานละผังมือ ง ชน ถนน ทอ
ระบายนๅา สะพานการจราจร ฯลฯ” คาฉลีไย ทากับ 3.59 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานการบริหารละการ
มีสวนรวมของประชาชน” คาฉลีไย ทากับ ใ.5ไ ละ ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม” คาฉลีไย ทากับ 3.46 ซึไงทัๅง 5 อันดับสุดทຌายมีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก ถึง 4 อันดับ ละปาน
กลางพียงลาดับดียว
ตารางทีไ 4.3.3.2 คาฉลียไ ของความพึงพอ฿จตอผลดานินงานของทศบาลรียงลาดับจากมากเปนຌอย
ความพึงพอ฿จ

 ดยภาพรวมทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานของทศบาล
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการบริการตางโทีไสานักงานของทศบาล
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คาฉลียไ
4.11
4.10
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ความพึงพอ฿จ
การดานินงานตามครงการ/กิจกรรมทีไทศบาลเดຌกาหนดเวຌมีความปรง฿สละยุติธรรม
ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานประชาสัมพันธ์ของทศบาล
ทานคิดวาทศบาลเดຌปຂดอกาส฿หຌประชาชนเดຌสดงความคิดหใน฿นครงการ/กิจกรรมทีไดานินการ
ทศบาลเดຌปຂดอกาส฿หຌประชาชนเดຌขຌารวม฿นครงการ/กิจกรรมตางโ
ทศบาลเดຌมีการรายงานผลการดานินงานครงการ/กิจกรรมตอชุมชนหรือสาธารณะ

คาฉลียไ
4.07
4.04
4.02
3.91
3.89

ตารางทีไ 4.3.3.2 คาฉลียไ ของความพึงพอ฿จตอผลดานินงานของทศบาลรี ยงลาดับจากมากเปนຌอย ิตอี
ความพึงพอ฿จ
คาฉลียไ
3.85
การประชาสัมพันธ์ผนฯ/ครงการ/กิจกรรมของทศบาล฿หຌผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม. ทราบ
3.84
ทศบาลเดຌมีการรับฟังปัญหาละความตຌองการของประชาชน/ชุมชน
3.81
การดานินงานตามครงการ/กิจกรรมป็นเปตามระยะวลาทีไกาหนด
3.78
การประชาสัมพันธ์ผนฯ/ครงการ/กิจกรรมของทศบาล฿หຌประชาชน฿นชุมชนทราบ
3.78
ประชาชนเดຌรับประยชน์จากการดานินครงการ/กิจกรรม
3.76
การดานินครงการ/กิจกรรมนาเปสูการกຌปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน
3.66
ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานสังคม คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา ความมัไนคง ละความปลอดภัย฿น
ชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน
3.64
ทศบาลนาอาผลการประมิน฿นรอบปีทีไผานมา มา฿ชຌ฿นการวางผน฿นปีตอเป
3.61
ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว
3.59
ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานครงสรຌางพืๅนฐานละผังมือง ชน ถนน ทอระบายนๅา สะพาน
การจราจร ฯลฯ
3.54
ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานการบริหารละการมีสวนรวมของประชาชน
3.46
ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
มืไอปรียบทียบระดับความพึงพอ฿จของปีนีๅกั บปีกอนโ ดังสดง฿นตารางทีไ 4.3.3.3 จะพบวา ระดับความพึง
พอ฿จของกลุมผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม. ทัๅง 19 ประดใน อยู฿นระดับ มาก ดยประดในทีไเดຌระดับความพึงพอ฿จสูงทีไสุด
ของปี 2558 เดຌก ดยภาพรวมทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานของทศบาล” ทีไมีคาฉลีไยของปี 2555, 2556,
2557 ละ 2558 ทากับ 3.83, 3.85, 3.88 ละ 4.11 ละซึไงอยู฿นชวงระดับความพึงพอ฿จมาก ตามลาดับ
ส ว นประดใ น ทีไ เ ดຌ ค ะนนฉลีไ ย ตไ าทีไ สุ ด ของปี 2558 เดຌ  ก ท า นมี ค วามพึ ง พอ฿จต อ การด านิ น งานดຌ า น
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม” ทีไมีคาฉลีไยทากับ 3.46 มากกวาคาฉลีไยของปี 2555, 2556 ละ 2557 ทากับ
3.33, 3.15 ละ 3.19 ซึไงอยู฿นชวงระดับความพึงพอ฿จปานกลาง ตามลาดับ
ละมืไอนาประดในทัๅง 19 ขຌอ มาหาคาฉลีไยอีกครัๅงหนึไง ดังสดงป็นประดในสุดทຌายวา คาฉลีไยของความพึง
พอ฿จรวม” พบวา ปี 2558 มีคาฉลีไยจากประดในทัๅง 19 ขຌอ ทากับ 3.81 ซึไงสูงกวา ปี 2555, 2556 ละ 2557 ทีไมี
คา 3.58, 3.55 ละ 3.60 ตามลาดับ ละอยู฿นชวงระดับความพึงพอ฿จมากทังๅ 4 ปี
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ตารางทีไ 4.3.3.3 คาฉลียไ ของความพึงพอ฿จของผูสຌ งู อายุ สตรี ละอสม. ทีมไ ีตอ ผลการดานินงาน
ปี 2555-2558
ความพึงพอ฿จ
ปี โ558 ปี 2557
3.89
 ทศบาลเดຌมี การรับฟังปัญหาละความตຌอ งการของประชาชน/ 3.84
ชุมชน
3.77
 การประชาสัมพันธ์ผนฯ/ครงการ/กิจกรรมของทศบาล฿หຌทาน 3.85
ทราบ
3.81
 การประชาสั ม พั น ธ์  ผนฯ/ครงการ/กิ จ กรรมของทศบาล฿หຌ 3.78
ประชาชน฿นชุมชนทราบ
3.62
 ทศบาลเดຌนาผลการประมิ นของปี กอนมา฿ชຌ ฿นการวางผน฿น 3.64
ชุมชนของทาน
3.85
 ทศบาลเดຌปຂดอกาสประชาชนเดຌขຌารวม฿นครงการ/กิจกรรม 3.91
ตางโ
3.83
 ทศบาลเดຌ  ปຂ ด อกาส฿หຌ ป ระชาชนเดຌ  สดงความคิ ด หใ น ฿น 4.02
ครงการ/กิจกรรมตางโ
3.76
 ทศบาลเดຌรายงานผลการดานินงานครงการ/กิจกรรมตอชุมชน/ 3.89
สาธารณะ
3.51
 การดานินงานตามครงการ/กิจกรรมของทศบาลมีความปรง฿ส 4.07
ละยุติธรรม
3.59
 การด านิ น งานตามครงการ/กิ จกรรมป็ น เปตามระยะวลาทีไ 3.81
กาหนด
3.65
 การดานินครงการ/กิจกรรมนาเปสูการกຌเขปัญหาของประชาชน 3.76
฿นทຌองถิไน
3.78
3.53
 ประชาชนเดຌรับประยชน์จากการดานินครงการ/กิจกรรม
* ป็นขຌอมูลทีไรวมทัๅงผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม. ผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม.

ของทศบาล
ปี 2556
3.53

ปี 2555*
3.69

3.39

3.64

3.53

3.65

3.47

3.45

3.67

3.71

3.69

3.61

3.62

3.73

3.73

3.77

3.56

3.55

3.62

3.56

3.48

3.59

ตารางทีไ 4.3.3.3 คาฉลียไ ของความพึงพอ฿จของผูสຌ งู อายุ สตรี ละอสม. ทีมไ ีตอ ผลการดานินงานของทศบาล
ปี 255452558 ิตอี
ความพึงพอ฿จ
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555*
3.85
3.82
3.77
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานประชาสัมพันธ์ 4.04
ของทศบาล
3.75
3.83
3.81
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการบริการตางโทีไสานักงาน 4.10
ของทศบาล
3.25
3.55
3.42
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานครงสรຌาง 3.59
พืๅนฐานละผังมือง ชน ถนน ทอระบายนๅา สะพาน
ครงการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย ประจาปี โ558

196

การจราจร ฯลฯ
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานสังคม
คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา ความมัไนคง ละความ
ปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานดຌาน
ศรษฐกิจละการทองทีไยว
 ท า นมี ค วามพึ ง พอ฿จต อ การด านิ น งานดຌ า นความ
มัไนคง ปลอดภัย ละความป็นระบียบของชุมชนละ
สังคม
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานการบริหาร
ละการมีสวนรวมของประชาชน
 ดยภาพรวมทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงาน
ของทศบาล
คาฉลียไ ของความพึงพอ฿จรวม

3.66

3.55

3.64

3.61

3.46

3.19

3.15

3.33

3.61

3.47

3.44

3.40

n.a.+

3.20

3.18

3.11

3.54

3.12

3.23

3.42

4.11

3.88

3.85

3.83

3.81

3.60

3.55

3.58

* ป็นขຌอมูลทีไรวมทัๅงผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม. ผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม.
n.a. หมายถึง เมมีขຌอมูล นืไองจาก฿นปี โ55่ เดຌปรับรวมยุทธศาสตร์ดຌานคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ละสุขภาพ ขຌากับยุทธศาสตร์ดຌานความมัไนคง ปลอดภัย ละความป็นระบียบของชุมชนละสังคม ละ
รียกวา ยุทธศาสตร์ดຌานสังคม คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา ความมัไนคง ละความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน
หมายหตุ 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับของความพึงพอ฿จมากทีไสุด
3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับของความพึงพอ฿จมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับของความพึงพอ฿จปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับของความพึงพอ฿จนຌอย
1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับของความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด
ื

4.3.4 ความคิดหในตอการลงพืๅนทีไของสมาชิกสภาทศบาลละคณะผูຌบริหารทศบาล
มืไอสอบถามผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม. ฿นประดในการลงพืๅนทีไของสมาชิกสภาทศบาลละคณะผูຌบริหารทศบาล
มืไอทียบกับปีกอน พบวา
สมาชิกสภาทศบาลเดຌลงพืๅนทีไทากั บปีกอนโ คิดป็นรຌอยละ 51.8 ฿นขณะทีไลงพืๅนทีไมากขึๅนกวา
ปีกอน
รຌอยละ 41.1 ละลงพืๅนทีไนຌอยกวาปีกอน คิดป็น รຌอยละ 7.1
฿นดຌานคณะผูຌบริหารทศบาล พบวา เดຌลงพืๅนทีไ มากกวาปีกอน คิดป็น รຌอยละ 41.1 ฿นขณะทีไลงพืๅนทีไทากับปี
กอน รຌอยละ 51.8 ละลงพืๅนทีไนຌอยกวาปีกอน คิดป็น รຌอยละ 7.1 ดังสดง฿นตารางทีไ ไ.ใ.4.1
ตารางทีไ 4.3.4.1 ความถีไ (รຌอยละ) ของการลงพืนๅ ทีขไ องสมาชิกสภาทศบาลละคณะผูຌบริหารทศบาล
การลงพืนๅ ทีไ
มากขึนๅ กวาดิม
หมือนดิม
นຌอยลงกวาดิม

 การลงพืๅนทีไของสมาชิกสภาทศบาล

 การลงพืๅนทีไของคณะผูຌบริหารทศบาล

23
(41.1)
23

29
(51.8)
29

4
(7.1)
4
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(41.1)

(51.8)

(7.1)

มืไอปรียบทียบรຌอยละของการลงพืๅนทีไของสมาชิกทศบาล ระหวางปี 2555, 2556, โ55็ ละ ปี 2558
พบวา รຌอยละของการลงพืๅนทีไพิไมขึๅนของสมาชิกทศบาล ฿นปี 2558 ทากับ 41.1 ซึไงมากกวา ปี 2557 ละ 2555 ทีไมี
คาทากับ 30.8 ละ 28.1 ตามลาดับ ตนຌอยกวา ปี 2556 ทีไมีคาทากับ 41.5 ดังสดง฿นตารางทีไ 4.3.4.2
฿นทานองดียวกันมืไอปรียบทียบรຌอยละของการลงพืๅนทีไของคณะผูຌบริหารทศบาล ฿นปี 2555 ทียบกับ ปี
2556, 2557 ละ 2558 พบวา คณะผูຌบริหารทศบาลเดຌมีการลงพืๅนทีไมากขึๅนกวาปีกอน ฿นปี โ55่ ทากับ ไแ.แ ซึไง
มากกวา ปี โ55็ ละ โ555 ทีไมีคาทากับ 25.5 ละ 30.5 ตามลาดับ ตนຌอยกวา ปี โ55ๆ ทีไมีคาทากับ ไ5.1
ชนกัน
ตารางทีไ 4.3.4.2 รຌอยละของการลงพืนๅ ทีไของสมาชิกสภาทศบาลละคณะผูຌบริหารทศบาลปี 2555-2557
การลงพืนๅ ทีไ
2558
2557
2556
2555*
การลงพืนๅ ทีขไ องสมาชิกสภาทศบาล
 มากขึๅนกวาดิม
 หมือนดิม

 นຌอยลงกวาดิม
การลงพืนๅ ทีขไ องคณะผูຌบริหารทศบาล
 มากขึๅนกวาดิม
 หมือนดิม

 นຌอยลงกวาดิม

41.1

30.8

41.5

28.1

51.8

55.8

50.7

55.5

7.1

13.5

8.2

16.4

41.1

25.5

45.1

30.5

51.8

62.7

52.1

57.0

7.1

11.8

2.8

12.5

* ป็นขຌอมูลทีไรวมทัๅงผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม. ผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม.

4.3.5 ผลการระดมสมอง฿นกลุมสตรี ผูຌสูงอายุ ละอสม.
กลุมสตรี ผูຌสูงอายุ ละอสม.฿นขตทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพรายเดຌสดงความคิดหในละ฿หຌขຌอสนอนะตอการ
ดานินงานของทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย ตามผนพัฒนาทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ดยยกป็นรายยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ดังตอเปนีๅ
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ละการผังมือง
กลุมสตรี ผูຌสูงอายุ ละอสม. เดຌมีการระดมสมอง฿นประดในยุทธศาสตร์ ดยพบวาประดในดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน
มีปัญหาทีไตຌองดานินการทัๅงปัญหากีไยวกับถนน ทางทຌา ละทางสาธารณะ ปัญหาการจราจร ปัญหานๅาทวมขัง ละปัญหา
ดຌานอืไนโ ดยมีประดในปัญหาทีไนาสน฿จ ดังนีๅ
(1) ปัญหากีไยวกับถนน ทางทຌา ละทางสาธารณะ
ิ1.1ี หมู 11 ชุมชนพรຌอม฿จกຌาวหนຌา ถนนลียบทางดวนทางเปบางหั วสือยังมีสภาพป็นหลุมป็นบอ
วลาฝนตกจะมีนๅาขัง วลารถสัญจรผานเปมากใจะตกลงเป฿นหลุม คือเดຌมีการขຌาเปดานินการปรับปรุง฿นบางจุดลຌว ต
บางจุดกใยังตຌองปรับปรุงอยู อยางบริวณคຌงกอนถึงลียบทางดวนพืๅนทีไถนนชารุดจนมีสภาพป็นองนๅา
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ิ1.2ี ชุมชนรมยในมีปัญหากีไยวกับการจัดการถนนทอกຍาซของทางปตท. ฿นซอย 3 ซึไงมีปງายประกาศ
ติดวาจะดานินการตัๅงตปี โ55็ ตกใยังเมเดຌมีการดานินการ ทาง ปตท. ตรวจลຌวกใซในต์รับรอง฿หຌลຌววาดานินการเดຌ
ถมทีไเดຌ ฿หຌทาถนนเดຌ ตทศบาลกใยังเมเดຌดานินการลย ดใกนักรียนทีไตຌอง฿ชຌถนนสัญจรกใมีจานวนมาก฿นพืๅนทีไ รถบรรทุก
ขนาด฿หญกใ฿ชຌถนนสຌนนีๅ ชาวบຌานกใบอกวาถนนมันเมดี ป็นถนนทอกຍาซดຌวย งดการ฿ชຌถนนเดຌหรือเม ตกใยัง฿ชຌกันอยู ถนน
กใทรุดทรมลง ละยังสีไยงกับการทา฿หຌทอกຍาซสียหายอีก ซึไงอาจป็นอันตรายตอผูຌอาศัยเดຌ จึงอยาก฿หຌชวยนาหินทุบเปถม
ละจัดการปรับปรุงสภาพถนน฿หຌดีขึๅน
ิ1.3ี ถนนสาธารณะบางสวนนัๅนอยู฿นความรับผิดชอบของกรมทางหลวง สวนทีไอยู฿นความรับผิดชอบ
ของทศบาล ทศบาลกใสามารถรับรืไองดานินการ฿หຌเดຌ
ิ1.4ี ปัญหาการกอสรຌางพิไมติมตัวบຌานรุกลๅาถนนกันนัๅน ป็นปัญญาทีไตຌองกຌดຌวยตัวชุมชนองกอน
ดยการหันหนຌาคุยกัน ตหากเมสามารถกຌเขปัญหาเดຌ ทศบาลกใตຌองขຌามาชวยหลือดย฿หຌคาปรึกษา ฿หຌนวทางละ
ชวยหาทางออกรวมกันกับทุกฝ่าย
ิ1.5ี หนຌาบริวณรงรียนตรียมอุดมศึกษานຌอมกลຌาสมุทรปราการ พบวามีการนาสาเฟออกเปลຌว
ตมีตอของสาเฟอยู ถຌามองเมหในจะหกลຌมกิดอุบัติหตุวลาขีไจักรยาน
ิ1.6ี ถนนทางทຌาหลัง ช.สยาม ยังเมเดຌมีการขยายหรือจัดการ฿หຌรียบรຌอย ตัๅงตปีทีไลຌว
ิ1.7ี ทศบาลควรสารวจถนนทีไสียหาย ละชวยซอมซม฿หຌดีขึๅน ตลอดจนซอมซมทางดินทຌาริม
ถนนปู่จຌาสมิงพรายทีไมีฟุตบาธตก
ิ2ี ปัญหาการจราจร
ิ2.1ี หมู 9 สารง฿ตຌ ิซอยอราวัณี รถ฿นซอยจอดตลอดนว ทา฿หຌรถติด฿นซอยมาก
มຌจะมีปງายวาจะลใอคลຌอ ตกใมีรถจอดกือบทุกวัน ทีไผานมาคยรຌองรียนผานกรรมการชุมชนละทศบาลลຌว ตยังเมมี
ก า ร  กຌ เ ข น อ ก จ า ก นัๅ น  ลຌ ว ยั ง พ บ ปั ญ ห า ลั ก ษ ณ ะ  ดี ย ว กั น ฿ น ซ อ ย วั ด ส า  ร ง  ห นื อ ซ อ ย ทຌ อ ง คุຌ ง
ละชุมชนสยามพัฒนา ิซึไงมีรถพวงจอดกอ฿หຌกิดอันตรายมากี
ิ2.2ี หมู ่ ฿นหมูบຌานซอยรงรมพาลซอินน์ มีปัญหาพืๅนทีไจอดรถ หากนารถเปจอดบริวณถนนดຌาน
นอกจຌาของครงการจะกใบคาจอดรถดือนละ 600 บาท ชาวบຌานกใเมสามารถจายเดຌ จึงตຌองจอดรถหนຌาบຌานตนองตาง
คนตางจอด ถนนขรุขระละมีการจอดรถ฿นถนนอยางเมป็นระบียบ ป็นปัญหาตอความปลอดภัยของดใกลใกดຌวย อยาก฿หຌ
มีการจัดระบียบการจอดรถ฿นพืๅนทีไ ละอีกหนึไงปัญหากใคือการสรຌางหนຌาบຌานลๅาพืๅนทีไขຌามา฿นถนน ตละบຌานกใรุกลๅามากขึๅน
 รืไ อ ย โ
ต า ง ค น ต า ง ส รຌ า ง
คุยกันเมเดຌ ถนนของหมูบຌานกใริไมจะมีพืๅนทีไเมพียงพอลຌว ซึไงเมน฿จวาทศบาลจะสามารถดานินการอยาง฿ดเดຌหรือเม
นืไองจากพืๅนทีไถนนป็นพืๅนทีไสวนบุคคล
ิ2.3ี มีผูຌสนอนะวาควรมีการจัดระบียบการจอดรถตามซอยตางโ ทัไวทัๅงทศบาล อาจจะจัดป็นวา
วันคูจอดอยางเร วันคีไจอดอยางเร ซึไงสวน฿ดทีไอยูนอกหนืออานาจของทศบาลกใตຌองมีประสานงานกันกับหนวยงานอืไนพืไอ
ดานินการตอเป
ิ3ี ปัญหานๅาทวมขัง
ิ3.1ี ซอยวัดยธินประดิษฐ์ วลาหนຌาฝน พบปัญหานๅาทวมขัง นืไองจากทอระบายนๅาอยูระดับสูงกวา
บຌานรือนประชาชน ทา฿หຌ นๅ าเหลขຌาบຌานรือน คยจຌงทศบาลหลายครัๅงลຌว ตยังป็ นปัญหาทีไเมสามารถกຌเขเดຌ
นอกจากนัๅน ชวงหนຌาลຌง กใเมมีการดานินการลอกทรายลอกทอ ทัๅงโ ทีไพบวา฿นทอระบายนๅามีทรายติดอยูกือบครึไงทอ
ิ3.2ี บริวณพืๅนทีไหนຌาปากซอยสยามสตีล จุดทางคຌงลยธนาคารกรุงเทย วลาฝนตกจะมีนๅาทวมขังกใ
ป็นสาหตุ฿หຌกิดอุบัติหตุบอยครัๅง ตละครัๅงกใจะทวมนานอาจจะถึงครึไงวัน
ิ3.3ี หมู 10 ตาบลสารง฿ตຌ ชุมชนรวมสามัคคี ็โ ปีมหาราช ฿นปีทีไผานมาเดຌมีการลอกทอหมดทุก
ซอยยกวຌนซอย 1 ซึไงซอย 1 มีปัญหารืไองนๅาทวมมาตลอด ยิไงเมเดຌมีการลอกทอ฿นปีทีไผานมาปัญหานๅาทวมยิไงหนักขึๅนจนมี
การทวมขຌาเป฿นตัวบຌานรือนดຌวย
ิ3.4ี ชุมชนรวมรังสรรค์ ซอย 1-9 ละชุมชนสยามพัฒนา ยังเมเดຌมีการลอกทอระบายนๅา
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ิ3.5ี พืๅ น ทีไ ฿ นทศบาลส ว น฿หญ ยั ง เม เ ดຌ มี ก ารลอกท อ ระบายนๅ า หลายปี ยั ง เม เ ดຌ ล อก
บางจุดมຌปลีไยนทอระบายนๅา฿หม กใลอกทอฉพาะบางจุด ทา฿หຌกิดทรายสะสมละนๅาทวม จึงควรลอกทอป็นประจาทุกปี
ทัๅงนีๅ การลอกทอควรทา฿นฤดูลຌง ดยควรดานินการทัๅงหຌาตาบล รวมถึงถนนปู่จຌาสมิงพราย ละตามซอยตางโ ดຌวย
ิ3.6ี หมูบຌานพฤกษา ประสบปัญหาระบายนๅาเมทัน ทา฿หຌนๅาทวม
ิ4ี ปัญหาดຌานอืไนโ
ิ4.1ี บริวณพืๅนทีไถนนรงหลใกมีบຌานริมคลอง ยังเมมีหนวยงาน฿ดขຌามาจัดการปัญหารุกลๅาคูคลอง
ละดูลคูคลอง฿นพืๅนทีไถนนรงหลใก คือ฿นพืๅนทีไอืไนเดຌมีการขຌามาจัดการลຌว อยางสะพานหลใกหรือฝัດงพระประดง ต
ทางถนนรงหลใกนัๅนยังเมมีหนวยงาน฿ดขຌามาจัดการลย อยาก฿หຌมีการขຌามาดูล฿นพืๅนทีไดังกลาว
ิ4.2ี ปัญหาเฟสองสวางบริวณทางระหวางศาลจຌาพอทัพ ถนนรางรถเฟกา ดຌานหลังหຌางอิมพีรียล
รงพยาบาลสารงการพทย์จนถึงกองทัพรือ ซึไงพบวามีเฟสองสวางดຌานดียว กลาวคือ ดຌานสารง฿ตຌเมสวางหรือเฟดั บ
ิฝัດงซຌายี ฿นขณะทีไฝัດงสารงหนือ ิฝัດงขวาี เฟสวาง ซึไงเดຌคยจຌงทศบาลลຌว ตทศบาลขอ฿หຌจຌงการเฟฟງา จึงอยาก
฿หຌทศบาลชวยประสาน฿หຌ
ิ4.3ี หมู 20 ซอยลานกีฬา ตาบลบางหญຌาพรก เฟมืดหมด มีตสา เมมีเฟสองสวาง ป็นจุด
บริวณ฿ตຌทางดวนทีไมอตอร์เซค์มัก฿ชຌป็นทางลัด
ิ4.4ี หมู 12 บบน. บริวณรงรียนตรียมอุดมศึกษานຌอมกลຌาสมุทรปราการตຌองการละสียงตาม
สายละเฟสองสวางพิไม นืไองจากพิไงกิดหตุชิงทรัพย์฿นพืๅนทีไ
ิ4.5ี ตຌองการเฟสองสวางบริวณซอยนวลจันทร์
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 ดຌานสังคม คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา ความมัไนคงละความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์นีๅ มีประดในปัญหาละขຌอสนอนะอยางกวຌางขวาง ดยฉพาะประดในกีไยวกับปัญหาดຌานสาธารณสุข
ละสุขภาพอนามัยทีไป็นรืไองสาคัญสาหรับกลุมสตรี ผูຌสูงอายุ ละอสม.นอกจากนัๅนลຌวยุทธศาสตร์นีๅ ยังพบปัญหาดຌาน
ความมัไนคงละความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน ปัญหาสุนัขจรจัด ปัญหาดຌานการศึกษา ละปัญหาดຌาน
อืไนโ ดยมีรายละอียดดังตอเปนีๅ
ิ1ี ปัญหาดຌานสาธารณสุขละสุขภาพอนามัย
ิ1.1ี พบปัญหาเขຌลือดออกพรระบาดป็นจานวนมาก ดยฉพาะหมูบຌานจัดสรรซึไงหลายจุดเม฿หຌ
ความรวมมือ฿นการฉีดพนยากันยุง อสม.คยมีครงการจกสปรย์ตะเครຌหอม จกทรายอะบท ซึไงกใปງองกันปัญหาเดຌบຌาง
ตพืๅนทีไตาบลสารงกใยังคงป็นพืๅนทีไทีไมีผูຌป่วยเขຌลือดออกอันดับหนึไงของประทศ อยางเรกใตาม มีขຌอสังกตวา ปัญหา
เ ขຌ  ลื อ ด อ อ ก มั ก  กิ ด จ า ก บຌ า น ทีไ มี ฐ า น ะ บຌ า น ส ะ อ า ด
จึงเมน฿จวาคนทีไป็นติดมาจากทีไอืไนหรือเม
ิ1.2ี ปัญหาดຌานสุขภาพของประชาชนสวน฿หญ฿นพืๅนทีไ ยังป็นปัญหารืไองรคมะรใง บาหวาน ละ
ความดัน ป็นจานวนมาก สวนหนึไงพบวาบางคนยังควบคุมรคเมดีนืไองจากลืมกินยา
ิ1.3ี ทศบาลมีสวนสุ ขภาพหลายหง ตยังอยู฿นจุดทีไเกลจากชุมชน฿นบางพืๅนทีไ ชน ตาบลสารง
ป็นตຌน นอกจากนัๅนลຌว มีบางพืๅนทีไมีครืไองออกกาลังกาย ตเมมี฿ครขຌาเป฿ชຌบริการ ลຌวยຌายพืๅนทีไออกมากใเมเดຌ มຌจะมี
คนมอบพืๅนทีไอืไน฿หຌ฿ชຌออกกาลังกายดยเมสียคา฿ชຌจาย ตกใยังเมมี การยຌาย นอกจากนัๅนลຌว ชุมชนบางวัวพัฒนา หมู 3
ตาบลสารง สนอวาอยากจะขอความรวมมือวัดหรือรงรียนทาสวนสุขภาพเดຌหรือเม
ิ1.4ี ตຌองการ฿หຌทศบาลจัดอบรมผูຌสูงอายุ ฿หຌผูຌสูงอายุรักษาสุขภาพทีไดี ปฏิบัติตามคานะนาของ
พทย์ พราะผูຌสูงอายุอยูกับลูกหลานกใเมฟัง เมดูลสุขภาพตัวอง
ิ1.5ี อยาก฿หຌทศบาลมีครงการคัดกรองตຌอกระจก ละรักษา฿หຌฟรี ดยเมสียงิน
ิ1.6ี ปีทีไผานมาครงการตรวจสุขภาพหายเป ตมีครงการจกวนมาทน จริงโ ครงการตรวจ
สุขภาพป็นครงการทีไมีประยชน์กับประชาชนทีไมีรายเดຌนຌอย จึงอยาก฿หຌมีครงการอีก
ิ2ี ปัญหาความมัไนคงละความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน
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ิ2.1ี พืๅน ทีไบางจุดป็ นพืๅน ทีไสีไยง ช น คຌ งเปวัดยธิน ประดิษฐ์ ป็ น จุดทีไปลีไยว เม ป ลอดภั ยตอ
ประชาชน มียาสพติด มีการจีๅปลຌน มีบริออร์ทีไกัๅนเม฿หຌทิๅงขยะ ตกลายป็นทีไหลบ ละกออาชญากรรมเดຌ
ิ2.2ี ปัญหายาสพติดยังคงป็นปัญหาทีไยังเมหมดเปจากพืๅนทีไ ชน กรณีพืๅนทีไชุมชนรมประดูละ
บริวณ฿กลຌคียง ซึไงยังจัดการปัญหาเมเดຌ ละป็นปัญหาทีไกิดจากจຌาหนຌาทีไผูຌมีหนຌาทีไรับผิดชอบองดຌวย คือจຌาหนຌาทีไป็น
ฝ่ายจัดหา฿หຌดใก฿นชุมชนจาหนายหรื อสพอง กระบวนการคือจัดหายาสพติด฿หຌกดใก฿นชุมชนละลอซืๅออง จากนัๅนกใ
บลใคมล์ดยรียกงินจากดใกดยตรงเมเดຌผานกระบวนการยุติธรรม สุดทຌายพอพอมดใกหางินมาจายเมเดຌกใเปอยู
 รื อ น จ า ต ล อ ด จ น ค น ทีไ ท ร า บ  บ า ะ  ส เ ม ก ลຌ า  จຌ ง
ผูຌทีไกีไยวขຌอง พราะกรงกลัวอิทธิพลคน฿นพืๅนทีไทีไจะมาทารຌายรางกาย
ิ3ี ปัญหาสุนัขจรจัด
ิ3.1ี บางพืๅนทีไปัญหาลดลง ตบางพืๅนทีไปัญหาสุนัขจรจัดพิไมจานวนมีมากขึๅน มีการปลอยสุนัขตามวัด
จึงควรจัด฿หຌมีการทาหมันละฉีดยาสมไาสมอ ทีไผานมาปศุสัตว์จังหวัดคยมีครงการทาหมันมวตามทีไประชาชนตຌองการ
ดยมีการสียงิน ตจัดป็นครัๅงคราว จึงอยาก฿หຌมีการประชาสัมพันธ์อยางทัไวถึง พืไอ฿หຌประชาชนขຌารวมมากขึๅน คนทีไ
ลีๅยงสุนัขหรือมวสวน฿หญกใยอมทีไจะออกคาฉีดยาคุมอง ตควรจะมีการรณรงค์ละมีบริการ฿หຌถึงทีไ พืไอความสะดวก
ดยอาจจะมีบริการฉีดยา฿หຌปีละ 2-3 ครัๅง
ิ3.2ี มี สุนั ขจรจัดอยู฿ตຌทางดวน หมู 15 ชุ ม ชนบุญจม สรຌางสรรค์ กิดหตุรถมอตอร์เซค์
ชนบอยครัๅง มีสุนัขอาศัยกวา 137 ตัว อันนืไองมาจากคนนาอาหารเป฿หຌสุนัข บางครัๅงจอดรถทิๅงเวຌ ลຌว฿หຌขຌาวขຌางถนน ทา
฿หຌรถติด นอกจากนัๅนลຌว ยังพบกรณีคลຌายคลึงกัน฿นพืๅนทีไบริวณคຌงบอปลา ละชุมชนเทยสมุทร
ิ3.3ี ควรมีทศบัญญัติกีไยวกับการควบคุมสุนัขละมว ซึไงมีการพูดคุยมาหลายปีลຌว ละคนทีไ฿หຌ
อาหารสุนัขหรือมวถือป็นตຌนหตุทีไทา฿หຌปัญหายังคงอยู ควรตຌองมีการทาหมันหรือการฉีดยาดยปศุสัตว์ ตลอดจนมี
มาตรการจัดการอยางจริงจัง มຌจะฝืนความรูຌสึก ตตຌองดานินการ
ิ3.4ี อสม.ตຌองการ฿หຌทศบาลชวยหลือ฿นรืไองของการทาหมันสัตว์ลีๅยงอยางสุนัขละมว คือ
คา฿ชຌจายสาหรับการทาหมันสัตว์ตละครัๅงตกอยูทีไประมาณ 600 บาทซึไงสูงมาก ละทศบาลกใมีนยบายปีนึงรณรงค์การ
ทาหมันฟรีครัๅงหนึไง ซึไงป็นพียงระยะวลาสัๅนโ ประมาณหนึไงวัน จึงอยาก฿หຌมีการดานินการจุดนีๅอยางตอนืไอง อาจจะเม
ฟรีตป็น฿นราคาถูกลง ปัญหาอีกอยางหนึไงกใคือบางคนเมสามารถพาสัตว์ลีๅยงเปทีไคลินิคเดຌ อยาก฿หຌมีการจัดตัๅงหนวย
คลืไอนทีไสาหรับกรณีการดูลละจัดการสัตว์ลีๅยงหรือสัตว์จรจัดดຌวย พราะการจัดตัๅงหนวยทีไทศบาลจะเมเดຌประยชน์ทา
การจาะปງาหมายดยทีไมีจຌาหนຌาทีไเปตามบຌานลย ซึไงนาจะป็นการกຌปัญหาเดຌตรงจุดมากกวาดຌวย
ทีไผานมาหนຌาทีไของอสม.คือการเปจดจานวนประชากรสุนัขละมวจรจัด จานกพศ ละสงขຌอมูล
฿หຌกทางทศบาล ฝ่ายทีไชวยหลือ฿นดຌานนีๅกใคือจຌาหนຌาทีไอนามัย ป็นผูຌฉีดวัคซีนพิษสุนัขบຌา ละคุมกานิด ซึไงอสม.กใอยาก
฿หຌทศบาลชวยหลือรืไองนีๅดຌวย รวมถึงอยาก฿หຌประชาสัมพันธ์สวนของผูຌทีไลีๅยงสัตว์ละปลอยทิๅง฿หຌป็นสัตว์จรจัด พืไอป็น
การควบคุมจานวนสัตว์จรจัดเปพรຌอมโ กัน
ิ4ี ปัญหาดຌานการศึกษา
ิ4.1ี การขาดสถานทีไรียนกศน. ละสถานทีไรียนเมพียงพอ ตຌองปลีไยนสถานทีไตามรงรียนตางโ
ว า ว า ง ห รื อ เ ม ข ณ ะ นีๅ ผูຌ  รี ย น ทัๅ ง หຌ า ต า บ ล จ ะ  รี ย น ทีไ วั ด ทຌ อ ง คุຌ ง  รี ย น ฿ น อ า ค า ร  รี ย น  ดี ย ว กั น
฿นหอประชุม เมมีฝากัๅน ฿ชຌอาคารดียว ทา฿หຌสียงตีกัน จึงอยากขอ฿ชຌพืๅนทีไของทศบาลเดຌหรือเม
ิ4.2ี ปัญหาดใกติดกม เมเปรงรียน ออกรียนกลางคันมีหลายคนมาก
ิ5ี ปัญหาดຌานอืไนโ
ิ5.1ี ปัญหามอตอร์เซค์สียงดังตามหมูบຌาน
ิ5.2ี ชุมชนรวมรังสรรค์ ซอย 6 ตຌองการ฿หຌจัดการกับรังตอหัวสือ
ิ5.3ี ผูຌสูงอายุ฿นทศบาลมีจานวนมากทีไป็นสมาชิกชมรมผูຌสูงอายุ ชมรมวัยทอง หรือขຌาป็นสมาชิก
฿นกองทุนตางโ ดยผูຌสูงอายุจะสมทบทุนงิน฿นขณะมีชีวิต ละมืไอสียชีวิตญาติกใจะเดຌรับงินชวยหลือตามงืไอนเขของ
ชมรมหรือกองทุน ซึไงถือป็นนวคิดทีไดีทีไทศบาลควร฿หຌการสนับสนุน฿หຌชุมชนขຌารวม
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ิ5.4ี ปัญหาของหมูป่าบริวณคຌงบอปลา หมู 3 ทีไมีคนนาอาหารเป฿หຌ ทา฿หຌกิดความสกปรก สงกลิไน
หมในมาก ละหมูป่ากใยังอยู ออกลูกรืไอยโ รวมถึงมีการ฿หຌอาหารสุนัขจรจัดดຌวย มีผูຌสนอนะวาควรทาป็นฟาร์มหมู
นืไองจากหมูป็นอาหารของคน พัฒนาป็นชิงศรษฐกิจละการทองทีไยว นอกจากนัๅนลຌวขีๅหมูมีประยชน์ทาป็นปุ๋ยเดຌ ฿ส
ตຌนเมຌงอกงาม
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 ดຌานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอม
ปัญหาละขຌอสนอนะของกลุมสตรี ผูຌสูงอายุ ละอสม. ฿นยุทธศาสตร์นีๅจะป็นปัญหา฿นสองสวน฿หญโ เดຌก
ปัญหาขยะมูลฝอย ละปัญหามลพิษทางนๅา ละทางอากาศ ดยมีรายละอียด ดังนีๅ
ิ1ี ปัญหาขยะมูลฝอย
ิ1.1ี ทศบาลกใบขยะดีขึๅน ตอยาก฿หຌมีการรณรงค์คัดยกขยะ฿นครัวรือนสมไาสมอ ดยฉพาะขยะ
ทีไรีเซคิลเดຌ ทีไผานมาชาวบຌานพบวามຌจะมีการยกขยะลຌว ตรถขยะของทศบาล เมเดຌยก กลับอาขยะเปร วมกัน
จริงโ ลຌวรถขยะควรยกขยะทีไกใบดຌวย
ิ1.2ี บริวณคຌงบอปลาขยะริไมนຌอยลง มีการนาบริออร์มากัๅนเม฿หຌทิๅงขยะ฿นทีไของอกชน ตกใพบวา
ยังมีชองวาง ทา฿หຌมีคนยังนาเปทิๅงซึไงป็นคนจากทีไอืไน จึงควรตຌองชวยกันดูล
ิ1.3ี ชุมชนเทยสมุทรมีปัญหาขยะหนຌาปากซอย ดยฉพาะวันสาร์ละอาทิตย์ มีจานวนมาก พบวามี
คนยนขยะลงจากรถลย ละบริวณหนຌาหมูบຌานศษ฿บเมຌยอะมาก
ิ2ี ปัญหามลพิษทางนๅา ละทางอากาศ
ิ2.1ี พืๅนทีไ฿นหมู 8 บริวณขຌางรงรมพาลซอินน์฿กลຌกับรงงานนมฟร์มสต์ ป็นคูคลองซึไงมีปัญหา
นๅานาสียสงกลิไนหมใน บางครัๅงกใมีหนอนขึๅน คน฿นละวกนัๅนกใเดຌกลิไน บางรายกใจใบป่วยจากสาหตุนีๅดຌวย
ิ2.2ี ทศบาลคยมีครงการทาจุลินทรีย์บาบัดนๅาสีย อยาก฿หຌทาอยางตอนืไอง ทีไผานมาทาปีสองปี
ลຌวลิกทา ควรมีงบประมาณ฿นการทาจก หรือมีการสอนอบรม฿หຌทา
ิ2.3ี ซอยวัดสารงหนือพบปัญหานๅาสียจากนๅายຌอมผຌาของรงงานถุงทຌาเทย มีกลิไนซดาเฟ ละนๅา
มีหลากสี
ิ2.4ี ตาบลสารงกลาง บริวณตลาดหลังรงพยาบาลชัยปราการ พบวามีฝุ่นละอองจากรงงานยຌอม
ผຌา
ิ2.5ี ถนนสຌนทีไป็นซอยรงหมูมีปัญหารืไองหมในกลิไนอุจจาระของหมู เมเดຌมีการจัดการควบคุม
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 ดຌานศรษฐกิจ ละการทองทีไยว
กลุมสตรี ผูຌสูงอายุ ละอสม.เมมีขຌอสนอนะ฿นยุทธศาสตร์นีๅ
ยุทธศาสตร์ทีไ 5 ดຌานการบริหาร ละการมีสวนรวมของประชาชน
฿นยุทธศาสตร์ทีไ 5 ทีไประชุมกลุมสตรี ผูຌสูงอายุ ละอสม.เดຌมีการนาสนอประดในปัญหาละขຌอสนอนะตางโ
฿หຌกทศบาล ดังนีๅ
ิ1.ี พืๅนทีไหมู 8 ชุมชนรวมศรัทธา สียงตามสายเมเดຌยินสียงมาสองปีกวา คยขียนคารຌองลຌว ิตูຌ
หมายลข 212 ละ 139ี ตเมมีหนวยงาน฿ดมาซอม รวมถึงเฟสองสวางดຌวย พืๅนทีไหมู 9 ปรมฤทัย หมูทีไ 12 บบน.
ละพืๅนทีไหมูทีไ 8 ชุมชนรมประดู ิตูຌหมายลข 182ี มีปัญหาสียงตามสายเมเดຌยินชนกัน
ิ2.ี ความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการชุ ม ชน ละอสม. ฿นต ล ะพืๅ น ทีไ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบมาก
ถຌาทียบกับจานวนครัวรือน จึงตຌองการ฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองชวยประสานงานละ฿หຌความรวมมือกับการทางานตรงนีๅ
ิ3.ี ปัญหาความขัดยຌงระหวางอสม. กับคณะกรรมการชุมชน คือการทีไอสม.จะดานินการสิไง฿ดตຌอง฿หຌ
คณะกรรมการชุม ชนซในต์รับรองกอน ตมืไอ คณะกรรมการชุม ชนเม ถูกกับอสม.ทางคณะกรรมการกใเมซในต์฿หຌ ซึไง
บางอยางทางอสม. กใอยากทาดຌวยความสบาย฿จ ดຌวยจิตอาสามากกวา ชนตัวอยาง฿นรืไองของการดูลสุขภาพของชุมชน
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รืไองของการออกกาลังกาย ทางอสม.อยากจะป็นผูຌนาออกกาลังกายอง เมตຌองจຌาง฿ครมา฿หຌสียงิน ตทีไประชุมกใกาหนด
วาตຌองมี฿บอนุญาตกอน อสม.กใเมรูຌจะทาอยางเร อยาก฿หຌทศบาลชวยจัดการชวยหลือ฿นรืไองนีๅดຌวย
ิ4.ี อสม.เดຌสอบถามวาการรวบรวมรายชืไอคน฿นหมูบຌานละสนอตอทางทศบาลตຌอง฿ชຌจานวนรายชืไอ
ทา฿ด สาหรับตัวอยางชนหมูบຌานทีไมีจานวนประชากรประมาณหนึไงรຌอยครัวรือน ละวิธีสาหรับรຌองรียนปัญหาหรือจຌง
ปัญหาจะ฿ชຌวิธีการ฿ดทีไสียงของชาวบຌานจะเปถึงผูຌมีอานาจหนຌาทีไเดຌ
มีผูຌสนอนะวา การรวบรวมรายชืไอพืไอรຌองรียนหรือรຌองทุกข์นัๅนขอ฿หຌเดຌรายชืไอจานวนหนึไงกใพียงพอ
คื อ ประมาณ 1 ฿น 3
หรื อ ครึไ ง หนึไ ง กใ ถื อ ว า พี ย งพอ สี ย งของประชาชนมี ค วามส าคั ญ  ละ
เมวาผูຌ฿ดกใสามารถป็นผูຌรวบรวมรายชืไอเดຌ ตกระบวนการตຌองผานขัๅนตอนทีไถูกตຌองดຌวย การหาทางออก฿นระดับหมูบຌานนัๅน
กใควรจะมีการประชุมรวมกันกอนพืไอรวมกันหาทางออก ตถຌาหากมีความขัดยຌ งทีไยังหในตกตางกันอยูมาก อาจจะขอ฿หຌ
ทางทศบาลขຌาเปชวยหาทางออกรวมกัน
ิ5.ี วใบเซต์ทศบาลควร฿ชຌ ฿หຌป็ นประยชน์฿นชิ งการประชาสัม พัน ธ์ดຌวย รวมถึงหาก ผูຌสูงอายุ
ตຌองการความชวยหลือกีไยวกับครืไองมือสืไอสารหรือคอมพิวตอร์ ควรมีกลุมคนทีไ฿หຌการนะนา ชน การ฿ชຌเลน์ การ฿ชຌ
ทรศัพท์รุน฿หมโ ซึไงถຌามีการรียนรูຌ฿หຌผูຌสูงอายุ฿ชຌป็น จะชวยพิไมชองทาง฿นการติดตอเดຌ
ิ6.ี การติดตอประสานงานระหวางผูຌสูงอายุกับทศบาล หากติ ดตอทางหนังสือ ควรสงลวงหนຌาดยเม
กระชัๅนชิดเป
ิ7.ี ทีไผานมาชมรมสตรีเมคอยเดຌของบประมาณสนับสนุนจากทศบาล฿นการจัดครงการดยตรง
พราะคนขຌารวมนຌอย สวน฿หญจะป็นลักษณะรวมงานคนอืไนมากกวา ชน การทาถุงยังชีพชวยผูຌดຌอยอกาส การทอดกฐิน
ปีละหนึไงครัๅง การยีไยมคนป่วย ป็น ดย฿นกลุมจะจายงินสมทบกันอง ละมีการประชุมกันดือนวຌนดือน
ิ8.ี ชุมชนยังเมเดຌรับงบประมาณสนับสนุนชุมชนสองหมืไนบาทลย
ิ9.ี ตຌองการ฿หຌทางทศบาล ผูຌบริหาร หรือศูนย์รຌองทุกข์ มีการลงพืๅนทีไมากขึๅน เม฿ชฉพาะการลงพืๅนทีไ
ฉพาะชวงหาสียง อยาก฿หຌขຌาถึงประชาชนตลอดวลา
ขຌอสนอนะอืไนโ
ิ1ี ดยภาพรวมทศบาลอา฿จ฿ส ทางาน฿นระดับดี ตอยาก฿หຌทศบาลลงเปยีไยมตามบຌานพิไมขึๅน
ิ2ี อยาก฿หຌทศบาลสนับสนุน฿หຌมีสืๅอ฿หຌกอสม.ทัๅงหຌาตาบล
ิ3ี การสนอชืไ อ พ อ ดี  ด น ม ดี  ด น ควรมี ก ารคั ด กรองคุ ณ สมบั ติ ข อง ผูຌ ทีไ ส มควรเดຌ รั บ อย า งหมาะสม
ดยนຌนทีไคุณภาพ เม฿ชปริมาณ บางกรณีพบวาพอดีดนเมมีลูก ลຌวรับรางวัลเดຌหรือเม หรือรับรางวัลมดีดน ตลูกมี
พฤติกรรมขายยาสพติด สมควรเดຌรับหรือเมตามหลักกณฑ์การพิจารณา
ิ4ี การจั ด งานประพณี เ ทยต า งโ ช น วั น สงกรานต์ ทศบาลหรื อ ชุ ม ชนชิ ญ ผูຌ สู ง อายุ ม าร ว มงาน
รดนๅาดาหัว กใควรดูลผูຌสูงอายุทีไชิญมารวมงานดຌวย ตลอดจนผูຌทีไขຌารวมงานกใควรตงกายสุภาพอยางหมาะสม
ิ5ี ภาย฿นทศบาลมีรถเฟฟງาบริการ จຌาหนຌาทีไทศบาลดีมาก คอยบริการถามเถ
ิ6ี การบริการดีขึๅน พนักงานจຌาหนຌาทีไดีขึๅน รอยยิๅม การตามงานกใริไมจะดีขึๅน อยางเรกใตาม กรณีทีไทศบาล
มอบหมาย฿หຌหนวยงานขຌางนอกทีไมารับงานจากทศบาล อยาก฿หຌทศบาลติดตามงานบຌาง
ิ7ี ทศบาลดี฿นรืไองประพณีวัฒนธรรม
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4.4 ผลการสารวจความคิดหในของภาคีครือขายภาครัฐละอกชนทีไมีตอผนยุทธศาสตร์ 5 ดຌานละการดานินงานของ
ทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย ปี 2558
฿นวันทีไ 20 พฤศจิกายน 2558 มีภาคีครือขายภาครัฐละอกชน อันประกอบเปดຌวย ผูຌทนผูຌประกอบการ
ผูຌทนจากรงรียน ผูຌ ทนรงพยาบาลสงสริม สุขภาพตาบล ิรพ.สต.ี ผูຌ ทรงคุณวุฒิ ผูຌ ทนประชาคมมื อ ง ผูຌ ทน
รงพยาบาล ฯลฯ ขຌารวมอภิปรายละสดงความคิดหในตอการดานินงานของทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย฿นรอบปีทีไผาน
มา ละมีการ฿ชຌบบสอบถามพืไอสารวจความคิดหในของตัวทนภาครัฐละอกชนทีไมีตอผนยุทธศาสตร์ 5 ดຌานละการ
ดานินงานของทศบาลมืองสารง฿ตຌ ปี 2558 มีผูຌตอบบบสารวจนีๅทัๅงสิๅน โ5 คน ดังนีๅ
4.4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูຌตอบบบสารวจ
พศ
จากการสารวจครัๅงนีๅมี ภาคีครือขายภาครัฐละอกชนตอบบบสารวจประดในนีๅจานวนทัๅงสิๅน โ5 คน ดย
ผูຌตอบบบสารวจสวน฿หญ หรือ 2 ฿น 3 ป็นพศหญิง คิดป็นรຌอยละ 68.0 สวนอีก 1 ฿น 3 ป็นพศชาย ิรຌอยละ 32.0)
ดังสดง฿นตารางทีไ 4.4.1
อายุ
อายุฉลีไยของภาคีครือขายภาครัฐละอกชน ทากับ 52.8 + 16.6 ปี ซึไงสวน฿หญมีอายุตัๅงต 41 ปีขึๅนเป
จานวน 18 คน หรือ รຌอยละ 72.0 ของทัๅงหมด ดยป็นผูຌทีไอายุ 61 ปีขึๅนเป ละชวงอายุ 51-60 ปี คิดป็น รຌอยละ
32.0 ทากัน ละป็นผูຌทีไอายุ 41-50 ปี รຌอยละ 8.0 สวนทีไหลือจะป็นทีไอายุนຌอยกวา 41 ปีลงมามีจานวน 7 คน หรือ
รຌอยละ 28.0
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษาของภาคีครือขายภาครัฐละอกชน พบวา สวน฿หญจบการศึกษาตัๅงตระดับปริญญาตรีขึๅนเป
จานวน 17 คน คิดป็นรຌอยละ 68.0 ของผูຌตอบบบสารวจ ซึไงประกอบดຌวย ผูຌจบการศึกษา฿นระดับปริญญาตรี ละ
ปริญญาท รຌอยละ 44.0 ละ 24.0 ตามลาดับ
สวนผูຌทีไจบการศึกษาตไากวาระดับปริญญาตรี มีจานวน 8 คน หรือ รຌอยละ 32.0 ซึไงประกอบดຌวย ผูຌจบ
การศึกษา฿นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ละ ปวช/ปวส/อนุปริญญา รຌอยละ 8.0, 12.0 ละ 12.0 ตามลาดับ
หนวยงานสังกัด
ภาคีครือขายภาครัฐละอกชน บงป็นกลุมผูຌทีไป็นผูຌทนจากภาคราชการ คิดป็นรຌอยละ 58.3 หรือ มีจานวน
14 คน สวนทีไหลืออีกรຌอยละ 41.7 หรือ จานวน 10 คนมาจากภาคอกชน
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พศ
อายุ

ตารางทีไ 4.4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของตัวทนภาครัฐละอกชน
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
จานวน
รຌอยละ

 ชาย
 หญิง

 21-30 ปี
 31-40 ปี
 41-50 ปี
 51-60 ปี
 61 ปีขึๅนเป
ระดับการศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา
 ปวส./ปวช./อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาท
หนวยงานตຌนสังกัด
 ราชการ
 อกชน

8
17

32.0
68.0

3
4
2
8
8

12.0
16.0
8.0
32.0
32.0

2
3
3
11
6

8.0
12.0
12.0
44.0
24.0

14
10

58.3
41.7

4.4.2 ความขຌา฿จ฿นผนยุทธศาสตร์ การมีสวนรวม฿นผนยุ ทธศาสตร์ การรับรูຌขาวสารการประชาสัมพันธ์
฿นดຌานการรับรูຌของภาคีครือขายภาครัฐละอกชนตอผนยุทธศาสตร์ 5 ดຌานของทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย
พบวา ผูຌทนภาคีครือขายภาครัฐละอกชนทัๅงหมด จานวน 23 คน หรือ คิดป็น รຌอยละ 95.8 ทีไเดຌรับรูຌผนดังกลาวของ
ทศบาลทีไประกอบเปดຌวย 5 ดຌาน ดยผานชองทางตางโ เดຌก การประชุมชุมชน สิไงพิมพ์ สียงตามสาย อกสารของ
ทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย การประชุมสัมมนา อกสาร วารสาร ละการประชาสัมพันธ์ อกสารทางเปรษณีย์ ฯลฯ (ดัง
สดง฿นตารางทีไ 4.4.2.1) ละมืไอทียบกับปี 2557, 2556 ละ 2555 พบวา ผูຌทนภาคีครือขายฯ รับรูຌผน
ยุทธศาสตร์ของทศบาลอยู฿นระดับสูงทีไ฿กลຌคียงกัน คือ รຌอยละ 100.0, 94.7 ละ 95.7 ตามลาดับ
ตารางทีไ 4.4.2.1 การรับรูຌผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทຌองถินไ ประจาปี
การรับรูขຌ องตัวทนภาครัฐละอกชน
จานวน (รຌอยละี
ปี โ558
ปี 2557
ปี 2556
23 (95.8) 21 (100.0) 18 (94.7)
 ทราบ
1 (4.2)
0 (0.0)
1 (5.3)
 เมทราบ

ปี 2555
22 (95.7)
1 (4.3)

฿นประดในของการมี สวนรวมของผูຌทนภาคีครือขายภาครัฐละอกชน฿นขัๅนตอนตา งโ ของการจัดทาผน
ยุทธศาสตร์ทัๅง 5 ดຌานละการดานินการตามผนดังกลาว เดຌผลดังสดง฿นตารางทีไ 4.4.2.2
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ตารางทีไ 4.4.2.2 ความถีไ (รຌอยละ) ละคาฉลียไ ของการมีสว นรวมของผูຌทนภาคีครือขายฯ
ระดับการมีสว นรวม
การมีสว นรวม
2
3
1
4
5
1
5
15
3
 ขัๅนตอนการสะทຌอนความตຌองการละ/หรือปัญหาของ 0
(0.0) (4.2) (20.8) (62.5) (12.5)
ประชาชน/ชุมชน
0
1
6
8
9
 ขัๅนตอนการวางผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทຌองถิไน
(0.0) (4.2) (25.0) (33.3) (37.5)
ของทศบาลสารง฿ตຌประจาปี 2555
0
2
6
12
4
 ขัๅนตอนการดานินงานตามผน/ครงการ/กิจกรรม
(0.0) (8.3) (25.0) (50.0) (16.7)
0
1
10
11
2
 ขัๅนตอนการประมินผลลัพธ์ของการดานินงานตาม
(0.0) (4.2) (41.7) (45.8) (8.3)
ผน
1
4
10
9
 ทศบาลปຂ ด อกาส฿หຌ ห น ว ยงานมี ส ว นร ว มดย 0
(0.0) (4.2) (16.7) (41.7) (37.5)
ภาพรวม

หมายหตุ 1

หมายถึง
2
3
4
5

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คาฉลียไ
3.83
4.04
3.75
3.58
4.13

ระดับการมีสวนรวมนຌอยทีไสุด
ระดับการมีสวนรวมนຌอย
ระดับการมีสวนรวมปานกลาง
ระดับการมีสวนรวมมาก
ระดับการมีสวนรวมมากทีไสุด

มืไอคานวณทัๅง 5 ระดับของการมีสวนรวมป็นคาฉลีไย พบวา ผูຌทนภาคีครือขายภาครัฐละอกชนเดຌมีสวนรวม
฿น ทศบาลปຂดอกาส฿หຌหนวยงานมีสวนรวมดยภาพรวม” ซึไง฿หຌคาฉลีไยมากทีไสุด คือ 4.13 จัดอยู฿นระดับการมีสวน
รวม ฿นระดับ มาก” รองลงมา คือ ขัๅนตอนการวางผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทຌองถิไนของทศบาลฯ” ซึไงมีคาฉลีไย
ทากับ 4.04 ตามดຌวย ขัๅนตอนการสะทຌอนความตຌองการละ/หรือปัญหาของประชาชน/ชุมชน” ซึไง฿หຌคาฉลีไย 3.83
ขัๅนตอนการดานินงานตามผน/ครงการ/กิจกรรม” ซึไง฿หຌคาฉลีไยทากัน คือ 3.75 ละ ขัๅนตอนการประมินผลลัพธ์
ของการดานินงานตามผน” ทีไมีคาฉลีไยทากัน คือ 3.58 ซึไงประดในการมีสวนรวมทัๅงหຌาขຌอ จัดอยู฿นระดับการมีสวน
รวมระดับ มาก”
มืไอนาคาฉลีไยของการมีสวนรวมของผูຌทนภาคีครือขายภาครัฐละอกชน฿นขัๅนตอนตางโ ของการจัดทาผน
ยุทธศาสตร์ทัๅง 5 ดຌานละการดานินการตามผนดังกลาว มาปรียบทียบกับปี 2557, 2556 ละ 2555 (ดังสดง฿น
ตารางทีไ 4.4.2.3) พบวา การมีสวนรวม฿นขัๅนตอนตางโ ของการจัดทาผนยุทธศาสตร์ถึง 5 ขัๅนตอน ทีไมีคาฉลีไยสูงกวาปี
2557, 2556 ละ 2555 กือบทัๅงหมด ยกวຌน ขัๅนตอนการประมินผลลัพธ์ของการดานินงานตามผน” ทีไคาฉลีไยของ
ปี 2555 มีคาทากับ 3.67 ซึไงสูงกวาของปี 2558 ทีไมีคาทากับ 3.58 พียงประดในดียวทานัๅน
ตารางทีไ 4.4.2.3 คาฉลียไ ของการมีสว นรวมของตัวทนภาครัฐละอกชน

การมีสว นรวม

 ทศบาลปຂ ด อกาส฿หຌ ผูຌ น าชุ ม ชนมี ส ว นร ว มดย
ภาพรวม
 ขัๅนตอนการประมินผลลัพธ์ของการดานินงานตาม
ผน

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

4.13

3.73

3.79

4.04

3.58

3.29

3.53

3.67
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การมีสว นรวม

 ขัๅนตอนการสะทຌอ นความตຌอ งการละ/หรือปั ญหา
ของประชาชน/ชุมชน
 ขัๅนตอนการดานินงานตามผน/ครงการ/กิจกรรม
 ขัๅนตอนการวางผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทຌองถิไน
ของทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

3.83

3.50

3.63

3.63

3.75

3.14

3.21

3.58

4.04

3.48

3.56

3.61

4.4.3 ความคิดหในตอผลการดานินงานตามยุทธศาสตร์ 5 ดຌานปัญหา อุปสรรคละขຌอสนอนะ
จากการประชุม กลุมยอยผูຌทนภาคีครือขายภาครัฐละอกชน฿นรืไอ งผลการดานิ นครงการตางโ ทีไทาง
ทศบาลฯ เดຌดานินการ฿นรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทีไผานมา มีรายละอียดผลการประชุมกลุมยอย ปัญหาตางโ ทีไ
กิดขึๅน ขຌอสนอนะละนวทางการกຌปัญหาตางโ สามารถยกนาสนอตามผนยุทธศาสตร์ของทศบาลฯ เดຌดังนีๅ
ภาพรวมความคิดหในตอผลการดานินงานของทศบาล
ผลจากบบสารวจ (สดง฿นตารางทีไ 4.4.3.1) พบวา สวน฿หญของผูຌทนภาคีครือขายภาครัฐละอกชนมีระดับ
ความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานของทศบาล ฿นรอบปีทีไผานมาอยู฿นระดับ ปานกลาง” มาก” ละ มากทีไสุด” ิซึไงมี
คะนนระดับความพึงพอ฿จ ทากับ 3, 4 ละ 5 ตามลาดับี ละมีสวนนຌอยทีไประมินระดับความพึงพอ฿จ฿หຌกับทศบาล฿น
ระดับ นຌอย ละ นຌอยทีไสุด” ิซึไงมีคะนนระดับความพึงพอ฿จ ทากับ 2 ละ 1 ตามลาดับี
ละมืไอพิจารณาคาฉลีไยของความพึงพอ฿จของผูຌทนภาคีครือขายภาครัฐละอกชน ทัๅง 19 ขຌอ จะพบวา มี
จานวน 17 ขຌอ หรือ คิดป็นรຌอยละ 89.5 ของขຌอคาถามทัๅงหมด 19 ขຌอ ทีไมีคาฉลีไยของความพึงพอ฿จอยู฿นระดับ มาก”
ิคาฉลีไยระหวาง 3.51-4.50) สวนทีไหลืออีก 2 ขຌอ หรือ คิดป็นรຌอยละ 10.5 ของขຌอคาถามทัๅงหมด 19 ขຌอ ทีไมีคาฉลีไยของ
ความพึงพอ฿จอยู฿นระดับ ปานกลาง” พราะมีคาฉลีไยระหวาง 2.51-3.50 ละเมมีคาฉลีไยของขຌอ฿ดลยทีไอยู฿นระดับ นຌอย
ทีไสุด” นຌอย” หรือ มากทีไสุด”







ตารางทีไ 4.4.3.1 ความถีไ (รຌอยละ) ละคาฉลียไ ของความพึงพอ฿จตอผลดานินงานของทศบาล
ระดับความพึงพอ฿จ
ความพึงพอ฿จ
1
2
3
4
5
0
0
2
16
7
ทศบาลเดຌมีการรับฟังปัญหาละความตຌองการของ
(0.0) (0.0) (8.0) (64.0) (28.0)
หนวยงาน
0
5
13
7
การประชาสัม พันธ์ผนฯ/ครงการ/กิจกรรมของ 0
(0.0) (0.0) (20.0) (52.0) (28.0)
ทศบาล฿หຌหนวยงานทราบ
0
5
15
5
การประชาสัม พันธ์ผนฯ/ครงการ/กิจกรรมของ 0
(0.0) (0.0) (20.0) (60.0) (20.0)
ทศบาล฿หຌจຌาหนຌาทีไของหนวยงานทราบ
0
9
11
4
ทศบาลนาอาผลการประมิน฿นรอบปีทีไผานมา มา 0
(0.0) (0.0) (37.5) (45.8) (16.7)
฿ชຌ฿นการวางผน฿นปีตอเป
0
0
3
15
7
ทศบาลเดຌปຂ ดอกาส฿หຌห น ว ยงานเดຌ ขຌา รว ม฿น
(0.0) (0.0) (12.0) (60.0) (28.0)
ครงการ/กิจกรรมตาง
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4.20
4.08
4.00
3.79
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0
0
3
16
6
 ทา นคิ ด วา ทศบาลเดຌ  ปຂ ด อกาส฿หຌห น วยงานเดຌ
สดงความคิดหใน฿นครงการ/กิจกรรมทีไดานินการ (0.0) (0.0) (12.0) (64.0) (24.0)
0
1
4
17
3
 ทศบาลเดຌ มี ก ารรายงานผลการด านิ น งาน
(0.0) (4.0) (16.0) (68.0) (12.0)
ครงการ/กิจกรรมตอหนวยงานหรือสาธารณะ
ตารางทีไ 4.4.3.1 ความถีไ (รຌอยละ) ละคาฉลีไยของความพึงพอ฿จตอผลดานินงานของทศบาล ิตอี
ระดับความพึงพอ฿จ
ความพึงพอ฿จ
1
2
3
4
5
0
5
19
1
 การดานินงานตามครงการ/กิจกรรมทีไทศบาลเดຌ 0
(0.0) (0.0) (20.0) (76.0) (4.0)
กาหนดเวຌมีความปรง฿สละยุติธรรม
0
7
12
5
 การดานินงานตามครงการ/กิจกรรมป็นเปตาม 0
(0.0) (0.0) (29.2) (50.0) (20.8)
ระยะวลาทีไกาหนด
0
0
7
15
3
 การดานินครงการ/กิจกรรมนาเปสูการกຌปัญหา
(0.0) (0.0) (28.0) (60.0) (12.0)
ของหนวยงาน฿นทຌองถิไน
0
8
12
5
 ประชาชนเดຌรับประยชน์จากการดานินครงการ/ 0
(0.0) (0.0) (32.0) (48.0) (20.0)
กิจกรรม
0
0
5
16
4
 ท า น มี ค ว า ม พึ ง พ อ ฿ จ ต อ ก า ร ด า  นิ น ง า น
(0.0) (0.0) (20.0) (64.0) (16.0)
ประชาสัมพันธ์ของทศบาล
0
0
4
16
5
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการบริการตางโทีไสานักงาน
(0.0) (0.0) (16.0) (64.0) (20.0)
ของทศบาล
0
2
9
11
3
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐานละผังมือง ชน ถนน ทอระบาย (0.0) (8.0) (36.0) (44.0) (12.0)
นๅา สะพานการจราจร ฯลฯ
0
1
12
8
4
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานสังคม
(0.0) (4.0) (48.0) (32.0) (16.0)
คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา ความมัไนคง ละความ
ปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน
0
3
9
9
3
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌาน
(0.0) (12.5) (37.5) (37.5) (12.5)
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
1
1
14
8
1
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานดຌาน
(4.0) (4.0) (56.0) (32.0) (4.0)
ศรษฐกิจละการทองทีไยว
0
1
5
17
2
 ท า นมี ค วามพึ ง พอ฿จต อ การด านิ น งานดຌ า นการ
(0.0) (4.0) (20.0) (68.0) (8.0)
บริหารละการมีสวนรวมของประชาชน

4.12
3.88

คาฉลียไ
3.84
3.92
3.84
3.88
3.96
4.04
3.60
3.60
3.50
3.28
3.80

ตารางทีไ 4.4.3.1 ความถีไ (รຌอยละ) ละคาฉลียไ ของความพึงพอ฿จตอผลดานินงานของทศบาล ิตอี
ระดับความพึงพอ฿จ
ความพึงพอ฿จ
1
2
3
4
5
คาฉลียไ
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 ดยภาพรวมทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงาน
ของทศบาล

หมายหตุ 1

หมายถึง
2
3
4
5

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

0
(0.0)

0
(0.0)

5
(20.0)

ระดับการมีสวนรวมนຌอยทีไสุด
ระดับการมีสวนรวมนຌอย
ระดับการมีสวนรวมปานกลาง
ระดับการมีสวนรวมมาก
ระดับการมีสวนรวมมากทีไสุด

18
(72.0)

2
(8.0)

3.88

จากตารางทีไ 4.4.ใ.แ ผลการสารวจความคิดหในกีไยวกับความพึงพอ฿จของผูຌทนภาคีครือขายภาครัฐละ
อกชนทีไมีตอผลการดานินงานของทศบาล มืไอนาคาฉลีไยของความพึงพอ฿จทุกขຌอ มารียงลาดับจากมากเปหานຌอย ดัง
สดง฿นตารางทีไ ไ.ไ.ใ.โ จะพบวา ขຌอทีไมีคาฉลีไยของความพึงพอ฿จป็น อันดับทีไ 1 เดຌก ทศบาลเดຌมีการรับฟังปัญหา
ละความตຌองการของประชาชน/ชุมชน” มีคาฉลีไย ไ.โเ รองลงมาอันดับ 2 เดຌก ทศบาลเดຌปຂดอกาส฿หຌประชาชน
เดຌขຌารวม฿นครงการ/กิจกรรมตางโ” มีคาฉลีไย ไ.แๆ อันดับ ใ ทานคิดวาทศบาลเดຌปຂดอกาส฿หຌประชาชนเดຌสดง
ความคิดหใน฿นครงการ/กิจกรรมทีไดานินการ” มีคาฉลีไย ไ.แโ อันดับ ไ การประชาสัมพันธ์ผนฯ/ครงการ/กิจกรรม
ของทศบาล฿หຌผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม. ทราบ” มีคาฉลีไย ไ.เ่ ละอันดับ 5 ทานมีความพึงพอ฿จตอการบริการตางโทีไ
สานักงานของทศบาล” มีคาฉลีไยทากับ ไ.เไ ซึไงทุกอันดับดังกลาว มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับ มาก”
฿นสวนของขຌอความพึงพอ฿จทีไมีคาฉลีไยตไาสุด 5 อันดับจากทຌาย ซึไงทางทศบาลควรรงดานินการพัฒนา เดຌก
ทศบาลนาอาผลการประมิน฿นรอบปีทีไผานมา มา฿ชຌ฿นการวางผน฿นปีตอเป” มีคาฉลีไย 3.79 ทานมีความพึงพอ฿จตอ
การดานินงานดຌานครงสรຌางพืๅนฐานละผังมือง ชน ถนน ทอระบายนๅา สะพานการจราจร ฯลฯ” มีคาฉลีไย 3.60 
ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานสังคม คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา ความมัไนคง ละความปลอดภัย฿นชีวิต
ละทรัพย์สิ นของประชาชน” มี คา ฉลีไย 3.60 ทา นมี ความพึงพอ฿จตอ การดานิ นงานดຌา นทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม” มีคาฉลีไย 3.50 ละ ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว” ทีไมี
คาฉลีไยทากับ 3.28 ดยทัๅง 5 อันดับทຌายนีๅ มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับ มาก” ละ ปานกลาง”

ตารางทีไ 4.4.3.2 คาฉลีไยของความพึงพอ฿จตอผลดานินงานของทศบาลรียงลาดับจากมากเปนຌอย
ความพึงพอ฿จ












ทศบาลเดຌมีการรับฟังปัญหาละความตຌองการของประชาชน/ชุมชน
ทศบาลเดຌปຂดอกาส฿หຌประชาชนเดຌขຌารวม฿นครงการ/กิจกรรมตางโ
ทานคิดวาทศบาลเดຌปຂดอกาส฿หຌประชาชนเดຌสดงความคิดหใน฿นครงการ/กิจกรรมทีไดานินการ
การประชาสัมพันธ์ผนฯ/ครงการ/กิจกรรมของทศบาล฿หຌผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม. ทราบ
ทานมีความพึงพอ฿จตอการบริการตางโทีไสานักงานของทศบาล
การประชาสัมพันธ์ผนฯ/ครงการ/กิจกรรมของทศบาล฿หຌประชาชน฿นชุมชนทราบ
ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานประชาสัมพันธ์ของทศบาล
การดานินงานตามครงการ/กิจกรรมป็นเปตามระยะวลาทีไกาหนด
ทศบาลเดຌมีการรายงานผลการดานินงานครงการ/กิจกรรมตอชุมชนหรือสาธารณะ
ประชาชนเดຌรับประยชน์จากการดานินครงการ/กิจกรรม

คาฉลียไ
4.20
4.16
4.12
4.08
4.04
4.00
3.96
3.92
3.88
3.88
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ความพึงพอ฿จ

ดยภาพรวมทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานของทศบาล
การดานินครงการ/กิจกรรมนาเปสูการกຌปัญหาของประชาชน฿นทຌองถิไน
การดานินงานตามครงการ/กิจกรรมทีไทศบาลเดຌกาหนดเวຌมีความปรง฿สละยุติธรรม
ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานการบริหารละการมีสวนรวมของประชาชน
ทศบาลนาอาผลการประมิน฿นรอบปีทีไผานมา มา฿ชຌ฿นการวางผน฿นปีตอเป
ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานครงสรຌางพืๅนฐานละผังมือง ชน ถนน ทอระบายนๅา สะพาน
การจราจร ฯลฯ
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานสังคม คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา ความมัไนคง ละความ
ปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว

คาฉลียไ
3.88
3.84
3.84
3.80
3.79
3.60
3.60
3.50
3.28

มืไอนาคาฉลีไยของความพึงพอ฿จตอผลดานินงานของทศบาลของผูຌทนภาคีครือขายภาครัฐละอกชน ระหวาง
ปี 2555-2558 มาปรียบทียบกัน ดังสดง฿นตารางทีไ 4.4.3.3
มืไอทียบทียบระหวาง ปี 2558 กับปี 2557 จากขຌอคาถามทัๅง 19 ขຌอ พบวา คาฉลีไยของปี 2558 ทัๅง 19
ประดใน มีคาฉลีไยสูงกวา ปี 2557 ทุกประดใน
มืไอทียบทียบระหวาง ปี โ55่ กับปี โ556 พบวา ปี 2558 มีถึง 17 ขຌอ หรือ คิดป็นรຌอยละ 89.5 ทีไมี
คาฉลีไยของระดับความพึงพอ฿จสูงกวาคาฉลีไยของปี 2556 ยกวຌน 2 ประดใน ทีไปี 2558 มีคาฉลีไยตไากวาปี 2556
เดຌก ทศบาลเดຌมีการรายงานผลการดานินงานครงการ/กิจกรรมตอหนวยงานหรือสาธารณะ” ละ ทานมีความพึง
พอ฿จตอการดานินงานดຌานคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ละสุขภาพ”
มืไอทียบทียบระหวาง ปี 2558 กับปี 2555 พบวา ปี 2558 มีถึง 14 ขຌอ หรือ คิดป็นรຌอยละ 73.6 ทีไมี
คาฉลีไยของระดับความพึงพอ฿จสูงกวาคาฉลีไยของปี 2555 ละ฿นทางตรงขຌามมี 5 ประดใน ทีไปี 2558 มีคาฉลีไยตไากวา
ปี 2555 เดຌก การดานินงานตามครงการ/กิจกรรมทีไทศบาลเดຌกาหนดเวຌมีความปรง฿สละยุติธรรม” หนวยงาน
เดຌรับประยชน์จากการดานินครงการ/กิจกรรม” ละ ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ละสุขภาพ” ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานการประชาสัมพันธ์สงสริม
การทองทีไยว” ละ ดยภาพรวมทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานของทศบาล”






ตารางทีไ 4.4.3.3 คาฉลีไยของความพึงพอ฿จตอผลดานินงานของทศบาลระหวางปี 2555-2558
ความพึงพอ฿จ
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555
4.20
3.95
3.63
4.00
ทศบาลเดຌมีการรับฟังปัญหาละความตຌองการของหนวยงาน
3.48
3.68
3.96
การประชาสั ม พั น ธ์  ผนฯ/ครงการ/กิ จ กรรมของทศบาล฿หຌ 4.08
หนวยงานทราบ
3.38
3.79
3.79
การประชาสั ม พั น ธ์  ผนฯ/ครงการ/กิ จ กรรมของทศบาล฿หຌ 4.00
จຌาหนຌาทีไของหนวยงานทราบ
3.50
3.78
3.65
ทศบาลนาอาผลการประมิน฿นรอบปีทีไผานมา มา฿ชຌ฿นการวางผน 3.79
฿นปีตอเป
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ความพึงพอ฿จ

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555
3.52
3.89
3.96
ทศบาลเดຌปຂดอกาส฿หຌหนวยงานเดຌขຌารวม฿นครงการ/กิจกรรม 4.16
ตางโ
3.77
3.95
3.71
ทานคิดวาทศบาลเดຌปຂดอกาส฿หຌหนวยงานเดຌสดงความคิดหใน฿น 4.12
ครงการ/กิจกรรมทีไดานินการ
3.81
4.11
3.78
ทศบาลเดຌมีการรายงานผลการดานินงานครงการ/กิจกรรมตอ 3.88
หนวยงานหรือสาธารณะ
3.68
3.83
3.88
การดานินงานตามครงการ/กิจกรรมทีไทศบาลเดຌกาหนดเวຌมีความ 3.84
ปรง฿สละยุติธรรม
ตารางทีไ 4.4.3.3 คาฉลีไยของความพึงพอ฿จตอผลดานินงานของทศบาลระหวางปี 2555-2558 ิตอี
ความพึงพอ฿จ
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555
3.36
3.47
3.50
การดานินงานตามครงการ/กิจกรรมป็นเปตามระยะวลาทีไกาหนด 3.92

 การดานินครงการ/กิจกรรมนาเปสูการกຌปัญหาของหนวยงาน฿น
ทຌองถิไน
 หนวยงานเดຌรับประยชน์จากการดานินครงการ/กิจกรรม
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานประชาสัมพันธ์ของทศบาล
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการบริการตางโทีไสานักงานของทศบาล

 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ชน
ถนน ทอระบายนๅาสะพาน การจราจร ฯลฯ
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานคุณภาพชีวิต การศึกษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ละสุขภาพ
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม
 ท า นมี ค วามพึ ง พอ฿จต อ การด านิ น งานดຌ า นการประชาสั ม พั น ธ์
สงสริมการทองทีไยว
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานความมัไนคง ปลอดภัยละ
ความป็นระบียบของชุมชนละสังคม
 ทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานดຌานการพัฒนาความขຌมขใง
ของชุมชน การมือง ละการบริหารชุมชน
 ดยภาพรวมทานมีความพึงพอ฿จตอการดานินงานของทศบาล
คาฉลียไ ของความพึงพอ฿จ

3.84

3.40

3.67

3.61

3.88

3.55

3.63

3.96

3.96

3.73

3.85

3.88

4.04

3.73

4.00

3.91

3.60

3.14

3.25

3.42

3.60

3.48

3.70

3.71

3.50

3.00

3.20

3.38

3.28

3.27

3.20

3.50

+

n.a.

2.86

2.75

3.38

3.80

3.32

3.05

3.38

3.88

3.45

3.78

3.92

3.86

3.47

3.65

3.61

n.a. หมายถึง เมมีขຌอมูล นืไองจาก฿นปี 2558 เดຌปรับรวมยุทธศาสตร์ดຌานคุ ณภาพชี วิต การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ละสุขภาพ ขຌากับยุทธศาสตร์ดຌานความมัไนคง ปลอดภัย ละความป็นระบียบของชุมชนละสังคม ละ
รียกวา ยุทธศาสตร์ดຌานสังคม คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา ความมัไนคง ละความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน

+

ครงการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย ประจาปี โ558

216

หมายหตุ 4.51 – 5.00 หมายถึง
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ระดับการมีสวนรวมมากทีไสุด
หมายถึง ระดับการมีสวนรวมมาก
หมายถึง ระดับการมีสวนรวมปานกลาง
หมายถึง ระดับการมีสวนรวมนຌอย
หมายถึง ระดับการมีสวนรวมนຌอยทีไสุด

4.4.4 ความคิดหในตอการลงพืๅนทีไของสมาชิกสภาทศบาลละคณะผูຌบริหารทศบาล
มืไอสอบถามผูຌทนภาคีครือขายภาครัฐละอกชน฿นประดในการลงพืๅนทีไของสมาชิกสภาทศบาลละคณะ
ผูຌบริหารทศบาลมืไอทียบกับปีกอน พบวา
สมาชิกสภาทศบาลเดຌลงพืๅนทีไทากับปีกอนโ คิดป็นรຌอยละ 42.9 ฿นขณะทีไลงพืๅนทีไมากขึๅนกวาปีกอน รຌอยละ
47.6 ละลงพืๅนทีไนຌอยกวา฿นปีกอน รຌอยละ 9.6
฿นดຌานคณะผูຌบริหารทศบาล พบวา เดຌลงพืๅนทีไมากกวาปีกอน คิดป็น รຌอยละ 48.0 สวนทีไหลืออีกรຌอยละ 52.0
ป็นการลงพืๅนทีไ฿กลຌคียงกับปีกอน ดังสดง฿นตารางทีไ ไ.ไ.ไ
ตารางทีไ 4.4.4 ความถีไ (รຌอยละ) ของการลงพืๅนทีไของสมาชิกสภาทศบาลละคณะผูຌบริหารทศบาล
การลงพืนๅ ทีไ
มากขึๅนกวาดิม
หมือนดิม

 การลงพืๅนทีไของสมาชิกสภาทศบาล

 การลงพืๅนทีไของคณะผูຌบริหารทศบาล

10
(47.6)
12
(48.0)

นຌอยลงกวาดิม

9
(42.9)
13
(52.0)

2
(9.6)
0
(0.0)

มืไอปรียบทียบรຌอยละของการลงพืๅนทีไของสมาชิกทศบาล ระหวางปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ละ ปี
2555 พบวา ฿นปี 2558 รຌอยละของสมาชิกทศบาลเดຌมีการลงพืๅนทีไมากขึๅน คิดป็น 47.6 ซึไงสูงกวาปี 2557 ิรຌอยละ
30.0) ละปี 2555 (รຌอยละ 41.7) ต฿นทางตรงกันขຌาม ตไากวาปี 2556 ิรຌอยละ 53.3) ดังสดง฿นตารางทีไ 4.4.5
฿นทานองดียวกันมืไอปรียบทียบรຌอยละของการลงพืๅนทีไ ของคณะผูຌบริหารทศบาล ระหวาง ปี 2558 ปี 2557
ปี 2556 ละ ปี 2555 พบวา คณะผูຌบริหารทศบาลเดຌมีการลงพืๅนทีไมากขึๅนกวาปีกอน ดย฿นปี 2558 มีรຌอยละของการ
ลงพืๅนทีไพิไมขึๅนของสมาชิกทศบาล ทากับ 48.0 ซึไงสูงกวา ปี 2557 ิรຌอยละ 38.1ี ตตไากวา ปี 2556 ละ ปี 2555
ซึไงมีคารຌอยละ 60.0 ละ รຌอยละ 52.2 ตามลาดับ

ตารางทีไ 4.4.5 รຌอยละของการลงพืๅนทีไของสมาชิกสภาทศบาลละคณะผูຌบริหารทศบาลปี 2555-2558
การลงพืนๅ ทีไ
2558
2557
2556
การลงพืๅนทีไของสมาชิกสภาทศบาล
 มากขึๅนกวาดิม
 หมือนดิม

 นຌอยลงกวาดิม

2555

47.6

30.0

53.3

41.7

42.9

65.0

46.7

50.0

9.6

5.0

0.0

8.3
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การลงพืนๅ ทีไ
การลงพืๅนทีไของคณะผูຌบริหารทศบาล
 มากขึๅนกวาดิม
 หมือนดิม

 นຌอยลงกวาดิม

2558

2557

2556

2555

48.0

38.1

60.0

52.2

52.0

57.1

40.0

47.8

0.0

4.8

0.0

0.0

4.4.5 ผลการระดมสมอง฿นกลุมภาคีครือขายภาครัฐ ละภาคอกชน
ภาคีครือขายภาครัฐละภาคอกชน฿นขตทศบาลปู่จຌาสมิงพรายเดຌสดงความคิดหใน ละ฿หຌขຌอสนอนะตอ
การดานิน งานของทศบาลมื องปู่จຌาสมิงพราย ตามผนพัฒนาทศบาลมืองปู่ จຌา
สมิงพราย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ดยยกป็นรายยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ดังตอเปนีๅ
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ละการผังมือง
สาหรับยุทธศาสตร์ดຌานนีๅ มีผูຌ฿หຌความหในวาการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนตามยุทธศาสตร์นีๅ ควรดานินการ
ฉพาะครงการทีไมีจาป็น หรือหากกรณีทีไมีความรงดวน กใควรซอมซมครงสรຌางพืๅนฐานนัๅนโ เปพลางกอน นืไองจากทีไ
ผานมามีกรณีทีไทศบาลจัดสรຌางครงสรຌางพืๅนฐานขึๅน ตเมเดຌ฿ชຌประยชน์อยางตใมทีไ นอกจากนัๅนลຌว ผูຌขຌารวมประชุมยัง
เดຌมีการสดงความคิดหในดยฉพาะปัญหาดຌานการจราจร ดยมีรายละอียดดังนีๅ
ิ1ี ปัญหาการจราจรติดขัด ชน บริวณปากซอยรงรียนตรียมอุดมศึกษานຌอมกลຌาสมุทรปราการ บริวณยก
มหาวงษ์ บริวณยกสวนสຌม ป็นตຌน อันนืไองมาจากเมมีตารวจจราจรขຌาเปควบคุมดูลดยฉพาะ฿นชัไวมงรงดวนทีไมี
ประชาชนหรือนักรียนตຌองขຌามถนน
ิ2ี การจราจรตามซอยตางโ ฿นพืๅนทีไทศบาล ยังพบรถทีไจอดเมป็นระบียบละกี ดขวางทางสัญจร ตลอดจน
ควรมีการจัดระบียบตลาดนัด ทีไมีรถยนต์จอดเมป็นระบียบ มีการจอดลๅาถนน ทา฿หຌถนนคับคบละรถติด อยาก฿หຌ
ทศกิจขຌาเปดูลปัญหานีๅ อาจจะพอกຌเขเดຌ
ิ3ี มีผูຌสนอนะวาปัญหาการจราจร ทศบาลตຌองกຌเขปัญหาอยางป็นระบบ มีผน฿นการกຌเขปัญหาจราจร
ละตຌองมองถึงอนาคต฿นการวางระบบจราจรพืไอรองรับครงขนาด฿หญทีไกิดขึๅน฿นขตทศบาล ชนกรณีการกิดขึๅนของ
ครงการหมูบຌานจัดสรร฿นตาบลสารงหรือตาบลบางหัวสือ อันจะนามาซึไงปัญหาการจราจร รวมถึงปัญหาขยะ ปัญหานๅา
สียจากนๅาทิๅงดຌวย
นอกจากนีๅ ทศบาลควรอาจจัด฿หຌมีอาสาสมัคร฿นการดูลการจราจร ดยทศบาลป็นจຌาภาพ฿นการจัดฝຄกอบรม
ละจัดสรรงบประมาณบางสวนป็นคาตอบทน฿หຌกอาสาสมัคร
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 ดຌานสังคม คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา ความมัไนคงละความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน
฿นยุทธศาสตร์ทีไ 2 ทีไประชุมภาคีครือขายภาครัฐละภาคอกชนเดຌมีการนาสนอประดในปัญหา ละขຌอสนอนะ
ตางโ ดังนีๅ
ิ1ี ปัญหาดຌานการศึกษา
ิ1.1ี ทศบาล฿หຌความสาคัญกับการจัดการศึกษาป็นอยางดี มืไอมีกรณีพิจารณาผน หากป็น ผน
ดຌานการศึกษา มักเมคอยมีคนคัดคຌาน นืไองจากหในวาป็นการสงสริมสนับสนุน฿นรืไองของดใกยาวชนภาย฿นทຌองถิไน ทาง
รงรียนตຌองการงบประมาณสนับสนุนรืไอง฿ด กใเดຌรับการสนับสนุนตามความตຌองการ
ิ1.2ี ทีไผานมาทศบาล฿หຌความสน฿จละสนับสนุนดຌานการศึกษาครอบคลุมตามความตຌองการของ
รงรียน ตปัจจุบันอาจติดขัดดຌวยระบียบ ทา฿หຌการชวยหลือนຌอยลง ครงการทีไสงขຌามาจึงถูกตัดเปบຌาง ตหากมีการ
กຌเขปรับปรุงครงการ หรือชีๅ฿หຌหในถึงความตຌองการทีไป็นปัญหาอยู ละประยชน์ของครงการนัๅนโ ตอการศึกษา กใจะ
เดຌรับการสนับสนุน
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ิ1.3ี ควรมีการสงสริมดຌานการศึกษาสาหรับคนทีไรียนการศึกษานอกระบบการละการศึกษาตามอัธ
ยาสัย ดยมีผูຌ฿หຌขຌอมูลวา฿นขตทศบาลมีผูຌรียนประมาณ 300 คน ตขาดคลนสถานทีไ฿นการจัดการรียนการสอน จึง
อยาก฿หຌทศบาลจัดสรรงบประมาณพืไอสนับสนุนดຌานสถานทีไ หรือทศบาลป็นจຌาภาพขอ฿ชຌสถานทีไ฿นการจัดการรียนการ
สอน ดยทางกศน.สามารถทีไจะจัดสรรงบประมาณดຌานครุภัณฑ์ตຍะกຌาอีๅมาสนับสนุนตรงนีๅเดຌ
ิ2ี ปัญหาดຌานดใกละยาวชน
ิ2.1ี ควรมีกิจกรรมครงการทีไยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน฿หຌดีขึๅนเดຌ ดยฉพาะดใกหรือคนทีไ
เรຌทีไอาศัย ดใกนักรียนเมมีพอเมมีม ตยังตຌองรียน฿นรงรียน ซึไงรงรียนเมมีศักยภาพพอทีไจะดูลเดຌทัๅงหมด
ิ2.2ี อยาก฿หຌชวยหลือดใกดຌอยอกาสทีไมีปัญหา฿นรืไองของฐานะครอบครัวทีไยากจนยากเรຌ ดยควร
ชวยหลือ฿หຌเปถึงระดับครอบครัว ทีไผานมารงรียนเมสามารถขຌาเปดูลกຌปัญหาเดຌทัๅงหมดหรือกຌเขปัญหาเดຌอยาง
ทันทวงที ดังนัๅน หากทศบาลสามารถจัดทาผนงานทีไครอบคลุมคุณภาพชีวิตของคน฿นทศบาลเดຌ กใคงจะชวยเดຌ บางครัๅง
การจกจายบางอยางเมขຌาถึงกลุมคนบางคน อาจดຌวยสติปัญญาหรือศักยภาพของคนกลุมนีๅ ทา฿หຌเมมีความสามารถหรือมี
ความรูຌทีไทา฿หຌขาขຌาถึงบริการเดຌ
ิ3ี ปัญหาดຌานสาธารณสุขละสุขภาพอนามัย
ิ3.1ี ยังมีปัญหา฿นรืไองของการขຌาถึง ดยฉพาะกรณีนักรียนทีไรงรียนเมมีศักยภาพดูลพียงพอ
 ล ะ อ น า มั ย กใ มั ก ฿ หຌ ส ง ต อ ดั ง นัๅ น ค ว ร มี  ผ น ห รื อ  ค ร ง ก า ร ทีไ ร อ ง รั บ ต ร ง นีๅ
กในาจะทา฿หຌการบริการครอบคลุมเดຌมากขึๅน
ิ3.2ี ปัญหาเขຌลือดออกริไมระบาดมากขึๅน ชน พืๅนทีไตาบลสารง ิหมู 3 ละหมู 10ี พืๅนทีไบริวณ
รงหมู ิขตติดตอกับตาบลบางหญຌาพรก บริวณหมู 7 ละหมู15ี พืๅนทีไตาบลสารงกลาง ป็นตຌน ลຌวทีไผานมามีปัญหา
กีไยวกับทีมของทศบาลทีไชุมชนรຌองขอ฿หຌดานินการพนยากันยุง ซึไงพบวาจะเมสามารถดานินการเดຌตามทีไชุมชนรຌองขอ
ดยมักจะปฏิสธหรือมีขຌอจากัดวาสามารถดานินการเดຌทานัๅนทานีๅ หากกินกวานีๅเมดานินการ฿หຌ จึงอยาก฿หຌทางทศบาล
ทาความขຌา฿จกับทีมทศบาลทีไทาหนຌาทีไตรงนีๅ
ละทีไผานมามีปัญหาเขຌลือดออกกิดขึๅน฿นทศบาล ตทศบาลกับอนามัยยังเมตืไนตัว฿นปัญหาดังกลาว ควรมีความรวมมือ
ละประสานงานกันของทัๅงสององค์กร฿นการกຌเขปัญหาละตຌองมีการพนยาอยางตอนืไอง
ิ4ี ปัญหาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
ิ4.1ี ผูຌทนจากสถานีตารวจ฿หຌขຌอมูลกีไยวกับ ขຌอจากัดดຌานงบประมาณ ละดຌานการขาดคลน
บุคลากรอันสงผลตอความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน จึงเดຌสนอนะการกຌเขปัญหาดยการนาทคนลยี
ขຌามาชวย ชนการติดตัๅงกลຌองวงจรปຂด ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์฿นพืๅนทีไทีไเมปลอดภัย อยาก฿หຌทศบาลสนับสนุน
งบประมาณการติดตัๅงกลຌองวงจรปຂด หรือการจัด฿หຌประชาชนป็นอาสาสมัครรวมกับตารวจ ิตารวจบຌานี ดยทศบาล
สนับสนุนงินคาตอบทน ซึไงหากประชาชนมีความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินลຌว กใจะกຌปัญหาตางโ เดຌ
ิ4.2ี ปัญหาความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์ยังป็นปัญหาทีไมีความสีไยง ซึไงการกຌเขปัญหานัๅนควรป็น
ห นຌ า ทีไ ข อ ง ทุ ก ฝ่ า ย เ ม ฿ ช ห นຌ า ทีไ ข อ ง  ท ศ บ า ล  ต  พี ย ง ฝ่ า ย  ดี ย ว  ด ย ทีไ ผ า น ม า  ท ศ บ า ล
มีครงการกลຌอง CCTV มีการจัดทาป็นผน ละขออนุมัติงบประมาณเปหลายชุมชนลຌว บางพืๅนทีไกใเดຌรับงบจากการ
เฟฟງา อยางเรกใตาม ควรมีการประสานงานกับตารวจ฿นการนาเป฿ชຌงาน พืไอ฿หຌขຌอมูลมีความถูกตຌองรวดรใวละ฿ชຌงานเดຌ
จริง ตลอดจนการประสานงานกับการเฟฟງาจะติดตัๅงจุด฿ด ละทศบาลจะติดตัๅงจุด฿ด
ิ4.3ี บริวณรงรียนวัดสวนสຌม หมู 9 ตาบลสารง฿ตຌ มีกรณีทีไตูຌดงหายเป ละกิดหตุลักขมย
จักรยานยนต์ ผูຌ฿หຌขຌอมูลคยจຌงกับจຌาหนຌาทีไตารวจพืไอขอตูຌดง ตกใเมดานินการ฿หຌ จนตຌองเปติดตามถึงสถานีตารวจฯ
ละมืไอติดตัๅงลຌว จຌาหนຌาทีไตารวจกใเมเดຌมาตรวจตราสมไาสมอ
ิ5ี ปัญหาดຌานการปງองกันละบรรทาสาธารณภัย
ิ5.1ี ปัญหาความทันทวงที฿นการทาหนຌาทีไของฝ่ายปງองกันละบรรทาสาธารณภัยของทศบาล คยมี
กรณีทีไมีตัวตอหัวสือมาทารัง฿หญมาก ละเดຌตอยประชาชน ตครืไองเมຌครืไองมือของฝ่ายปງองกันฯ เมมี หรือมีกรณีงู
หลือมขຌาบຌาน ตพอจຌงลຌวการจัดการยังมีความลาชຌา
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ิ5.2ี ควรมีการสนับสนุนสวัสดิการหรือสิไงทีไสรຌางขวัญกาลัง฿จ฿หຌกับพนักงานดับพลิงของทศบาล ดย
อาจจะมีการบรรจุพนักงานหลานีๅขຌาทางาน นืไองจากพนักงานหลานีๅปฏิบัติงานทีไสีไยงภัย ละบางครัๅงมืไอมีหตุกิดขึๅน กใ
มาจัดการลาชຌา อันนืไองมาจากพนักงานเมพียงพอ หรือมีการปลีไยนวรกัน ซึไงสงผลสียหายกประชาชน
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 ดຌานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอม
ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอม ภาคีครือขายภาครัฐละภาคอกชนมีประดในปัญหาละ
ขຌอสนอนะตางโ มีรายละอียดดังนีๅ
ิ1ี ปัจจุบันมีหมูบຌานจัดสรรทีไกิดขึๅน฿หม ซึไงมีจานวนพิไมขึๅน ตเมเดຌมีระบบระบายนๅาหรือจัดการนๅา
สียทีไพิไมขึๅนตามเปดຌวย ยังพบปัญหานๅานาสียละการระบายนๅาสียลงคลอง ชน กรณีคลองตาผือก ป็นตຌน
ิ2ี ปัญหาสิไงวดลຌอมยังป็นปัญหาทีไยังกຌเมสารใจ ชนซอยรงรียนวัดสารงหนือ ทีไมีลักษณะป็น
ชุมชนออัดหรือหนานน มีรงงานอุตสากรรม มีการปลูกบຌานรือนรุกลๅาคูคลอง ทา฿หຌเมสามารถพัฒนาคลองเดຌ ทศบาลกใ
กຌเขปัญหาเดຌยาก นืไองจากชาวบຌานอยูอาศัยลักษณะนีมๅ านานลຌว
ิ3ี กรณีปัญหารงหมูทีไมีการปลอยนๅาสีย มีผูຌ฿หຌขຌอมูลวาทางรงงานขออนุญาตทางจังหวัดวาทาป็น
รงงานผลิตลูกชิๅน ตเมทราบวาผลิตลูกชิๅนจริงหรือเม นืไองจากมีการชาหละหมูทุกวัน ลຌวทางรงงานเดຌมีการบริษัททีไ
ปรึกษามาดูลรืไองการบาบัดนๅาสีย ตบางชวงระบบมีปัญหา ทา฿หຌมีการปลอยนๅานานๅาสียลง฿นพืๅนทีไ มืไอประธานชุมชน
ตางโ รຌองรียนขຌามา ทศบาลกใกຌเขปัญหาเดຌป็นครัๅงคราว ดังนัๅน ทาอยางเรถึงจะกิดการกຌเข฿นระยะยาวละอยู
รวมกันกับชุมชนเดຌ
ิ4ี ทศบาลควรมีมาตรการกใบภาษีพืไอบารุงทຌองถิไน฿นระยะยาวสาหรับรงงานทีไมีการปลอยนๅาสียป็น
ปริมาณทีไมาก พราะทีไผานมาภาษีทีไทศบาลเดຌรับมานัๅน มาจากการขออนุญาตตัๅงรงงานอุตสาหกรรม฿นครัๅงรก ตการกอ
มลพิษของรงงานอุตสาหกรรมมีอยูรืไอยโ นอกจากนัๅนลຌว ยังมีขຌอสังกตวา ปัญหานๅาสียเมเดຌมาจากรงงานอุตสาหกรรม
ทัๅงหมด ตสวน฿หญมาจากบຌานรือนประชาชน
ิ5ี ปัญหาขยะดยภาพรวมมีการกຌเขดีขึๅน ตประชาชนมีการทิๅงขยะพิไมขึๅน มีผูຌสนอวาการกຌเข
ปัญหาขยะ ควรปลูกฝัง฿หຌดใกมีจิตสานึกตัๅงต฿นรงรียน฿นการรูຌจักกใบขยะ ละรักษาความสะอาด ตลอดจนผูຌ฿หญกใควร
ป็นบบอยางทีไดี฿หຌกดใก
ิ6ี อยาก฿หຌจຌาหนຌาทีไกวาดถนนปฏิบัติงาน฿นวันสาร์ดຌวย นืไองจากทีไผานมาหยุดทัๅงสาร์ละอาทิตย์
ลຌวยในวันศุกร์ มี฿บเมຌตใมถนน เมมี฿ครทาความสะอาด ชาวบຌานตຌองชวยกันทาอง นืไองจากกีดขวางการจราจรละลดู
เมสะอาด หรือมีกรณีทีไดใกนักรียนกินขนมละทิๅงขยะเวຌตามศาลาพักผูຌดยสาร กใเมมีจຌาหนຌาทีไกวาด
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 ดຌานศรษฐกิจ ละการทองทีไยว
ภาคีครือขายภาครัฐละภาคอกชนเดຌ฿หຌขຌอสนอนะวา ทศบาลควรมีปງาหมาย฿นการทา฿หຌคนทีไมีรายเดຌนຌอย
กลายป็นคนทีไพออยูพอกิน ละควรสงสริม฿หຌคนทีไมัไงมีศรีสุขมาชวยหลือคนทีไมีรายเดຌนຌอย ควรจัดครงการทีไนຌนการออม
งิน การตัๅงกองทุน การชวยหลือดຌานอาชีพกผูຌทีไมีรายเดຌนຌอย ดยตละชุมชนสารวจขຌอมูล ละคัดคนขຌารวมครงการ
จากนัๅนควรมีการประมินอยางตอนืไองวาผลของการชวยหลือป็นอยางเร นอกจากนัๅนลຌว การทีไภาครัฐ฿หຌการสนับสนุน
งินป็นกองทุนตางโ ทศบาลควรพิจารณาวาจะนาเป฿ชຌอะเรเดຌบຌาง ดยฉพาะการพัฒนาดຌานการประกอบอาชีพ ดย฿หຌ
จຌาหนຌาทีไของทศบาลมีบทบาท฿นการหาขຌอมูลหรือตรวจสอบ มีการประชุมอบรมชิงวิชาการพืไอขียนครงการสนอขอจาก
กองทุน ละนาความคิดจากชุมชนมาพัฒนาป็นครงการ
ยุทธศาสตร์ทีไ 5 ดຌานการบริหาร ละการมีสวนรวมของประชาชน
฿นยุทธศาสตร์ทีไ 5 ทีไประชุมภาคีครือขายภาครัฐละภาคอกชนเดຌมีการนาสนอประดในปัญหาละขຌอสนอนะ
ตางโ ฿หຌกทศบาล ดังนีๅ
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ิ1ี ทศบาลควรจัดครงการอบรมดยชิญประธานชุมชน ประธานอสม. ประธานกลุมสตรี กลุมละ 3 คน มา
ประชุมชิงปฏิบัติการพืไอสอนการขียนสนอครงการ การทาผนงานครงการ นืไองจากบางชุมชน ป็นคนทีไมา฿หม ละ
ตละชุมชนมีศักยภาพเมทากัน บางคนจึงยังเมขຌา฿จกระบวนการตางโ จึงตຌองมีผูຌทีไ฿หຌความชวยหลือ นอกจากนัๅนลຌว
ยังป็นวทีทีไจะ฿หຌตัวทนเดຌนาสนอปัญหาละความตຌองการของชุมชน ดยรียงตามลาดับความสาคัญ
ิ2ี การจัดทากิจกรรมครงการ เมควรคานึงตพียงประชากรทีไมีอยู฿นทะบียนบຌาน ตควรคานึงถึงประชากร
ฝง฿นพืๅนทีไดຌวย
ิ3ี การมีผูຌทนประชาคมมืองทีไป็นคนกาทีไอยู฿นพืๅนทีไมานานมีขຌอดี คือหากมีประดในสงสัย สามารถปຂดประดใน
พืไอซักถามผูຌทีไกีไยวขຌองเดຌวากิจกรรมครงการนัๅนป็นประยชน์ตอประชาชนคนสวน฿หญหรือเม หากผูຌทนป็นคน฿หมลຌว
มักเมกลຌาซักถามหรือสดงความคิดหใน
ิ4ี การดานินการดຌานตางโ ของทศบาลคอนขຌางจะมองหในชัดจน ทศบาลมีความพรຌอม มีการปฏิบัติเปตาม
ขัๅนตอนของผน มีการรับฟัง มีการดานินการทีไดี ครอบคลุมละ฿หຌทุกฝ่ายมีสวนรวม หนวยงานตางโ รูຌสึกวาเดຌรับความ
รวมมือจากทศบาลป็นอยางดี
ขຌอสนอนะอืนไ โ
ิ1ี การ฿หຌบริการของตละกองงาน฿นทศบาลควรมีความตอนืไอง ดยฉพาะ฿นชวงพักกลางวัน ควรจัด
จຌาหนຌาทีไป็นวร฿นการ฿หຌบริการ
ิ2ี การจัดกระบวนการติดตามละประมินผน ควรสงผนงานของทศบาลป็นอกสารนบเปดຌวย พืไอ฿หຌ
ผูຌขຌารวมมีขຌอมูลละตรียมพรຌอมกอนการประชุม
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4.5 ผลการสารวจความคิดหในของประชาชนตอยุทธศาสตร์ 5 ดຌาน
฿นสวนนีๅผูຌวิจัยวิคราะห์ละนาสนอขຌอมูลทีไกใบรวบรวมจากจากการสารวจภาคสนามดยบบสอบถามละวิธี
สัมภาษณ์บบผชิญหนຌา (face to face interview) ผูຌสารวจป็นนักศึกษาคณะนักศึกษาคณะสังคมสงคราะห์ศาสตร์ละ
สวัสดิการสังคม ชัๅนปีทีไ 2 - 4 ทีไผานการอบรม฿นการสัมภาษณ์ ฿นวันทีไ แโ พฤศจิกายน โ55่ ละดานินการกใบขຌอมูล
วันทีไ แไ - แ5 พฤศจิกายน โ55่ ดยการสุมตัวอยางรຌอยละ 5 ของจานวนครัวรือนทัๅงหมด฿นทศบาลมืองปู่จຌาสมิง
พราย จานวนทัๅงสิๅน 1,ๆๆ้ คน
มีผูຌตอบบบสอบถามมีจานวนทัๅงสิๅน 1,673 คน คิดป็นรຌอยละ แเเ
ผูຌวิจัยนาสนอผลการศึกษา฿นประดในดังนีๅ
4.5.1 ลักษณะทัไวเปของกลุมตัวอยาง
ไ.5.โ ผลการสารวจความพึงพอ฿จของประชาชนตอบทบาทของทศบาล฿นการ฿หຌบริการ
4.5.3 ความพึงพอ฿จของประชาชนตอผลการดานินงาน฿นยุทธศาสตร์ 5 ดຌาน
4.5.4 ความพึงพอ฿จของประชาชนตอผลการดานินงานของทศบาล฿นภาพรวม
4.5.5 การปรียบทียบความพึงพอ฿จของประชาชนตอผลการดานินงานของทศบาล฿นปี โ55เ ถึงปี โ558

ดังนีๅ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4.5.1 ลักษณะทัไวเปของกลุมตัวอยาง
ขຌอมูลจากบบสอบถามสามารถจานกจานวนผูຌตอบบบสอบถามตามชุมชนละตาบลทีไอยูรวมทัๅงลักษณะทัไวเป
ตารางทีไ 4.5.1.1 สดงจานวนละรຌอยละของกลุม ตัวอยาง บงตามชุมชนละตาบลทีอไ ยู
จานวน กลุม ตัวอยาง
ชือไ ชุมชน
หมูทีไ
ตาบล
ครัวรือน
5%
1,8
392
20
รวมศรัทธาพัฒนา
2,5
1,193
60
บุญถนอมพัฒนา
3
2,222
111
บางวัวพัฒนา
4
สารง
1,400
70
มหาวงษ์พัฒนา
6,7
593
30
รวมรังสรรค์
9
572
29
ปรมฤทัย
10
603
30
กุศลสงสามัคคี
1
936
47
หมู 1 รวม฿จพัฒนา
2
580
29
หมู 2 พัฒนา
3
1,007
50
กิดอีไยมพัฒนา
4
448
22
วัดสารงหนือ หมู 4
สารงกลาง
5
161
8
หมู 5 สามัคคี
6
122
6
คลองสารงหมู 6
7
1,173
58
ชาวมหาวงษ์
8
1,204
60
คลองสารง
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ลาดับ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
26
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ชือไ ชุมชน

หมูทีไ

รวมดຌวยชวยพัฒนา
วัดสารงหนือ หมู 10
ศรีสกุลกຌาวหนຌา
ผูกมิตรพัฒนากຌาวหนຌา
อราวัณ
รวมสุข
คลองขุดพัฒนา
หมู 6 สารง฿ตຌพัฒนา
พิทักษ์ธรรม หมู 7
ศรีสวนสຌมพัฒนา
รมประดู
พิทักษ์ธรรม หมู 9
รวมสามัคคี 72 ปี มหาราช
สะพานขียว
สยามพัฒนา
บຌานสวนนๅา
จตุพร
หมู 6 หมู 7 รวม฿จพัฒนา
วัดบางหัวสือ
กຌาวพัฒนา
กຌา กຌา กຌาพัฒนา
บางฝງายหมู 11
หมู12 อาสาพัฒนาบางฝງาย
12 บ.บ.น. พัฒนา
4 ส.พัฒนา
เทยสมุทรรวมพัฒนา
บุญจมสรຌางสรรค์
ทຌองคุຌงพัฒนา

9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
1,5
2
3
4
6,7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
1,2

ตาบล

สารง฿ตຌ

บางหัวสือ

บางหญຌาพรก

จานวน
ครัวรือน
644
204
1,279
1,101
240
198
108
305
686
526
527
1,644
780
210
155
130
299
324
274
425
175
193
330
330
278
594
203
486

กลุม ตัวอยาง
5%
32
10
64
55
12
10
5
15
34
26
26
82
39
11
8
6
15
16
14
21
9
10
17
17
14
30
10
24
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ลาดับ
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ชือไ ชุมชน

3
4
5

จานวน
ครัวรือน
1,046
362
295

กลุม ตัวอยาง
5%
52
18
15

6

266

13

7
8
9
10
11
12
13
14,15
16
17
18
19
20
21
22

188
183
83
548
833
179
490
822
154
823
440
829
360
111
149
33,415

9
9
4
27
42
9
25
41
8
41
22
41
18
6
7
1,669

หมูทีไ

ชาวทຌองคุຌงสามัคคี
วัดหลม
ดวนพัฒนา
วัดกลางสวนสรຌางสรรค์
(มอญดิงฮะมกี
ปู่จຌา
ถนอมสุข
รวม฿จธรรม
อิสระพัฒนา หมู 10
หมู 11 พรຌอม฿จสรຌางสรรค์
หมู 12 พรຌอม฿จสรຌางสรรค์
คลองทຌายมือง
ทพพัฒนา
วัดบางหญຌาพรก 16
รวมพัฒนา
ศิษย์ธรรมคุณ หมู 18
อยูจริญ 19
ประชารวม฿จ
หมู 21 วัดบางหญຌาพรก
หมู 22 วัดบางหญຌาพรก
รวม

ตาบล

จากตาราง 4.5.1.2 พบวา กลุมตัวอยางทัๅงหมด 1,673 คน สวน฿หญป็นพศหญิง 1061 คน คิดป็นรຌอยละ
ๆใ.ไ พศชาย ๆ12 คน คิดป็นรຌอยละ ใ6.6 สวน฿หญอายุอยูระหวาง 5แ-ๆเ ปี คิดป็นรຌอยละ 25.6 มีสถานภาพสมรส
มากทีไสุดคิดป็นรຌอยละ 67.9 จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ ไ5.โ ประกอบอาชีพคຌาขาย มี
ธุรกิจสวนตัวละรับจຌางทัไวเปมากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 32.2 มีรายเดຌของครอบครัวอยูระหวาง 5,000 ถึง 10,000 บาท
ตอดือนมากทีไสุดคิดป็นรຌอยละ 31.3

พศ

ตารางทีไ 4.5.1.2 สดงจานวนละรຌอยละของขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม
ขຌอมูลทัวไ เป
หญิง

จานวน (รຌอยละ)
1061 (ๆ3.4%)
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ขຌอมูลทัวไ เป

ชาย
อายุ
ตไากวา 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกวา 60 ปี
สถานภาพสมรส
สมรส/อยูดຌวยกัน
สด
หมຌาย/ยกกันอยู
การศึกษา
เมเดຌรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือทียบทา
อนุปริญญาหรือทียบทา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
อาชีพหลัก
ขຌาราชการ
อกชน
คຌาขายธุรกิจสวนตัว
รัฐวิสาหกิจ
รับจຌางทัไวเป
นักรียนนักศึกษา
มบຌาน
วางงาน
เมระบุ
รายเดຌครอบครัวตอดือน นຌอยกวา 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท
25,001-30,000 บาท
30,001-35,000 บาท
มากกวา 35,000 บาท ขึๅนเป

จานวน (รຌอยละ)
ๆ12 (ใ6.6%)
แ3 (เ.8%)
แ74 (10.4%)
344 (20.6%)
ใ90 (โ3.3%)
429 (25.6%)
323 (แ9.3%)
แ136 (ๆ7.9%)
ใ64 (โ1.8%)
173 (แ0.3%)
16 (แ.0%)
757 (ไ5.2%)
553 (33.1%)
แ41 (8.4%)
แ91 (แแ.4%)
15 (เ.9%)
ไๆ (โ.7%)
แ07 (6.4%)
538 (ใ2.2%)
15 (0.9%)
538 (32.2%)
36 (2.2%)
แ87 (แ1.2%)
แ95 ิ11.7%)
11 (0.7%)
336 (20.1%)
523 (31.3%)
ใ96 (โใ.7%)
227 (แ3.6%)
77 (4.6%)
51 (ใ.0%)
19 (แ.1%)
ไ4 (โ.ๆ%)

จากตารางทีไ ไ.5.แ.ใ ผูຌตอบบบสอบถามมีสถานะป็นหัวหนຌาครัวรือนมากทีไสุดคิดป็นรຌอยละ 45.2 รองลงมามี
สถานะภาพป็นคูสมรสของหัวหนຌาครัวรือน คิดป็นรຌอยละ ใแ.แ มีสถานะภาพป็นจຌาขององ ิทัๅงบຌานละทีไดินี มากทีไสุด
คิดป็นรຌอยละ 53.3 รองลงมาชาบຌานอยูคิดป็นรຌอยละ 23.5 มีสมาชิก฿นครอบครัว 3-5 คนมากทีไสุดคิดป็นรຌอยละ
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ๆใ.แ เดຌอาศัยอยู฿นขตทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย มานานกวา 20 ปีขึๅนเป มากทีไสุด คิดป็น รຌอยละ 5แ.โ รองลงมา
1-5 ปีคิดป็นรຌอยละ แไ.็ ละมีชืไออยู฿นทะบียนบຌานมากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 86.4
ตารางทีไ ไ.5.แ.ใ สดงจานวนละรຌอยละของลักษณะทีไอยูอาศัยละสภาพความป็นอยู
ลักษณะทีอไ ยูอ าศัยละสภาพความป็นอยู
จานวน (รຌอยละ)
สถานภาพ฿นครอบครัว
หัวหนຌาครัวรือน
757 (ไ5.2%)
คูสมรสของหัวหนຌาครัวรือน
520 (ใ1.1%)
บุตร ธิดา ญาติสนิทของหัวหนຌาครัวรือน
335 (20.เ%)
ผูຌอาศัย
61 (3.6%)
สถานภาพความป็นจຌาของ
ป็นจຌาขององ(ทัๅงบຌานละทีไดิน)
891 (53.3%)
฿นทีไอยูอาศัย
บຌานชา
393 (23.5%)
ป็นผูຌอาศัย
174 (10.4%)
ป็นจຌาของบຌานตชาทีไดิน
211 (12.6%)
นายจຌางจัดหา฿หຌ
4 (0.2%)
จานวนสมาชิก฿นครอบครัว
1 คน
2(0.1%)
2 คน
313 (18.7%)
3-5 คน
1056 (63.1%)
6-8 คน
237 (14.2%)
9-10 คน
33 (2.0%)
มากกวา10 คนขึๅนเป
32 (1.9%)
จานวนปี ทีไอ าศัยอยู฿นทศบาลมื อ งปู่ นຌอยกวา 1 ปี
40 (2.4%)
จຌาสมิงพราย
1-5 ปี
246 (14.7%)
6-10 ปี
223 (13.3%)
11-15 ปี
141 (8.4%)
16-20 ปี
166 (9.9%)
มากกวา 20 ปีขึๅนเป
857 (51.2%)
การมีชืไออยู฿นทะบียนบຌานทศบาลมือง
ปู่จຌาสมิงพราย
ความรูຌ ว า ชุ ม ชนทีไ อ ยู ตัๅ ง อยู บ นทีไ ดิ น
ประภท฿ด

มี
เมมี
เมทราบ
ทราบ







ประภททีไอยูอาศัย
ประภทพานิชกรรม
ประภทอุตสาหกรรม
ประภทคลังสินคຌา
ประภทกษตรกรรม
ประภทหนวยงานราชการ

1ไ45 (86.4%)
228 (13.6%)
1154 (69.0%)
519 (31.0%)
443 (85.4%)
20 (3.9%)
45 (8.7%)
2 (0.4%)
2 (0.4%)
7 (1.3%)
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จากตารางทีไ ไ.5.แ.ไ ผูຌตอบบบสอบถามคยเป฿ชຌบริการทีไ ทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย ฿นปีทีไผานมา คิดป็น
รຌอยละ ๆใ.5 ดยมีการ฿ชຌบริการทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย แ -ใ ครัๅง มากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 92.8

ตารางทีไ ไ.5.แ.ไ จานวนละรຌอยละของกลุม ตัวอยาง บงตามการ฿ชຌบริการทศบาลมือง
พราย
การ฿ชຌบริการทศบาลมืองปู่ จຌาสมิงพราย
การ฿ชຌบริการทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย
เมคย
คย
จ านวนครัๅ ง ทีไ  คย฿ชຌ บ ริ ก าร ทศบาลมื อ ง 1-3 ครัๅง
ปู่จຌาสมิงพราย
4-6 ครัๅง
7-9 ครัๅง
10 ครัๅงขึๅนเป

ปู่ จຌาสมิง
ความถีไ (รຌอยละ)
610 (36.5%)
1063 (63.5%)
986 (92.8%)
51 (4.8%)
5 (0.5%)
21 (โ.0%)

ผูຌตอบบบสอบถาม฿หຌขຌอมูลวาเมคยเดຌรับขาวสารของทางทศบาลจานวน 415 คน คิดป็น
รຌอยละ
24.8 คยเดຌรับขาวสาร แ258 คน คิดป็นรຌอยละ 75.2 จากตารางทีไ ไ.5.แ.5 หลงกระจายขຌอมูลขาวสารของทาง
ทศบาลทีไผูຌตอบบบสอบถามรับรูຌขຌอมูลเดຌมากทีไสุด คือระบบกระจายสียงเรຌสาย คิดป็นรຌอยละ ไใ.้ รองลงมาจาก
วารสาร ผนพับ ละรายงานกิจกรรม คิดป็น รຌอยละ 26.6 ละเดຌรับขຌอมูลขาวสารจากคณะกรรมการชุมชน คิดป็นรຌอย
ละ 14.4 ความพึงพอ฿จตอรูปบบการประชาสัมพันธ์ของทศบาล มีคาฉลีไยทากับ 3.21 (0.86)
ตารางทีไ ไ.5.แ.5จานวนละรຌอยละของกลุม ตัวอยาง บงตามหลงการเดຌรบั ขຌอมูลขาวสารจากทศบาลมืองปู่
จຌาสมิงพราย
หลงการเดຌรบั ขຌอมูลขาวสารจากมืองปู่ จຌาสมิงพราย
จานวน (รຌอยละ)
ระบบกระจายสียงเรຌสาย
1เ09 (43.9%)
วารสาร/ผนพับ/รายงานกิจกรรม
611 (โ6.6%)
คณะกรรมการชุมชน
331 (14.4%)
บอร์ดประชาสัมพันธ์฿นชุมชน/ทศบาล
173 (7.5%)
อาสาสมัครประชาสัมพันธ์
96 (4.2%)
วใบเซต์ของทศบาล
43 (แ.9%)
ปງายผยพรผลการดานินบริวณทีไพักผูຌดยสาร
17 (0.7%)
ปງายเฟวิไง
17 (0.7%)

ไ.5.โ ผลการสารวจความพึงพอ฿จของประชาชนตอบทบาทของทศบาล฿นการ฿หຌบริการ
จากตารางทีไ ไ.5.โ.แ ผลการสารวจความพึงพอ฿จของประชาชนตอบทบาทของทศบาล฿นการ฿หຌบริการ ซึไง฿น
บบสอบถามจะบงระดับความพึงพอ฿จออกป็น 5 ระดับ เดຌกระดับความพึงพอ฿จ
นຌอยมาก ซึไงตีคาป็น แ
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คะนน พิไมขึๅนป็นลาดับ จนถึงระดับมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด คิดป็น 5 คะนน ฿นการรายงานผล฿นสวนนีๅ ขอบงระดับ
ผลการสารวจออกป็น 5 ระดับ พืไอ฿หຌงายตอการทาความขຌา฿จ ดังตอเปนีๅ

ระดับคะนน
0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

ความหมาย
การดานินงานตຌองปรับปรุงอยางรงดวน
การดานินงานตຌองปรับปรุง
การดานินงานระดับพอ฿ชຌ
การดานินงานระดับดี
การดานินงานระดับดีมาก

฿นภาพรวมของการสารวจความพึงพอ฿จตอการทางานของทศบาล พบวาประชาชนสวน฿หญ รายงานผลความพึง
พอ฿จมีทัๅงพิไมขึๅนละลดลง มืไอทียบกับผลการประมิน฿นปี โ55็ ผลการประมินความพึงพอ฿จของตาบลสารงพิไมขึๅน
กือบทุกหัวขຌอ ละผลการประมินความพึงพอ฿จของตาบลบางหัวสือลดลงกือบทุกหัวขຌอชนกัน อยางเรกใตามระดับความ
พึงพอ฿จยังอยู฿นระดับพอ฿ชຌถึงระดับ ดี ประชาชนประมินระดับความพึงพอ฿จการ฿หຌบริการดຌานการจัดทาบัตรประจาตัว
ประชาชน ชน บริการตามคิวเมลือกปฏิบัติสะดวกรวดรใว ละการ฿หຌบริการดຌานการขอรับบีๅยยังชีพตางโชน บีๅยยังชีพ
ผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ ผูຌติดชืๅออดส์อยู฿นระดับดี นอกหนือจากนัๅน อยู฿นระดับปานกลาง
มืไอบงผลการศึกษายกรายตาบล พบวาตาบลสารงมีคาคะนนความพึงพอ฿จอยู฿นระดับดีทุกหัวขຌอ ผลการ
ประมินมากทีไสุดกือบทุกหัวขຌอ ฿นขณะทีไระดับความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุดจะอยูทีไตาบลสารงกลางป็นสวน฿หญ ป็นทีไนา
สังกตวา ประชาชน฿นตาบลบางหัวสือ฿หຌคะนนความพึงพอ฿จตไากวา ใ.เเ ฿นหัวขຌอ การปຂดชองทางการ฿หຌบริการดຌาน
การรับรืไองรຌอง ละ การปງองกันละระงับอัคคีภัย ทศบาลจึงควร฿หຌความสน฿จ฿นการพัฒนาบริการดังกลาว฿นตาบลบาง
หัวสือป็นพิศษ ฿นภาพรวม ทศบาลควรตัๅงปງาหมายพัฒนาการ฿หຌบริการ฿นทุกหัวขຌอทีไยังมีผลการประมินตไากวา ใ.5แ
พืไอ฿หຌกิดผลการประมินอยู฿นระดับดีทุกดຌาน

ตารางทีไ ไ.5.2.1 ความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานตอบทบาทของทศบาล฿นการ฿หຌบริการ สดงคาฉลียไ (คา
บียไ งบนมาตรฐาน)
คาฉลียไ ของทุก
จานกตละตาบล
ความพึงพอ฿จของประชาชน
ตาบล
ตาบลสารง ตาบลสารง ตาบลสารง ตาบลบางหัว ตาบลบาง
ตอบทบาทของทศบาล
(คาบียไ งบน
กลาง
฿ตຌ
สือ
หญຌาพรก
฿นการ฿หຌบริการสดงคาฉลียไ
มาตรฐาน)
1.การ฿หຌบริการดຌานการจัดทาบัตร
3.62 (0.8) 3.68 (0.8) 3.54 (0.8) 3.66 (0.9) 3.64 (0.7) 3.58 (0.8)
ประจาตัวประชาชน ชนบริการตามคิวุ
เมลือกปฏิบัติุ สะดวกุรวดรใว
2.การ฿หຌบริการดຌานการขอรับบีๅย ยังชีพ
ตางโ ชน บีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ
ผูຌ
พิการ ผูຌติดชืๅออดส์
3.การ฿หຌบริการดຌานชาระภาษีทีไดินละ
รงรือน ภาษีบารุงทຌองทีไ ภาษีปງาย
4.การ฿หຌบริการดຌานงานทะบียน ชน
จຌงกิด/จຌงตาย/ จຌงยຌาย /จัดทา

3.53 (เ.8)

3.68 (0.8) 3.51 (0.8) 3.54 (0.8) 3.45 (0.7) 3.34 (0.7)

3.36 (0.8)

3.64 (0.7) ใ.22 (เ.8) 3.28 (0.8) 3.30 (0.8) 3.23 (0.7)

3.55 (0.8)

3.73 (0.8) ใ.41 (0.9) 3.52 (0.9) 3.49 (0.7) 3.48 (0.7)
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ความพึงพอ฿จของประชาชน
ตอบทบาทของทศบาล
฿นการ฿หຌบริการสดงคาฉลียไ
ทะบียนบຌาน฿หม
5.การ฿หຌบริการดຌานการขอ฿บอนุญาต
กีไยวกับอาคาร ชน
การปลูก
สรຌางุ การซอมซมุ
การรืๅอ
ถอน
6.การ฿หຌบริการดຌานการปງองกันรคติดตอ
ชน เขຌลือดออก
เขຌพิษสุนัข
บຌา
็.การปຂดชองทางการ฿หຌบริการดຌานการ
รับรืไองรຌองทุกข์ ชน วใบเซต์ุ ตูຌ ปณ.ุ
คารຌองุหนังสือผานชุมชนุ ส.ท.ุ ผูຌบริหารุ
ทรศัพท์ ป็นตຌน
่.การ฿หຌบริการดຌานจัดการมูลฝอย฿น
ชุมชนละสถานประกอบการ
้.การปງองกันละระงับอัคคีภัย ชน การ
จัดอบรมรืไองการปງองกันอัคคีภัย ถังนๅายา
คมี฿นชุมชน ความพรຌอมของจຌาหนຌาทีไ฿น
การออกควบคุมดับพลิง ป็นตຌน
1เ.การติดตอขอ฿บอนุญาตประกอบ
กิจการรຌานอาหาร/สะสมอาหาร
ิหมายถึง รຌานขายของชา/รຌานขายของ
หຌงทีไตຌองซืๅอเปปรุงอีกครัๅง/รຌานชหวย/
รຌานสะดวกซืๅอี /กิจกรรมทีไป็นอันตราย
ตอสุขภาพ
11.การ฿หຌบริการของครูผูຌดูลดใกทีไศนู ย์
พัฒนาดใกลใก

คาฉลียไ ของทุก
จานกตละตาบล
ตาบล
ตาบลสารง ตาบลสารง ตาบลสารง ตาบลบางหัว ตาบลบาง
(คาบียไ งบน
กลาง
฿ตຌ
สือ
หญຌาพรก
มาตรฐาน)
3.34 (0.8)

3.56 (0.7) 3.05 (0.8) 3.33 (0.9) 3.24 (0.8) 3.24 (0.7)

3.48 (0.9)

3.62 (0.8) 3.51 (0.9) 3.52 (1.0) 3.38 (0.9) 3.30 (0.8)

3.โ1 (เ.้)

3.22 (09) 3.22 (0.8) 3.10 (0.9) 2.82 (0.8) 3.19 (0.8)

3.42 (0.9)

3.60 (0.8) 3.38 (0.9) 3.43 (1.0) 3.21 (0.7) 3.32 (0.9)

3.โ7 (เ.้)

3.44 (0.8) 3.47 (เ.9) 3.18 (0.9) 2.91 (0.8) 3.17 (0.9)

3.ใ3 (เ.8)

3.54 (0.7) 3.21 (เ.8) 3.18 (0.9) 3.28 (0.9) 3.31 (0.8)

3.ใ5 (เ.8)

3.64 (0.7) 3.29 (เ.่) 3.22 (0.9) 3.08 (0.8) 3.19 (0.8)

4.5.3 ความพึงพอ฿จของประชาชนตอผลการดานินงาน฿นยุทธศาสตร์ 5 ดຌาน
ไ.5.ใ.แ การประมินยุทธศาสตร์ทีไ แ ดຌานการพัฒนาทຌองถิไนดຌานครงสรຌางพืๅนฐานละ
ผัง
มือง
ยุทธศาสตร์ทีไ แ ป็นการพัฒนาดຌา นครงสรຌางพืๅนฐานละผังมือง จะมีการสารวจความพึงพอ฿จของ
ประชาชนดย฿ชຌคาถามทัๅงสิๅน ้ ขຌอ ทัๅง฿นสวนของการสรຌาง ปรับปรุง สาธารณูปภคตางโ ชนถนน สะพาน ทางดินทຌา
สะพานลอย ศาลาทีไพักผูຌดยสาร ทอระบายนๅา ป็นตຌน การปรับปรุงภูมิทัศน์฿หຌป็นระบียบละสวยงามคุณภาพละ
มาตรฐานของการกอสรຌาง การปรับปรุงระบบการจราจร ชน
เฟขียว เฟดง ทางมຌาลาย เฟถนน ปງาย
จราจร ป็นตຌน ความพอพียงละป็นระบียบของถนนละซอย การกຌเขปัญหานๅาทวมขัง฿นพืๅนทีไ ละการมีสวนรวม฿น
การวางผน ละสนอนะขຌอคิดหในดຌานการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน ซึไงผลการศึกษาสดง฿นตารางทีไ 4.5.3.1-1
฿นภาพรวมของการสารวจความพึงพอ฿จตอการทางานของทศบาล พบวาประชาชนสวน฿หญ มีความพึงพอ฿จตอ
ผลการดานินงานดຌานการพัฒนาทຌองถิไนดຌานครงสรຌางพืๅนฐานอยู฿นระดับพอ฿ชຌ มืไอจานกตามรายตาบล พบวา ทุกตาบล
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มีความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานดຌานการพัฒนาทຌองถิไนดຌานครงสรຌางพืๅนฐานอยู฿นระดับ พอ฿ชຌชนกัน ดยตาบลสารง
มีระดับความพึงพอ฿จสูงทีไสุดกือบทุกหัวขຌอ ตาบลสารงกลาง ตาบลสารง฿ตຌ ตาบลบางหัวสือ ละตาบลบางหญຌาพรก
มีระดับความพึงพอ฿จป็นลาดับทีไ โ-ลຌวตหัวขຌอของบบสอบถาม
มืไอปรียบทียบการดานินงานของทศบาล฿นยุทธศาสตร์ดຌานพัฒนาทຌองถิไนดຌานครงสรຌางพืๅนฐานละผังมือง
พบวา ประชาชนผูຌตอบบบสอบถาม มีความพึงพอ฿จมากทีไสุด คือการดานินงานดຌานการมีเฟฟງาสาธารณะอยางพอพียง
ละทัไวถึงฯ คาฉลีไย 3.ใ7(เ.้) ซึไงเมตางจากทุกปีทีไผานมา รองลงมาเดຌก มีถนนสะพานทางทຌา ทางดินทຌาอยาง
พียงพอละป็นระบียบรียบรຌอยประชาชนเดຌรับความสะดวก฿นการสัญจรเปมา คาฉลีไย 3.ใเิเ.้)
การกอสรຌาง/ ปรับปรุง /บารุงรักษาถนน สะพานทางทຌาสะพานทางดินทຌา สะพานลอย ศาลาทีไพักผูຌดยสาร
ทอระบายนๅาราวกันตกละปรับปรุงภูมิทัศน์฿หຌมีความป็นระบียบรียบรຌอยละสวยงามคาฉลีไย 3.ใเิเ.้) ละการ
ปรับปรุงระบบการจราจร฿นพืๅนทีไ ฿หຌกิดความปลอดภัย ละพียงพอชน เฟขียวเฟดง ทางมຌาลาย ปງายจราจร ป็นตຌน
คาฉลีไย ใ.โ็ (0.9) ละการปรับปรุงระบบการจราจร฿นพืๅนทีไ฿หຌกิดความปลอดภัย ละพียงพอชน เฟขียวเฟดงทาง
มຌาลาย ปງายจราจร ป็นตຌน คาฉลีไย ใ.โ2 (0.9)
฿นสวนทีไประชาชนมีความพึงพอ฿จระดับตไาสุด คือ การกຌเขปัญหานๅาทวมขัง฿นพืๅนทีไชน ทาการสูบนๅาอยาง
รวดรใว มืไอกิดนๅาทวม การขุดลอกคู คลองละทอระบายนๅา ละการกอสรຌางดูลบารุงรักษาทอระบายนๅาเม฿หຌกิดการอุด
ตัน คาฉลีไย ใ.แไ (0.9) การมีสวนรวม฿นวทีประชาคมพืไอสนอนะหรือความหใน฿นครงการกอสรຌา งถนนสะพานทาง
ทຌาบอระบายนๅาป็นตຌน คาฉลีไย ใ.แ5 (0.9)
ตาบลสารงมีการประมินความพึงพอ฿จมากกวา ใ.5แ จานวน โ หัวขຌอ เดຌก มีถนนสะพานทางทຌา ทางดิน
ทຌาอยางพียงพอละป็นระบียบรียบรຌอยประชาชนเดຌรับความสะดวก฿นการสัญจรเปมา ละมีเฟฟງาสาธารณะอยาง
พียงพอทัไวถึง ทา฿หຌกิดความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
ตารางทีไ ไ.5.ใ.แ-แ ความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานตามผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทຌองถินไ ดຌานครงสรຌาง
พืๅนฐานละผังมือง สดงคาฉลียไ (คาบียไ งบนมาตรฐาน)
จานกตละตาบล
ความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานตาม คาฉลียไ
ผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทຌองถินไ ดຌาน ของทุก ตาบลสารง ตาบลสารง ตาบลสารง ตาบลบาง ตาบลบาง
ตาบล
ครงสรຌางพืนๅ ฐานละผังมือง สดง
กลาง
฿ตຌ
หัวสือ
หญຌาพรก
คาฉลียไ (คาบียไ งบนมาตรฐาน)
1.การกอสรຌาง/ ปรับปรุง /บารุงรักษา 3.18 3.40 (0.8) ใ.โ4 (0.9) 3.แ9 (0.9) 3.07 (0.8) 3.01(เ.7)
ถนน สะพานทางทຌาสะพานทางดินทຌา (เ.8) อันดับทีไ แ อันดับทีไ2 อันดับทีไ3 อันดับทีไ4 อันดับทีไ5
สะพานลอย ศาลาทีไพั กผูຌ  ดยสาร ท อ
ระบายนๅาราวกันตกละปรับปรุงภูมิทัศน์
฿หຌ มี ค วามป็ น ระบี ย บรี ย บรຌ อ ยละ
สวยงาม
2.การกอสรຌางดูลบารุงรักษาทอระบาย 3.แ4 3.38 (0.8) ใ.14 (0.9) 3.09 (1.0) 3.07 (0.7) 3.02(เ.่)
นๅาเม฿หຌกิดการอุดตัน
(เ.้)
อันดับทีไ1 อันดับทีไ2 อันดับทีไ3 อันดับทีไ 4 อันดับทีไ5
3.การปรับปรุงระบบการจราจร฿นพืๅนทีไ฿หຌ 3.โ2 3.46 (0.8) 3.26 (0.9) 3.16 (1.0) 3.08 (0.8) 3.09(เ.8)
กิดความปลอดภัย ละพียงพอชน เฟ (เ.้) อันดับทีไ 1 อันดับทีไ 2 อันดับทีไ3 อันดับทีไ5 อันดับทีไ4
ขียวเฟดงทางมຌาลาย ปງายจราจร ป็น
ตຌน
4.มี ถ นนสะพานทางทຌ า ทางดิ น ทຌ า 3.27 3.53 (0.7) 3.24 (0.9) 3.22 (1.0) 3.22 (0.9) 3.14(0.8)
อยางพียงพอละป็นระบียบรียบรຌอย (0.9) อันดับทีไ 1 อันดับทีไ2 อันดับทีไ3 อันดับทีไ3 อันดับทีไ4
ประชาชนเดຌ รั บ ความสะดวก฿นการ
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ความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานตาม คาฉลียไ
ผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทຌองถินไ ดຌาน ของทุก
ตาบล
ครงสรຌางพืนๅ ฐานละผังมือง สดง
คาฉลียไ (คาบียไ งบนมาตรฐาน)
สัญจรเปมา
5.มีเฟฟງาสาธารณะอยางพียงพอทัไวถึง 3.37
ท า฿หຌ  กิ ด ความปลอดภั ย ฿นชี วิ ต ละ (0.9)
ทรัพย์สิน
6.การกຌเขปัญหานๅาทวมขัง฿นพืๅนทีไชน 3.14
ทาการสูบ นๅ าอย า งรวดรใว มืไ อ กิดนๅ า (0.9)
ทวม การขุดลอกคู คลองละทอระบาย
นๅา
7.การมี ส ว นร ว ม฿นวที ป ระชาคมพืไ อ 3.15
สนอนะหรื อ ความหใ น ฿นครงการ (0.9)
กอสรຌางถนนสะพานทางทຌาบอระบายนๅา
ป็นตຌน
8. การกากับดูลของทศบาล฿หຌป็นเป 3.21
ตามกฎหมายผังมือง
(0.8)
9.ความพึงพอ฿จดยรวมตอ การพัฒนา 3.22
ของยุทธศาสตร์ดຌานครงสรຌางพืๅน ฐาน (0.9)
ละผังมือง

จานกตละตาบล
ตาบลสารง ตาบลสารง ตาบลสารง ตาบลบาง
กลาง
฿ตຌ
หัวสือ

ตาบลบาง
หญຌาพรก

3.60 (0.8) 3.34 (1.0)
อันดับทีไ1 อันดับทีไ 3

3.44 3.26 (0.8) 3.18(0.9)
(0.9)
อันดับทีไ4 อันดับทีไ5
อันดับทีไ2
3.43 (0.8) 2.98 (1.0) 3.13 (1.0) 3.11 (0.9) 3.03(0.9)
อันดับทีไ1 อันดับทีไ5 อันดับทีไ2 อันดับทีไ3 อันดับทีไ4
3.42 (0.9) 3.01 (0.9) 3.18 (0.9) 2.99 (1.0) 3.10(0.8)
อันดับทีไ1 อันดับทีไ4 อันดับทีไ2 อันดับทีไ5 อันดับทีไ3
3.48 (0.7)
อันดับทีไ 1
3.51 (0.9)
อันดับทีไ 1

3.07 (0.9)
อันดับทีไ5
3.10 (0.9)
อันดับทีไ 5

3.25 (0.8)
อันดับทีไ2
3.25 (0.8)
อันดับทีไ2

3.14 (0.9) 3.08(0.8)
อันดับทีไ3 อันดับทีไ 4
3.12 (0.9) 3.11(0.7)
อันดับทีไ3 อันดับทีไ4

4.5.3.2 การประมินยุทธศาสตร์ทีไ โ ดຌานสังคม คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา ความมัไนคงละความปลอดภัย
฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์ทีไ โ ดຌานสังคม คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา ความมัไนคงละความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
ของประชาชน ทาการสารวจความป็น อยูของประชาชนดย฿ชຌคาถามทัๅงสิๅน 15 ขຌอ คาถามมีทัๅงดຌานปริมาณ (มีจานวน
พียงพอละทัไวถึง) ละคุณภาพ ทัๅง฿นสวนของ การจัดศูนย์พัฒนาดใกลใกการสงสริมละฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมละวัน
สาคัญทางศาสนาการจัดการขงขันกีฬาละจัดสถานทีไออกกาลังกายการ฿หຌความชวยหลือผูຌดຌอยอกาส฿นขตทศบาลการ
จัดทีไอานหนังสือพิมพ์ประจาชุมชน/หมูบຌานการปງองกันละควบคุมรคติดตอชน เขຌลือดออกรคพิษสุนัขบຌาการรณรงค์
ปງองกันยาสพติด฿นชุมชนการดูลรຌานคຌาผงลอยสถานประกอบการอืไนโขายอาหาร ละการสงสริมอาชีพ /การฝຄกอาชีพ
฿หຌกับประชาชนซึไงผลการศึกษาสดง฿นตารางทีไ 4.5.3.2-1
฿นภาพรวมของการสารวจความพึงพอ฿จตอการทางานของทศบาล พบวาประชาชนสวน฿หญ มีความพึง
พอ฿จตอผลการดานินงานดຌานสังคม คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา ความมัไนคงละความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของ
ประชาชน อยู฿นระดับพอ฿ชຌทไคี าฉลีไย ใ.แ่ (เ.่) มืไอจานกตามรายตาบล พบวา สวน฿หญทุกตาบลมีความพึงพอ฿จตอ
ผลการดานินงานอยู฿นระดับพอ฿ชຌชนกัน
มืไอปรียบทียบการดานินงานของทศบาล฿นยุทธศาสตร์ดຌานดຌานสังคม คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา ความมัไนคงละ
ความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน พบวา ประชาชนผูຌตอบบบสอบถาม มีความพึงพอ฿จมากตอการสงสริม
ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ละวันสาคัญทางศาสนา ละพระมหากษัตริย์ชน วันขຌาพรรษาวันทีไ 12 สิงหา วันทีไ 5 ธันวาคม
ป็นตຌน คาฉลีไย 3.ใ้ ิ0.9) รองลงมาเดຌกการ฿หຌความชวยหลือผูຌดຌอยอกาส฿นขตทศบาลชนการจัด฿หຌลงทะบียน
บีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ ผูຌติดชืๅออดส์ป็นตຌน คาฉลีไย 3.ใ4 ิ0.9)
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มืไอรียงลาดับความพึงพอ฿จจากระดับตไาสุด เดຌกการอบรม฿หຌความรูຌดຌานการดูลรຌานคຌา ผงลอย สถาน
ประกอบการอืไนโขายอาหารทีไสะอาดละถูกหลักอนามัย คาฉลีไย 3.เแ ิ1.0) ละ การสงสริมอาชีพ /การฝຄกอาชีพ
฿หຌกับประชาชน คาฉลีไย 3.เ่ ิ1.0)
ตาบลสารงมีการประมินความพึงพอ฿จมากกวา ใ.5แ จานวน 5 หัวขຌอ เดຌก ศูนย์พัฒนาดใกลใก฿นขต
ทศบาลมีอยางพียงพอละทัไวถึง คุณภาพของ รงรียนสิริบญญาลัย฿นสังกัดทศบาล การสงสริม ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาทຌองถิไนวันสาคัญทางศาสนา ละ พระมหากษัตริย์ ชน วันขຌาพรรษา วันทีไ 12 สิงหา วันทีไ 5 ธันวาคมป็นตຌน
การจัดการขงขันกีฬาละจัดสถานทีไออกกาลังกายชนลานกีฬา การขงขันกีฬานักรียน, สวนสาธารณะทศบาล การ฿หຌ
ความชวยหลือผูຌดຌอยอกาส฿นขตทศบาลชนการจัด฿หຌลงทะบียนบีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ ผูຌติดชืๅออดส์ป็นตຌน
ตารางทีไ 4.5.3.2-1 ความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานตามผนยุทธศาสตร์ดาຌ นสังคม คุณภาพชีวิต ภูมปิ ัญญา ความ
มันไ คงละความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สนิ ของประชาชน สดงคาฉลียไ
(คาบียไ งบนมาตรฐาน)
คาฉลียไ
จานกตละตาบล
ความพึงพอ฿จของประชาชนตอบทบาท ของทุก ตาบลสารง ตาบลสารง ตาบลสารง ตาบลบาง ตาบลบาง
ตาบล
กลาง
฿ตຌ
หัวสือ
หญຌาพรก
ของทศบาล฿นดຌาน ดຌานสังคม
คุณภาพชีวิต ภูมิปญั ญา ความมันไ คง
ละความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สนิ
ของประชาชน สดงคาฉลียไ (คา
บียไ งบนมาตรฐาน)
1.ศูนย์พัฒนาดใกลใก฿นขตทศบาลมี
อยางพียงพอละทัไวถึง
2.คุณภาพของ รงรียนสิริบญญาลัย
฿นสังกัดทศบาล
3.การสงสริม ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาทຌองถิไนวันสาคัญทางศาสนา
ละ พระมหากษัตริย์ ชน วัน
ขຌาพรรษา วันทีไ 12 สิงหา
วันทีไ 5 ธันวาคมป็นตຌน
4.การจัดการขงขันกีฬาละ
จัดสถานทีไออกกาลังกายชนลานกีฬา
การขงขันกีฬานักรียน ,
สวนสาธารณะทศบาล
5.การ฿หຌความชวยหลือผูຌดຌอยอกาส฿น
ขตทศบาลชนการจัด฿หຌลงทะบียน
บีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ ผูຌติดชืๅอ
อดส์ป็นตຌน
6.การสงสริม฿หຌประชาชนมีความรูຌทัๅง
฿นระบบละนอกระบบละการศึกษา
ตามอัธยาศัยชน การฝຄกอบรม
การศึกษาดูงานบอร์ดประชาสัมพันธ์

ใ.29
(เ.8)
3.31
(เ.8)
3.39
(0.9)

ใ.57 (เ.8)
อันดับทีไ1
ใ.62 (เ.8)
อันดับทีไ1
3.66 (0.8)
อันดับทีไ1

3.27
(0.9)

3.55 (0.8) 3.แ9 (เ.่) 3.37 (1.0) 2.99 (0.9) 3.13 (0.8ี
อันดับทีไ1 อันดับทีไ ใ อันดับทีไ2 อันดับทีไ5 อันดับทีไ ไ

3.34
(0.9)

3.64 (0.8) 3.30 (เ.9) 3.37 (1.0) 3.09 (0.8) 3.โ1 ิเ.่ี
อันดับทีไ 1 อันดับทีไ 3 อันดับทีไ2 อันดับทีไ5
อันดับทีไ4

3.21
(0.8)

3.53 (0.8) ใ.แ9 (เ.8) 3.23 (0.9) 2.99 (0.9) ใ.เ4 (เ.่)
อันดับทีไ1 อันดับทีไ 3 อันดับทีไ2 อันดับทีไ5 อันดับทีไ 4

3.23 (เ.8)
อันดับทีไ ใ
3.21 (0.8)
อันดับทีไ4
3.ใ2 (เ.9)
อันดับทีไ3

3.30 (0.9) 3.13 (เ.8) ใ.17 (เ.่)
อันดับทีไ2 อันดับทีไ5
อันดับทีไไ
3.29 (0.8) 3.28 (0.9) 3.18 (0.8)
อันดับทีไ 2 อันดับทีไ3
อันดับทีไ5
3.41 (0.9) 3.20 (0.8) 3.27 (0.8)
อันดับทีไ2 อันดับทีไ5 อันดับทีไ 4
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ความพึงพอ฿จของประชาชนตอบทบาท
ของทศบาล฿นดຌาน ดຌานสังคม
คุณภาพชีวิต ภูมิปญั ญา ความมันไ คง
ละความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สนิ
ของประชาชน สดงคาฉลียไ (คา
บียไ งบนมาตรฐาน)
ชุมชน จกวารสาร ป็นตຌน
7.การกຌเขปัญหาละการปງองกันรค
ชน เขຌลือดออก รคพิษสุนัขบຌา ป็น
ตຌน
8.การรณรงค์ปງองกันยาสพติด฿นชุมชน
ชนจัดรณรงค์นักรียน฿นพืๅนทีไ/ ปງาย
ประชาสัมพันธ์/ การ฿หຌความรูຌก
นักรียน
9.การอบรม฿หຌความรูຌดຌานการดูล
รຌานคຌา ผงลอย สถานประกอบการ
อืไนโขายอาหารทีไสะอาดละถูกหลัก
อนามัย
10.การสงสริมอาชีพ /การฝຄกอาชีพ
฿หຌกับประชาชน
11.การดูลความปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของประชาชนชน ระบบการ
ติดตัๅงกลຌองทรทัศน์วงจรปຂด (CCTV)
12.การปງองกันละบรรทา
สาธารณภัย ชนการดับพลิง
ถังดับพลิง /หัวประปาดับพลิงละการ
ฝຄกอบรม
13.จัดระบียบรຌานคຌา หาบร ผงลอย
฿นตรอก/ซอยตาง โ
14.การจัดระบียบชุมชนละการสรຌาง
ความขຌมขใง฿หຌกับทຌองถิไน
15.ความพึงพอ฿จดยรวมตอการ
พัฒนายุทธ์ศาสตร์ดຌานสังคม คุณภาพ
ชีวิตภูมิปัญญา ความมัไนคงละความ
ปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของ
ประชาชน

คาฉลียไ
ของทุก
ตาบล

จานกตละตาบล
ตาบลสารง ตาบลสารง ตาบลสารง ตาบลบาง
กลาง
฿ตຌ
หัวสือ

3.34
(0.9)

ใ.66 (0.8) 3.ใ3 (เ.9) 3.32 (0.9) 3.23 (0.9) 3.15 (เ.่)
อันดับทีไแ อันดับทีไ2 อันดับทีไ3 อันดับทีไ4 อันดับทีไ 5

ใ.18
(0.9)

3.53 (0.8) 3.18 (เ.8) 3.09 (1.0) 3.01 (0.9) 3.0แ (0.่ี
อันดับทีไแ อันดับทีไ 2 อันดับทีไ3 อันดับทีไ 4 อันดับทีไ 4

3.01
(1.0)

3.22 (0.8) 3.14 (เ.8) 2.92 (0.9) 2.83 (0.8) 2.89 (0.7ี
อันดับทีไแ อันดับทีไ 2 อันดับทีไ 3 อันดับทีไ5
อันดับทีไ4

3.08
(0.8)
3.10
(1.0)

3.29 (0.8) 3.20 (เ.่)
อันดับทีไแ อันดับทีไ2
3.23 (0.9) 3.36 (1.0)
อันดับทีไ2 อันดับทีไ1

ใ.โ1
(0.9)

3.38 (0.8) 3.35 (1.0) 3.16 (1.0) 3.0็ (0.8) 3.05 (0.9ี
อันดับทีไแ อันดับทีไ 2 อันดับทีไ3 อันดับทีไ 4 อันดับทีไ 5

3.09
(0.9)
3.16
(0.9)
3.18
(0.8)

3.31 (0.8)
อันดับทีไแ
3.39 (0.8)
อันดับทีไแ
3.40 (0.8)
อันดับทีไ 1

3.11 (เ.8)
อันดับทีไ 2
3.21 (เ.9)
อันดับทีไ2
3.25 (เ.8)
อันดับทีไ2

ตาบลบาง
หญຌาพรก

3.04 (1.0) 2.95 (0.7) โ.้2 (0.8)
อันดับทีไ3 อันดับทีไ4
อันดับทีไ5
3.15 (1.0) 2.88 (0.8) 3.05 (0.9)
อันดับทีไ3 อันดับทีไ5
อันดับทีไ4

3.07 (0.9) 2.99(0.8) 2.95 (0.่ี
อันดับทีไ 3 อันดับทีไ4
อันดับทีไ5
3.09 (0.9) 3.12 (0.9) 3.00 (0.8)
อันดับทีไ4 อันดับทีไ3
อันดับทีไ5
3.18 (0.9) 3.02 (0.8) 3.02 (0.8)
อันดับทีไ3 อันดับทีไ4 อันดับทีไ 4

ไ.5.ใ.ใ การประมินยุทธศาสตร์ทีไ ใ ดຌานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
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ยุทธศาสตร์ทีไ ใ ป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอม ทาการสารวจความป็นของประชาชน
ดย฿ชຌคาถามทัๅงสิๅน ๆ ขຌอ ทัๅง฿นสวนของการรณรงค์ปลูกจิตสานึกละความตระหนัก฿นการอนุรักษ์ฯ การจัดการขยะมูล
ฝอยละสิไงปฏิกูล การ฿หຌความรูຌดຌานการรักษาสิไงวดลຌอม/การคัดยกขยะฯ การรณรงค์พืไอปງองกันปัญหาสิไงวดลຌอมชน
นๅานาสียการกຌเขปัญหาสิไงวดลຌอมทีไกิดขึๅน฿นชุมชน ซึไงผลการศึกษาสดง฿นตารางทีไ 4.5.3.3-1
฿นภาพรวมของการส ารวจความพึ ง พอ฿จต อ ผลการด านิ น งานตามผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม อยู฿นระดับพอ฿ชຌคาฉลีไย ใ.แโ (เ.้) มืไอทาการจานกตามรายตาบล พบวาทุก
ตาบลมีความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานดຌานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยู฿นระดับ พอ฿ชຌชนกัน ป็นทีไนาสังกตวา
ระดับความพึงพอ฿จของประชาชน฿นตาบลบางหัวสือมีคาเมถึง ใ.เเ ทุกหัวขຌอ ยกวຌน หัวขຌอ การจัดการขยะมูลฝอยละ
สิไงปฏิกูล ชน การกใบขยะเมมีตกคຌาง
ตารางทีไ ไ.5.ใ.ใ-แ ความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานตามผนยุทธศาสตร์ดาຌ นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สดงคาฉลียไ (คาบียไ งบนมาตรฐาน)
จานกตละตาบล
ความพึงพอ฿จของประชาชนตอบทบาท คาฉลียไ
ของทุก ตาบลสารง ตาบลสารง ตาบลสารง ตาบลบางหัว ตาบลบาง
ของทศบาล฿นดຌานการจัดการ
ตาบล
ทรัพยากรธรรมชาติละสิงไ วดลຌอม
กลาง
฿ตຌ
สือ
หญຌาพรก
สดงคาฉลียไ (คาบียไ งบนมาตรฐาน)
1.การรณรงค์ปลูกจิตสานึกละการ
3.08 3.38 (0.8) ใ.15 (เ.8) โ.้5 (0.9) 2.79 (1.0) 3.01 (0.9)
ตระหนัก฿นการอนุรักษ์
(0.9)
อันดับทีไ1 อันดับทีไ2 อันดับทีไ 4 อันดับทีไ5
อันดับทีไใ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
ชนปງายหຌามทิๅงขยะลงคูคลอง
2.การจัดการขยะมูลฝอยละ
3.16 3.46 (0.9) 3.17 (เ.8) 3.13 (1.0) 3.01 ิ1.0ี 3.00 (0.9)
สิไงปฏิกูล ชน การกใบขยะเมมีตกคຌาง (0.9)
อันดับทีไ แ อันดับทีไ2
อันดับทีไใ
อันดับทีไ4 อันดับทีไ5
3.การ฿หຌความรูຌดຌานการรักษา
3.08 3.46 (0.9) 3.10 (เ.9) 3.01 (1.0) 2.80 (0.8) 2.93 (0.9)
สิไงวดลຌอม/การคัดยกขยะ฿นชุมชน
(0.9)
อันดับทีไ1 อันดับทีไ2 อันดับทีไ 3 อันดับทีไ 5 อันดับทีไ4
4.การรณรงค์พืไอปງองกันปัญหา
3.08 3.45 (0.9) 3.05 (เ.8) 3.01 (1.0) 2.84 (1.0) 2.95 (0.9)
สิไงวดลຌอม ชน นๅานาสีย
(0.9)
อันดับทีไ1 อันดับทีไ2
อันดับทีไ3
อันดับทีไ5
อันดับทีไ4
กลิไนหมในขยะ หตุดือดรຌอนราคาญฝุ่น
ละอองป็นตຌน
5.การมีสวนรวม฿นการจัดการละ
3.11 3.42 (0.8) 3.12 (เ.9) 3.05 (1.0) 2.80 (1.0) 3.05 (0.9)
กຌเขปัญหาปัญหาสิไงวดลຌอมทีไกิดขึๅน
(0.9)
อันดับทีไ1 อันดับทีไ2
อันดับทีไ3
อันดับทีไ4
อันดับทีไใ
฿นชุมชน/ทຌองถิไน
6.ความพึงพอ฿จดยรวมตอการพัฒนา
3.12 3.43 ิเ.8ี 3.07 (เ.8) 3.11 (1.0) 2.90 (1.0) 3.03 (0.8)
ยุทธศาสตร์ดຌานทรัพยากรละ
(0.9)
อันดับทีไ1 อันดับทีไ2
อันดับทีไ3 อันดับทีไ 5 อันดับทีไ4
สิไงวดลຌอม
4.5.3.4 การประมินยุทธศาสตร์ทีไ 4 ดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 ป็นดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว ดย฿ชຌคาถามทัๅงสิๅน 6 ขຌอ เดຌก การรับทราบขຌอมูล
ขาวสารการประชาสัมพันธ์ดຌานการทองทีไยว฿นพืๅนทีไทศบาล การปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นการสนอความคิดหใน
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การสนับสนุน฿หຌประชาชนพัฒนาชุมชนของตนอง฿หຌป็นหลงทองทีไยว พืไอ฿หຌทราบถึงความพึงพอ฿จของประชาชนตอการ
ทางานของทศบาล฿นตละขຌอ ผลการศึกษาสดง฿นตารางทีไ ไ.5.ใ.5-1
฿นภาพรวมของการสารวจความพึงพอ฿จ ฿นการดานินการตามผนยุทธศาสตร์ ดຌานศรษฐกิจละการ
ทองทีไยว มีคาความพึงพอ฿จทากับ ใ.โใ (เ.้) มืไอทาการจานกตามรายตาบลพบวาทุกตาบลมีความพึงพอ฿จตอผลการ
ดานินงานดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว อยู฿นระดับพอ฿ชຌ ชนกัน
ตาบลสารงมีการประมินความพึงพอ฿จมากกวา ใ.5แ จานวน โ หัวขຌอ เดຌก การสงสริมละพัฒนาตลาดนๅา
บางหัวสือ ละการสงสริมละสนับสนุนประพณีสงกรานต์พระประดง
ตารางทีไ 4.5.ใ.4-แความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานตามผนยุทธศาสตร์ดาຌ นศรษฐกิจละการทองทียไ ว
สดงคาฉลียไ (คาบียไ งบนมาตรฐาน)
จานกตละตาบล
ความพึงพอ฿จของประชาชนดຌานการ คาฉลียไ
สงสริมการลงทุนละพาณิชยกรรม ของทุก ตาบลสารง ตาบลสารง ตาบลสารง ตาบลบางหัว ตาบลบาง
ตาบล
ละการทองทีไยว(คาบียไ งบน
กลาง
฿ตຌ
สือ
หญຌาพรก
มาตรฐาน)
1.การรับทราบขຌอมูลขาวสารการ
ใ.21 ใ.ไ7 (0.8) ใ.18 (เ.8) 3.16(เ.้) 3.06 (0.9) 3.11 (เ.8)
ประชาสัมพันธ์ดຌานการทองทีไยว฿น
(เ.8) อันดับทีไ1 อันดับทีไ 2 อันดับทีไ 3 อันดับทีไ5
อันดับทีไไ
พืๅนทีไทศบาล
2.การปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม 3.13 ใ.ไ5 (เ.8) 3.06 (เ.8) 3.10 (เ.้) 2.92 (0.้) 3.05 (0.8)
฿นการสนอความคิดหในตอการพัฒนา (0.9) อันดับทีไ1 อันดับทีไ 3 อันดับทีไ2
อันดับทีไ5
อันดับทีไ4
หลงทองทีไยว฿นพืๅนทีไ
3.การสนับสนุน฿หຌประชาชนพัฒนา
3.14 ใ.42 (0.7) 3.07 (เ.็) 3.11 (1.0) 3.01 (1.0) 3.05 (0.8)
ชุมชนของตนอง฿หຌป็นหลงทองทีไยว (0.9) อันดับทีไ1
อันดับทีไใ
อันดับทีไ2 อันดับทีไ 5 อันดับทีไ4
4.การสงสริมละพัฒนาตลาดนๅาบาง
3.23 ใ.53(0.8) 3.20(เ.8) 3.27 (1.0) 3.05 (0.9) 3.04 (เ.้)
หัวสือ
(0.9) อันดับทีไ1 อันดับทีไ 3 อันดับทีไ2
อันดับทีไ4
อันดับทีไ5
5.การสงสริมละสนับสนุนประพณี
3.32 ใ.62 (0.7) 3.29 (เ.8) 3.30 (เ.้) 3.25 (0.9) 3.15 (0.8)
สงกรานต์พระประดง
(0.9) อันดับทีไ1
อันดับทีไใ
อันดับทีไ2 อันดับทีไ 4 อันดับทีไ5
6.ความพึงพอ฿จดยรวมตอการพัฒนา 3.23 ใ.55(0.7) 3.20(เ.8) 3.18 (1.0) 3.08 (1.0) 3.11 (เ.8)
ยุทธศาสตร์ดຌานศรษฐกิจละการ
(0.9) อันดับทีไ1
อันดับทีไ2
อันดับทีไ3
อันดับทีไ5
อันดับทีไ4
ทองทีไยว
4.5.3.5 การประมินยุทธศาสตร์ทีไ 5 การบริหารละการมีสวนรวมของประชาชน
ยุทธศาสตร์ทีไ 5 ป็นการบริหารละการมีสวนรวมของประชาชน ทาการสารวจจากประชาชนดย฿ชຌคาถาม
ทัๅงสิๅน แแ ขຌอ เดຌก การสงสริม฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นการกຌเขปัญหาของชุมชน การสงสริมประชาธิปเตยความสมอ
ภาคสิทธิละสรีภ าพทางการมือ ง การสนั บสนุ นการดานิ นกิจกรรมของชุมชน ความรับผิดชอบของผูຌน าชุ มชนละ
คณะกรรมการชุมชน การรับทราบขຌอมูลขาวสารการดานินงานดຌานตางโของทศบาล พนักงานทศบาลยินดี฿หຌบริการละ
฿หຌคานะนาเดຌตามทีไทานตຌองการ ทศบาลมีชองทาง฿หຌทานสดงความคิดหในหรือสนอนะฯ การรับฟังความคิดหในหรือ
ขຌอสนอนะจากประชาชน การปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นการติดตามผลฯ การบริหารงาน/ การจัดซืๅอจัดจຌางของ
ทศบาลมีความปรง฿สพืไอ฿หຌทราบถึงความพึงพอ฿จของประชาชนตอการทางานของทศบาล฿นตละขຌอ ผลการศึกษา
สดง฿นตารางทีไไ.5.ใ.6-แ
฿นภาพรวมของการสารวจความพึงพอ฿จ ฿นการดานินการตามผนยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาการมืองละ
การบริหาร อยู฿นระดับพอ฿ชຌ ทีไคาฉลีไย ใ.แ4 (0.8) มืไอทาการจานกตามรายตาบล พบวาทุกตาบลมีความพึงพอ฿จตอ
ผลการดานินงานดຌานการบริหารละการมีสวนรวมของประชาชน อยู฿นระดับพอ฿ชຌ ชนกัน
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ตาบลสารงมีการประมินความพึงพอ฿จมากกวา ใ.5แ ทุกหัวขຌอ ยกวຌน การสนับสนุนการดานินกิจกรรมของ
ชุมชนละสาธารณประยชน์ ชนงินอุดหนุนประพณีตางโ ป็นตຌน
ตาบลบางหัวสือมีการประมินความพึงพอ฿จตไากวา ใ.เเ จานวน ๆ หัวขຌอ เดຌก การสงสริม฿หຌประชาชนมี
สวนรวม฿นการกຌเขปัญหาของชุมชนชน มีการจຌงขาวสาร ฿หຌคาปรึกษา รวมประชาคมรวมทากิจกรรมละมอบหมาย฿หຌ
ทากิจกรรม การสงสริมประชาธิปเตย ความสมอภาคสิทธิละสรีภาพทางการมืองมีการรณรงค์ลือกตัๅงทุกระดับ ชน
การลือกตัๅง ส.ส. ส.ท. นายกทศมนตรี คณะกรรมการชุมชน ป็นตຌน ทศบาลมีชองทาง฿หຌทานสดงความคิดหในหรือ
สนอนะวิธีการดานินงานวใบเซต์ หนังสือรຌองรียน ทีไประชุมวาระตางโ ตูຌ ปณ., ผาน ส.ท. ผูຌบริหาร ชุมชน การขຌาถึง
ละรับฟังความคิดหในหรือขຌอสนอนะจากประชาชนของนักพัฒนาชุมชนชนการลงประชาคมผน การดานินงานกองทุน
หมูบຌาน ประชาคมยาสพติด การบริหารงาน/ การจัดซืๅอจัดจຌางของทศบาลมีการผยพรผลการจัดซืๅอจัดจຌางทุกขัๅนตอน
฿หຌประชาชนเดຌรับทราบตามสืไอสาธารณะตางโ ชนผานระบบกระจายสียงเรຌสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ วใบเซต์ ละการ
ปຂ ด อกาส฿หຌ ป ระชาชนมี ส ว นร ว ม฿นการติ ด ตามผลการด านิ น ครงการต า งโละตรวจสอบการท างาน ช น การ
ประชาสัมพันธ์฿หຌทราบกอนตรวจรับงาน

ตารางทีไ 4.5.ใ.5-แ ความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานตามผนยุทธศาสตร์ ดຌานการบริหารละการมีสวนรวม
ของประชาชนสดงคาฉลีไย (คาบีไยงบนมาตรฐาน)
คาฉลียไ
จานกตละตาบล
ความพึงพอ฿จของประชาชนดຌานการ
ของทุก ตาบลสารง ตาบลสารง ตาบลสารง ตาบลบาง ตาบลบาง
พัฒนาการมืองละ การบริหาร
ตาบล
กลาง
฿ตຌ
หัวสือ
หญຌาพรก
สดงคาฉลียไ (คาบียไ งบนมาตรฐาน)
1.การสงสริม฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿น
การกຌเขปัญหาของชุมชนชน มีการ
จຌงขาวสาร,
฿หຌ
คาปรึกษา , รวมประชาคมรวมทา
กิจกรรมละมอบหมาย฿หຌทากิจกรรม
2.การสงสริมประชาธิปเตย ความ
สมอภาคสิทธิละสรีภาพทางการมือง
มีการรณรงค์ลือกตัๅงทุกระดับ ชน การ
ลือกตัๅง ส.ส.ส.ท. นายกทศมนตรี
คณะกรรมการชุมชน ป็นตຌน
3.การสนับสนุนการดานินกิจกรรมของ
ชุมชนละสาธารณประยชน์ ชนงิน
อุดหนุนประพณีตางโ ป็นตຌน
4.ความรับผิดชอบของผูຌนาชุมชนละ
คณะกรรมการชุมชนตอประชาชน฿น
ชุมชน
5.การรับทราบขຌอมูลขาวสารการ
ดานินงานดຌานตางโของทศบาล
6.พนักงานทศบาล฿หຌบริการดຌวยความ

3.20
(0.8)

ใ.52 (0.8) 3.28 (0.8) 3.21 (0.9) 2.74(0.9) 3.07 (0.7)
อันดับทีไแ อันดับทีไ ไ อันดับทีไ3 อันดับทีไ5 อันดับทีไ4

3.27
(0.8)

ใ.53 (0.8) 3.26 (0.9) 3.31 (0.8) 2.93(0.่) ใ.18 (เ.8)
อันดับทีไ 1 อันดับทีไ3 อันดับทีไ 2 อันดับทีไ5 อันดับทีไ4

3.24
(0.8)

ใ.ไ็ (เ.้) 3.22 (0.8ี 3.25 (0.9) 3.05(เ.9) 3.แ0 (เ.8)
อันดับทีไ1
อันดับทีไ3 อันดับทีไ2 อันดับทีไ5 อันดับทีไ4

3.29
(0.8)

3.51 (เ.8) ใ.ใ4 (0.8) 3.31 (0.9) 3.04(0.9) ใ.12 (เ.่)
อันดับทีไแ
อันดับทีไโ อันดับทีไ3 อันดับทีไ 5 อันดับทีไ4

3.24
(0.8)
3.29

3.71 ิเ.้) ใ.24 (0.8) 3.25 (0.9) 3.01(0.9) ใ.09 (เ.8)
อันดับทีไ 1 อันดับทีไ3 อันดับทีไ2 อันดับทีไ5 อันดับทีไ4
3.56 (เ.8) 3.24 (0.8) 3.30 (0.9) 3.18(แ.เ) ใ.แ1 (0.8)
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คาฉลียไ
จานกตละตาบล
ความพึงพอ฿จของประชาชนดຌานการ
ของทุก ตาบลสารง ตาบลสารง ตาบลสารง ตาบลบาง
พัฒนาการมืองละ การบริหาร
ตาบล
กลาง
฿ตຌ
หัวสือ
สดงคาฉลียไ (คาบียไ งบนมาตรฐาน)
อันดับทีไ3

อันดับทีไ2

อันดับทีไ4

ตาบลบาง
หญຌาพรก

กระตือรือรຌน ละ฿หຌคานะนาทานมืไอ
มาติดตอราชการ มีคูมือประชาชน /
ผนผังขัๅนตอนการติดตอราชการ
7.ทศบาลมีชองทาง฿หຌทานสดงความ
คิดหในหรือสนอนะวิธีการดานินงาน
วใบเซต์ , หนังสือรຌองรียน , ทีไประชุม
วาระตางโ , ตูຌ ปณ., ผาน ส.ท.,
ผูຌบริหาร , ชุมชน
8.การขຌาถึงละรับฟังความคิดหในหรือ
ขຌอสนอนะจากประชาชนของ
นักพัฒนาชุมชนชนการลงประชาคม
ผน , การดานินงานกองทุนหมูบຌาน ,
ประชาคมยาสพติด
9.การบริหารงาน/ การจัดซืๅอจัดจຌาง
ของทศบาลมีการผยพรผลการจัดซืๅอ
จัดจຌางทุกขัๅนตอน฿หຌประชาชนเดຌรับ
ทราบตามสืไอสาธารณะตางโ ชนผาน
ระบบกระจายสียงเรຌสาย บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ วใบเซต์
10.การปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสว น
รวม฿นการติดตามผลการดานิน
ครงการตางโละตรวจสอบการ
ทางาน ชน การประชาสัมพันธ์฿หຌทราบ
กอนตรวจรับงาน

(0.8)

อันดับทีไ 1

อันดับทีไ5

ใ.โ1
(0.9)

3.55 (0.8) 3.26 (0.8) 3.16 (1.0) โ.85(แ.เ) ใ.แใ (0.่)
อันดับทีไ 1 อันดับทีไ 2 อันดับทีไ3 อันดับทีไ 5 อันดับทีไ4

ใ.19
(0.9)

3.58 (0.7) 3.23 (0.8) 3.16 (1.0) โ.่5(0.9) 3.09 (0.8)
อันดับทีไ 1 อันดับทีไโ อันดับทีไ4 อันดับทีไ 5 อันดับทีไ3

3.16
(0.9)

3.50 (เ.8) 3.18 (0.8) 3.15(0.9) 2.81(1.0) ใ.เ2 (เ.8)
อันดับทีไ 1 อันดับทีไ 2 อันดับทีไ 3 อันดับทีไ5 อันดับทีไ4

3.15
(0.9)

ใ.50 (เ.7) 3.16 (0.8) 3.10 (1.0) 2.91 (1.0) 3.02 (0.8)
อันดับทีไ แ อันดับทีไ2 อันดับทีไ3 อันดับทีไ5 อันดับทีไ4

11.ความพึงพอ฿จดยรวมตอการ
พัฒนายุทธศาสตร์ดຌานการบริหารละ
การมีสวนรวมของประชาชน

3.14
(0.8)

3.47 (0.7) 3.09 (0.8) 3.17 (0.9) 2.86(1.0) 3.02 (0.7)
อันดับทีไแ อันดับทีไ 3 อันดับทีไโ อันดับทีไ 5 อันดับทีไ4

4.5.4 ความพึงพอ฿จของประชาชนตอผลการดานินงานของทศบาล฿นภาพรวม
฿นดຌานความพึงพอ฿จตอผลการดานินการของทศบาล฿นภาพรวม (ตารางทีไ 4.5.4.1) พบวาผูຌตอบบบสอบถาม
มีความพึงพอ฿จระดับพอ฿ชຌ฿นทุกหัวขຌอทีไประมิน มืไอปรียบทียบกับปี โ55็ มีคาคะนนทัๅงสูงขึๅนละตไาลงลใกนຌอย
ป็นทีไนาสังกตวาประชาชน฿นตาบลบางหัวสือมีความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานของทศบาล฿นภาพรวมป็น
อั น ดับ แ ทุกหัวขຌอ การประมิ น มี ค ะนนฉลีไยสูง กวา ใ.5แ ซึไงตกตา งจากผลการประมิ น ความพึงพอ฿จ฿นตล ะ
ยุทธศาสตร์ทีไเดຌรายงานมา฿นหัวขຌอ ไ.5.ใ ทีไประชาชน฿นตาบลบางหัวสือจะสดงระดับความพึงพอ฿จตไากวาประชาชน฿น
ตาบลอืไน
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ตารางทีไ 4.5.4.1 ความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานของทศบาลตาบล฿นภาพรวม
สดงคาฉลียไ (คาบียไ งบนมาตรฐาน)
ความพึงพอ฿จตอผลการดานินงาน คาฉลียไ
จานกตละตาบล
ของทศบาลตาบล฿นภาพรวม
ของทุก ตาบลสารง ตาบลสารง ตาบลสารง ตาบลบางหัว
สดงคาฉลียไ (คาบียไ งบน
ตาบล
กลาง
฿ตຌ
สือ
มาตรฐาน)
1.การประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชน
3.30 3.54 (0.8) 3.35 (0.7) 3.25 (0.9) 3.็โ (0.็)
รับรูຌขຌอมูลของครงการ / กิจกรรม
(0.8)
อันดับทีไ2
อันดับทีไ3 อันดับทีไ4 อันดับทีไ 1
ผานสืไอตางโ ชนวารสาร
ประชาสัมพันธ์ วใบเซด์ ตูຌปณ. ปງาย
เฟวิไงศูนย์รับรืไองราวรຌองทุกข์
2.การปຂดอกาส฿หຌประชาชนสดง
3.22 3.47 (0.9ี 3.31 (0.7) 3.19 (1.เ) 3.็โ (0.็)
ความคิดหใน฿นครงการ /กิจกรรม
(0.9)
อันดับทีไ2 อันดับทีไ 3 อันดับทีไ4 อันดับทีไ 1
ผานวทีประชาคม ประชุมกลุมยอย
หรือประชาพิจารณ์
3.การปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวน
3.11 3.40 (0.8) 3.16 (0.8) 3.07 (1.0) 3.6่ (0.่)
รวม฿นการวางผนตัดสิน฿จรวมกัน
(0.8)
อันดับทีไ2
อันดับทีไ3 อันดับทีไ4 อันดับทีไ 1
฿นครงการละรวมดานินกิจกรรม
ตางโชน การประชุมชิงปฏิบัติการ
การระดมความคิดหในการรวมทา
บริการสาธารณะละการรวมงาน
ประพณีตางโของทศบาล
4.การปຂดอกาส฿หຌประชาชนมีสวน
3.13 3.41 (0.8) 3.15 (0.8) 3.13 (1.0) 3.6่ (0.9)
รวม฿นการติดตามประมินผลละ
(0.9)
อันดับทีไ2
อันดับทีไ3 อันดับทีไ 4 อันดับทีไ 1
ตรวจสอบการดานินครงการ /
กิจกรรม
5.การรายงานผลการดานินงานของ 3.13 ใ.45 (0.8) 3.09 (0.8) 3.08 (1.เ) 3.6แ (0.่)
ครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ
(0.9)
อันดับทีไ2
อันดับทีไใ อันดับทีไ 5 อันดับทีไ 1
6.การกຌเขปัญหา ตรงความ
3.15 ใ.50 (0.8) 3.08 (0.8) 3.06 (0.9) 3.6ๆ (0.9)
ตຌองการของประชาชน
(0.9)
อันดับทีไ2 อันดับทีไ4 อันดับทีไ5
อันดับทีไ1
7.ประยชน์ทีไประชาชนเดຌรับจาก
3.19 3.61 (0.8) 3.11(0.8) ใ.เ9 (1.เ) 3.6็ (0.่)
การดานินครงการ / กิจกรรม
(0.9)
อันดับทีไ2 อันดับทีไ4 อันดับทีไ 5 อันดับทีไ 1
8.การนาผลการประมินครงการ/
กิจกรรมเปปรับปรุงกຌเขปัญหาของ
ประชาชน฿นทຌองถิไน

3.19
(0.9)

3.60 (0.9) 3.11 (0.7)
อันดับทีไ2 อันดับทีไ4

ตาบลบาง
หญຌาพรก
3.17 (0.8)
อันดับทีไ5

ใ.13 (เ.่)
อันดับทีไ 5
ใ.02 (เ.7)
อันดับทีไ5

3.05(เ.7)
อันดับทีไ5
3.09 (0.8)
อันดับทีไ 3
3.12 (0.8)
อันดับทีไ 3
3.17 (0.8)
อันดับทีไ3

3.10(1.0) 3.6่ (0.่) 3.19 (0.8)
อันดับทีไ 5 อันดับทีไ1
อันดับทีไ3

มืไอนาผลการสารวจความพึงพอ฿จการดานินงานของทศบาล฿นตละยุทธศาสตร์มาปรียบทียบตละตาบล
ละมีการจัดรียงลาดับความพึงพอ฿จ มืไอปรียบทียบรายยุทธศาสตร์พบวา ประชาชน฿นทุกตาบลมีความพึงพอ฿จ฿นการ
ทางานของทศบาลตามลาดับ ดังนีๅ
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 ดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว
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ยุทธศาสตร์ทีไ 3 ดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 ดຌานสังคม คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา ความมัไนคงละความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของ
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ทีไ 5 การบริหารละการมีสวนรวมของประชาชน
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 ดຌานครงสรຌางพืๅนฐานละผังมือง
อยางเรกใตาม พบวาคะนนทีไเดຌ฿นตละยุทธศาสตร์อยู฿นระดับพอ฿ชຌ เมมีความตกตางกันมาก ระหวางตละ
ยุทธศาสตร์ (คาระดับความพึงพอ฿จ ใ.12-ใ.โใ) การรียงลาดับตละยุทธศาสตร์ตามระดับความพึงพอ฿จ อาจเม
สามารถปรียบทียบกับปี โ55็ เดຌ นืไองจากมีการปลีไยนปลงรายละอียดละหัวขຌอของยุทธศาสตร์

ตารางทีไ 4.5.ไ.โ การปรียบทียบความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานตามผนยุทธศาสตร์ ตางโ จานกตาม
ตาบล สดงคาฉลียไ (คาบียไ งบนมาตรฐาน)
ยุทธศาสตร์การดานินงาน
ผลการสารวจความคิดหในของประชาชน
ของทศบาลมืองปู่ จຌาสมิง คาฉลียไ ของ ตาบลสารง ตาบลสารง ตาบลสารง ตาบลบางหัว ตาบลบาง
พราย
ทุกตาบล
กลาง
฿ตຌ
สือ
หญຌาพรก
ยุทธศาสตร์ทีไ 1
3.22
3.51 (0.9) 3.10 (0.9) 3.25 (0.8) 3.12 (0.9) 3.11(0.7)
ดຌานครงสรຌางพืๅนฐานละผัง
(0.9)
อันดับทีไ 1 อันดับทีไ 5 อันดับทีไ2
อันดับทีไ3 อันดับทีไ4
มือง
2
ยุทธศาสตร์ทีไ 2
3.18
3.40 (0.8) 3.25 (เ.8) 3.18 (0.9) 3.02 (0.8) 3.02 (0.8)
ดຌานสังคม คุณภาพชีวิต ภูมิ
(0.8)
อันดับทีไ 1 อันดับทีไ2 อันดับทีไ3 อันดับทีไ4 อันดับทีไ 4
ปัญญา ความมัไนคงละความ
3
ปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
ของประชาชน
ยุทธศาสตร์ทีไ 3
3.12
3.43 ิเ.8ี 3.07 (เ.8) 3.11 (1.0) 2.90 (1.0) 3.03 (0.8)
ดຌานทรัพยากรธรรมชาติละ
(0.9)
อันดับทีไ1
อันดับทีไ2 อันดับทีไ3 อันดับทีไ 5 อันดับทีไ4
สิไงวดลຌอม
5
ยุทธศาสตร์ทีไ 4
3.23
ใ.55(0.7) 3.20(เ.8) 3.18 (1.0) 3.08 (1.0) 3.11 (เ.8)
ดຌ า น  ศ ร ษ ฐ กิ จ  ล ะ ก า ร
(0.9)
อันดับทีไ1
อันดับทีไ2 อันดับทีไ3
อันดับทีไ5 อันดับทีไ4
ทองทีไยว
1
ยุทธศาสตร์ทีไ 5
3.14
3.47 (0.7) 3.09 (0.8) 3.17 (0.9) 2.86(1.0) 3.02 (0.7)
การบริหารละการมีสวนรวม
(0.8)
อันดับทีไแ อันดับทีไ 3 อันดับทีไโ อันดับทีไ 5 อันดับทีไ4
ของประชาชน
4
4.5.5 ความพึงพอ฿จของประชาชนตอผลการดานินงานของทศบาล฿นภาพรวม
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จากคาถามปลายปຂดถึงสิไงทีไประชาชนคิดวา฿นรอบปีทีไผานมาทศบาลมีการปลีไยนปลงการทางาน฿นดຌาน฿ดทีไ
ดนชัดทีไสุด การระบุถึงจุดดน จุดดຌอยของทศบาล การบริการทีไตຌองการ฿หຌทศบาลพิไมติมการทางาน ละขຌอสนอนะ
อืไน โ ทางผูຌวิจัยเดຌนาขຌอมูลทัๅงหมดมาจัดกลุม ละรียงลาดับตามความถีไทีไมีผูຌตอบบบสอบถามระบุมา พบวา สิไงทีไ
ประชาชนหในวางานทีไทศบาลมีการพัฒนาอยางชัดจนทีไสุด เดຌก พนักงาน จຌาหนຌาทีไ ฿หຌบริการดีขึๅน มีการพัฒนา
สาธารณูปภคิขยะถนน คู คลอง ทอระบายนๅาี
ละงานดຌานสาธารณสุข ดยมีความคิดหในวา ประชาชน งบประมาณ ละผูຌนา ป็นปัจจัยสนับสนุน฿หຌกิดการปลีไยนปลง
ดังกลาว จุดดนของทศบาลปู่จຌาสมิงพราย เดຌก มีการ฿หຌการบริการทีไดีละรวดรใว มีการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน สิไงทีไ
ประชาชนสนอ฿หຌมีการพัฒนาเดຌก ปัญหาความสะอาด/ขยะสงกลิไนนาหมใน การประชาสัมพันธ์เมทัไวถึง ละปัญหานๅา
นาสียละการระบายนๅาเมดี
4.5.5.1 ฿นชวง 1 ปีทผีไ า นมา ทานคิดวางานดຌาน฿ดของทศบาลทีมไ กี ารปลียไ นปลงอยางชัดจนทีสไ ดุ
การปลีไยนปลงทีไดนชัด฿นรอบปี
จานวน
รຌอยละ
พนักงาน จຌาหนຌาทีไ ฿หຌบริการดีขึๅน
179
48.5
พัฒนาสาธารณูปภคิขยะถนน คู คลอง ทอระบายนๅาี
120
32.5
งานดຌานสาธารณสุข
54
14.6
การปรับปรุงดຌานเฟฟງา
13
3.5
ความปลอดภัย
2
.5
มีการพัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศ฿นการ฿หຌบริการ
1
.3
รวม
369
100.0
4.5.5.2 ทานคิดวามีปัจจัย฿ดบຌางทีไผลักดัน฿หຌกิดการปลีไยนปลงดังกลาว
ปัจจัยทีไผลักดัน
จานวน
ประชาชน฿นชุมชน
117
งบประมาณ
23
ผูຌบริหารผูຌนา
56
ระบบขຌอมูลขาวสาร
2
รวม
198

รຌอยละ
59.1
11.6
28.3
1.0
100.0

4.5.5.3 ทานพึงพอ฿จตอสิไงทีไปลีไยนปลงหรือเม พราะหตุ฿ด
สิไงทีไปลีไยนปลงทีไพอ฿จ
จานวน
พึงพอ฿จปานกลาง
279
พึงพอ฿จมาก
217
พึงพอ฿จนຌอย
28
พึงพอ฿จนຌอยมาก
4
รวม
528

รຌอยละ
52.8
41.1
5.3
.8
100.0

4.5.5.ไทานคิดวาทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพรายมีจุดดน฿นรืไอง฿ด
จุดดน ของผลงาน฿นรอบปีทีไผานมา

การบริการทีไดี
การ฿หຌขຌอมูลขาวสารทีไป็นประยชน์ละรวดรใว

จานวน
213
40

รຌอยละ
69.2
13.0
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จุดดน ของผลงาน฿นรอบปีทีไผานมา
การบริการดຌวยความรวดรใว
การพัฒนาละปรับปรุงครงสรຌางพืๅนฐาน
การจัดกิจกรรมวันสาคัญตางโ
รวม

จานวน
38
13
4
308

4.5.5.5 ทานคิดวาทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพรายมีจุดทีไควรพัฒนา฿นรืไอง฿ด
จุดทีไควรพัฒนา
ปัญหาความสะอาด/ขยะสงกลิไนนาหมใน
การประชาสัมพันธ์เมทัไวถึง
ปัญหานๅานาสียละการระบายนๅาเมดี
ปัญหาเฟฟງาสงสวางเมพียงพอ
ควรพิไมการดูลความปลอดภัย฿นชุมชนิอาชญากรรม/ยาสพติดี
ควรปรับปรุงถนน/ทางทຌา฿หຌสะดวก฿นการ฿ชຌละมีทัศนียภาพสวยงาม
ควรปรับปรุง฿นการ฿หຌบริการดຌวยความรวดรใว
ประชาชนขาดอกาส฿นการมีสวนรวมพืไอการบริหารงานทีไปรง฿ส
ปัญหาหลงพาะพันธ์สัตว์พาหะนารค
ตัวทนชุมชนขຌาเมถึง
ศูนย์พัฒนาดใกลใกกิจกรรมผูຌสูงอายุ ยังเมพัฒนา
การปງองกันสาธารณภัยเมพียงพอ
ควรมีการสงสริมประพณีการทองทีไยว ละกิจกรรมอืไนโ
รวม

รຌอยละ
12.3
4.2
1.3
100.0

จานวน
105
88
87
60
59
53
38
19
15
8
5
1
1
539

รຌอยละ
19.5
16.3
16.1
11.1
10.9
9.8
7.1
3.5
2.8
1.5
.9
.2
.2
100.0

4.5.5.ๆทานคิดวาทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพรายควรพิไมบริการดຌานอืไนโ฿นรืไอง฿ด
ความหในพิไมติมดຌานการบริการ
จานวน
ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารผานทางระบบสียงตามสาย
46
จຌาหนຌาทีไขຌาตรวจยีไยมชุมชนป็นประจา
37
ความปลอดภัย฿นชีวิตปัญหายาสพติด ชน ติดตัๅงกลຌองวงจรปຂด
29

รຌอยละ
19.8
15.9
12.5

4.5.5.ๆทานคิดวาทศบาลมืองปู่ จຌาสมิงพรายควรพิมไ บริการดຌานอืนไ โ฿นรือไ ง฿ด ิตอี
ความหในพิไมติมดຌานการบริการ
จานวน รຌอยละ
สาธารณูปภคชนเฟฟງา ประปา ถนน
23
9.9
ปรับปรุงระบบระบายนๅาบาบัดนๅาสีย ขุดลอกคูคลอง
22
9.5
การดูลรักษาความสะอาดกาจัดขยะสิไงนาหมใน
21
9.1
ควรมีการ฿หຌบริการคาปรึกษาคานะนารืไองตาง฿หຌกับชุมชน
12
5.2
ความรวดรใว฿นการ฿หຌบริการ
9
3.9
การจัดหางาน฿หຌผูຌวางงานละการสงสริมอาชีพ
6
2.6
ทุนการศึกษา
6
2.6
การกาจัดหลงยุงลายละหลงพรพันธุ์พาหะนารค
5
2.2
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งินทุนประกอบอาชีพ
ดูลผูຌสูงอายุ
ตຌองการสถานทีไออกกาลังกายสนามดใกลน
ควรปรับปรุงการคมนาคมละสถานทีไจอดรถ
ทาถนนลูกระนาดพืไอชะลอความรใวรถ

5
5
4
1
1
232

รวม

2.2
2.2
1.7
.4
.4
100.0

4.5.5.็ ขຌอสนอนะอืไนโ
ขຌอสนอนะอืไนโ
จานวน รຌอยละ
บาบัดนๅาสีย ขยะ ลอกทอ ปรับปรุงถนน เฟฟງา ประปา สะพาน
34
29.6
พัฒนาระบบสียงตามสาย฿หຌดีขึๅน
23
20.0
ดูลปัญหายาสพติดอบายมุข การลักขมย
22
19.1
รับฟังความคิดหในของประชาชนละสงสริมการมีสวนรวม
8
7.0
กาจัดหลงพาะพันธุ์สัตว์พาหะนารค
8
7.0
ดูลถนน฿หຌปลอดจากศษดินทราย ฝุ่น จากรถบรรทุก
8
7.0
มีการจัดกิจกรรม฿นชุมชนชน สงสริมอาชีพ สาธารณสุข กองทุนหม
7
6.1
กรรมการชุมชนมีความรูຌความขຌา฿จดຌานพัฒนาสังคม
2
1.7
ครงครัดการบังคับ฿ชຌกฎหมายกับรงงานอุตสากรรม
2
1.7
การ฿หຌบริการทีไรวดรใวละทัไวถึง
1
.9
รวม
115
100.0
4.5.ๆ การปรียบทียบความพึงพอ฿จของประชาชนตอผลการดานินงานของทศบาล฿นปี โ55เ ถึงปี โ558
มืไอปรียบทียบผลการประมินความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานตามผนยุทธศาสตร์ตางโ พบวาคาระดับความ
พึงพอ฿จ฿นปี โ55่ มีทัๅงพิไมขึๅนละลดลงมืไอทียบกับผลการประมิน฿นปี โ55็
ผลการประมินทีไพิไมขึๅนเดຌก
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การพัฒนาทຌองถิไนดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ยุทธศาสตร์ทีไ 3 การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
ละยุทธศาสตร์ทีไ 5 ดຌานการสงสริมการลงทุนละ
พาณิชยกรรมละการทองทีไยว ผลการประมินทีไลดลง
เดຌก ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การสงสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะละ วัฒนธรรม ละยุทธศาสตร์ทีไ ๆ การ
พัฒนาการมืองละการบริหาร
ตารางทีไ 4.5.ๆ.1 การปรียบทียบความพึงพอ฿จตอผลการดานินงานตามผนยุทธศาสตร์ ตางโ ฿นปี โ55เ
ถึง โ55่ สดงคาฉลีไย (คาบีไยงบนมาตรฐาน)
ความพึงพอ฿จดยรวม

2558

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การพัฒนาทຌองถิไนดຌาน 3.22
ครงสรຌางพืๅนฐาน
(0.9)
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การสงสริมคุณภาพ 3.18
ชี วิ ต การศึ ก ษา ศาสนา ศิ ลปะละ (0.8)
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 การจัดการทรัพยากร 3.12
ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
(0.9)
ยุ ท ธศาสตร์ ทีไ 4 การจั ด ระบี ย บ เมมี
ชุมชน/สังคมการรักษาความรียบรຌอย ยุทธศาส
ละความมัไนคง
ตร์นีๅ

2557

ผลการสารวจความคิดหในของประชาชน
2556 2555 2554 255ใ 255โ

3.20
(0.9)
3.23
(0.8)

ใ.โใ
(0.9)
3.26
(1.0)

3.07
(1.0)
3.08
(1.0)

3.26
(0.9)
3.16
(1.0)

2.98
(0.9)
3.07
(0.9)

3.28
(1.0)
3.2
(1.0)

3.07
(0.9)
3.18
(0.9)

3.15
(1.1)
3.17
(1.0)

3.09
(1.0)
2.92
(1.0)

3.06
(1.0)
2.97
(1.0)

2.93
(0.9)
2.85
(1.0)

3.16
(1.0)
3.06
(1.1)

255แ
ใ.โโ
(1.0)

255เ
3.10
(0.7)

3.17(1.0)

3.06
(0.7)

3.05
(1.1)

3.00
(0.7)

2.93
(1.1)

2.92
(0.8)
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ยุทธศาสตร์ทีไ 5ดຌานการสงสริมการ
ลงทุ น ละพาณิ ช ยกรรมละการ
ทองทีไยว
ยุท ธศาสตร์ ทีไ ๆการพั ฒ นาการมื อ ง
ละการบริหาร

3.23
(0.9)

3.02
(0.9)

3.21
(0.9)

3.14
0.8)

3.18
(0.9)

ใ.โใ
(0.9)

เมมียุทธศาสตร์นีๅ

2.97
(1.0)

3.11
(1.0)

3.04
(0.9)

3.18
(1.0)

3.11
(1.0)

2.99
(0.7)

หมายหตุ เมเดຌปลีไยนชืไอตามยุทธศาสตร์ของปี โ55่ ต฿ชຌการทียบคียงกับชืไอยุทธศาสตร์ดิม พืไอ฿หຌปรียบทียบเดຌ
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4.6 ผลการตรวจประมินตัวชีๅวัดผลสารใจของงาน ิKey Performance Index: KPI) ของตละสานัก/กองงาน
฿นการประมินผลการจัดทาตัวชีๅวัดผลสารใจของงาน ิKey Performance Index: KPI) ของตละสานัก/
กอง ละผลการปฏิบัติงาน฿นปี 2558คณะผูຌวิจัยละกองวิชาการละผนงานเดຌจัดการประชุมคณะผูຌบริหารประกอบดຌวย
นายกทศมนตรี รองปลัดทศบาล ผูຌอานวยการกองงานตางโ ละตัวทนจากกองงานตางโ กองงานละ 1-2 คนขຌา
รวมประชุมพืไอทบทวน ละรวมกันปรับปรุง KPI ของทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพรายพืไอ฿ชຌ฿นการจัดทา KPI ฿นปี 2558
ดยสรุปการทบทวนองค์ประกอบรวมการประมินซึไงประกอบเปดຌวย 9 องค์ประกอบ ละมีการปรับคะนนจากดิม 70
คะนน หลือ 69 คะนน ตามรายละอียดดังนีๅ
องค์ประกอบทีไ 1 การจัดทาผนงาน
องค์ประกอบทีไ 2 การบริหารครงการ
องค์ประกอบทีไ 3 จานวนครงการทีไดานินการสรใจภาย฿นปีงบประมาณ
องค์ประกอบทีไ 4 จานวนครงการทีไมีการปลีไยนปลงระยะวลาตามขัๅนตอนทีไระบุเวຌภาย฿นปีงบประมาณ
องค์ประกอบทีไ 5 จานวนครงการทีไมีการปลีไยนปลงลักษณะครงการภาย฿นปีงบประมาณ
องค์ประกอบทีไ 6 การบริหารงบประมาณละการบิกจายงิน
องค์ประกอบทีไ 7 ระบบการ฿หຌบริการ
องค์ประกอบทีไ 8 ระบบฐานขຌอมูล
องค์ประกอบทีไ 9 การพัฒนาองค์กรหงการรียนรูຌ
นอกจากนัๅนตละสานัก /กองงาน มีการจัดทารายงานการประมินตนอง ิSelf – Assesment Reportี ตัว
บงชีๅอัตลักษณ์ของตละสานัก /กองงาน ซึไงตละหนวยงานมีจานวนตัวบงชีๅเมทากัน การคิดคะนนจึงทาการฉลีไยละ฿หຌ
คะนนตใมทากับ 5 ซึไงจากการประมินตัวชีๅวัดผลสารใจของงานของสานัก /กองงานตางโ ของทศบาลมืองปู่จຌาสมิง
พราย มีผลการประมินดังนีๅ

ครงการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย ประจาปี โ558

254

องค์ประกอบ
องค์ประกอบทีไ 1
องค์ประกอบทีไ 2
องค์ประกอบทีไ 3
องค์ประกอบทีไ 4
องค์ประกอบทีไ 5
องค์ประกอบทีไ 6
องค์ประกอบทีไ 7
องค์ประกอบทีไ 8

ตารางสดงผลการประมินผลการจัดทาตัวชีวๅ ดั ผลสารใจของงาน ิKey Performance Index: KPI) ของตละสานัก/กอง ฿นปี 2558
สานักการ
กอง
กองสวัสดิการ
กอง
รายละอียด
คะนนตใม
กองวิชาการ
สานักปลัด
คลัง
การศึกษา
สังคม
สาธารณสุข
การจัดทาผนงาน
5
4
5
5
4
4
5
การบริหารครงการ
5
4
3
3
4
5
5
จานวนครงการทีไดานินการลຌว
5
5
1
0
1
4
1
สรใจภาย฿นปีงบประมาณ
จานวนครงการทีไมีการปลีไยนปลง
ระยะวลาตามขัๅนตอนทีไระบุ฿นผน
5
5
5
5
3
2
4
ดานินการประจาปี
จานวนครงการทีไมีการปลีไยนปลง
ลักษณะครงการ฿นผนดานินการ
5
5
ประจาปี
5
5
5
5
5
การบริหารงบประมาณละการบิก
10
4
1
จายงิน
6
2
2
5
ระบบการ฿หຌบริการ
13
13
13
12
13
13
13
ระบบฐานขຌอมูล
11
11
11
0
9
11
11

สานักการชาง

ตารางสดงผลการประมินผลการจัดทาตัวชีวๅ ดั ผลสารใจของงาน ิKey Performance Index: KPI) ของตละสานัก/กอง ฿นปี 2558 ิตอี
กองสวัสดิการ
องค์ประกอบ
รายละอียด
คะนนตใม สานักการคลัง กองวิชาการ กองการศึกษา สานักปลัด
กองสาธารณสุข
สังคม
การพัฒนาองค์กร
องค์ประกอบทีไ 9
10
4
7
1
6
7
7
หงการรียนรูຌ
รวม 9 องค์ประกอบ
69
55
56
33
47
56
52
อัตลักษณ์
การพัฒนางาน การพัฒนางาน
การพัฒนาการ ชุมชนมีรายเดຌ การพัฒนางาน
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4
5
1
5
5
7
13
11
สานักการชาง
6
57
การพัฒนา

255

รวมคะนน
อัตลักษณ์

5

ละรายเดຌ

ดຌานวิชาการ
฿นฐานะผูຌนา
ดຌานวิชาการ
ของทศบาล

เมสง รายงาน

5

3

฿หຌบริการทีไป็น
ลิศ฿นทุกดຌาน
ของทศบาล

ขຌมขใง
พึไงตนอง
ผูຌดຌอยอกาส
ละผูຌประสบภัย
เดຌรับการ
ชวยหลือ

ดຌานการสงสริม
ความยัไงยืนดຌาน
สิไงวดลຌอมละ
จัดการบริการ
สาธารณสุขทีไเดຌ
มาตรฐานป็น
ธรรมละทัไวถึง

งานดຌาน
ครงสรຌาง
พืๅนฐาน

เมสง รายงาน

4.25

5

5
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จากการประมิน฿นปีนีๅพบวา ทางสานัก/กองงานตางโ มีคะนนทีไเมตางกันมาก ิ52-57 คะนนี ยกวຌน กอง
การศึกษา ละ สานักปลัดทีไคะนนคอนขຌางนຌอย ทัๅงนีๅอาจนืไองมากจากการขียนทีไยังเมละอียด ขาดขຌอมูลทีไชัดจนทีไจะ
฿ชຌ฿นการ฿หຌขຌอมูล สวนคะนนอัตลักษณ์ของตละหนวยงานอยูระหวาง 3-5 คะนน ละมี 2 หนวยงานเมสงผลการ
ปฏิบัติงานพืไอรับการประมิน
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บททีไ 5
สรุป วิคราะห์ละขຌอสนอนะ
การติดตามประมินผลผนพัฒนาทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560) ของทศบาลมืองปู่จຌา
สมิง
พราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีวัตถุประสงค์พืไอ 1) ติดตามความกຌาวหนຌาละผลการดานินงาน ฿นตละ
ยุทธศาสตร์ มืไอทียบกับปງาหมายทีไกาหนดเวຌ 2) ประมินผลทีไเดຌรับวาป็นเปตามปງาหมายหรือวัตถุประสงค์ทีไกาหนดเวຌ
พียง฿ด 3) ประมินความพึงพอ฿จของประชาชน฿นพืๅนทีไตอผลการดานินงานตามผนงานของทศบาล 4) พืไอประมินผล
การดานินงานตามตัวชีๅวัดผลสารใจของงาน ิKey Performance Indicators) ของตละสานัก/กองงานละ฿ชຌป็น
ครืไองมือวัดผลการปฏิบัติงาน฿นปีทีไผานมาละ 5) พืไอสรຌางขຌอสนอนะตอการพัฒนาผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทຌองถิไน
ของทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย฿นระยะตอเป
การติดตามประมิน ผลครัๅงนีๅ ป็น การติดตามประมิ นผลผน/ครงการฉพาะทีไป รากฏ฿นผนพัฒนา 3 ปี
(พ.ศ.2558-2560) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดยยึดกรอบของผนยุทธศาสตร์ 5 ดຌาน เดຌก
1)
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 ดຌานครงสรຌางพืๅนฐานละการผังมือง 2) ยุทธศาสตร์ทีไ 2 ดຌานสังคม คุณภาพชีวิต
ภูมิปัญญา
ความมัไนคงละความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชาชน 3) ยุทธศาสตร์ทีไ 3 ดຌานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม 4) ยุทธศาสตร์ทีไ4 ดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว
5) ยุทธศาสตร์ทีไ5 ดຌานการ
บริหารละการมีสวนรวมของประชาชนดยมุงนຌนการมีสวนรวมของทุกฝ่ายทีไกีไยวขຌอง ละพัฒนาระบบกลเกการติดตาม
ประมินผลภาย฿นทศบาล พืไอ฿หຌสามารถดานินการติดตามละประมินผลดຌวยตนอง฿นอนาคต
สาหรับวิธีการติดตามประมินผลมีดังนีๅ 1) การกใบรวบรวมขຌอมูลจากอกสารทีไกีไยวขຌอง ชน ผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558-2560) รายงานความกຌาวหนຌาการดานินงาน รายงานสรุปผลการดานินงานรายกิจกรรม รายงานการติดตาม
ประมินผลภาย฿น 2) การประชุมกลุม ผูຌนาทຌองถิไนจาก 62 ชุมชนรวมทัๅงสิๅน 39 คน 3) การประชุมกลุมอสม. กลุมสตรี
กลุมผูຌสูงอายุ รวมทัๅงสิๅน 59 คน 4) ประชุมกลุมตัวทนภาครัฐ ผูຌประกอบการภาคธุรกิจ ละผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองจานวน
25 คน 5) การสารวจความคิดหในของประชาชนดຌวยบบสอบถาม จานวน 62 ชุมชน รวม แ,ๆ73 คนละ 6) การตรวจ
ประมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชีๅวัดผลสารใจของระดับสานัก/กองงาน
ผลการศึกษาสามารถสรุปเดຌดังนีๅ

ตารางทีไ 5.1 สดงผลการดานินงานละผลการประมินความพึงพอ฿จของผูมຌ สี ว นเดຌสว นสีย
ดานินงานของทศบาล
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ทีไ 1
ครงสรຌางพืๅนฐาน
ละการผังมือง
ยุทธศาสตร์ทีไ 2
สังคม คุณภาพชีวิต

ผนการดานินงาน
จานวน
งบ
ครงการ
ประมาณ

ผลการดานินงาน
จานวน
งบ
ครงการ
ประมาณ

38

110,826,000

37

18,933,303

84

134,949,900

70

108,679,807.76

กับการ

ผลการประมินความพึงพอ฿จ
ประชาช ผูຌนา
สตรี
ภาคี
น
ชุมชน ผูຌสูง
ครือ
อายุ อส ขาย
ม.
3.2โ 3.75 3.55 3.25
3.แ่

3.79

3.64
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ยุทธศาสตร์

ภูมิปัญญา ความ
มัไนคงละความ
ปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ทีไ 3
การจัดการทรัพยากร
ธรรม ชาติละ
สิไงวดลຌอม
ยุทธศาสตร์ทีไ 4
ศรษฐกิจละ
การทองทีไยว
ยุทธศาสตร์ทีไ 5
การบริหารละการมี
สวนรวมของ
ประชาชน

ผนการดานินงาน
จานวน
งบ
ครงการ
ประมาณ

ผลการดานินงาน
จานวน
งบ
ครงการ
ประมาณ

ผลการประมินความพึงพอ฿จ
ประชาช ผูຌนา
สตรี
ภาคี
น
ชุมชน ผูຌสูง
ครือ
อายุ อส ขาย
ม.

8

41,391,500

3

9,918,956.53

3.1โ

3.15

3.15

3.20

4

405,000

4

210,068.40

3.โใ

3.60

3.44

3.20

54

33,721,600

48

16,716,490.22

3.แไ

3.23

3.18

2.75

5.1. ภาพรวมการดานินตามผนงาน/ครงการ ประจาปีงบประมาณ 2558
ผนงาน/ครงการละงบประมาณของทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย฿นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ป็นผนทีไวางเวຌ
ตัๅงตตຌนปีงบประมาณยกตามรายยุทธศาสตร์ ดยระบุถึงจานวนครงการทีไตຌองการดานินการ สัดสวนของครงการ
ปรียบทียบ฿นตละยุทธศาสตร์ สัดสวนของงบประมาณทีไ฿ชຌ฿นตละยุทธศาสตร์ละหนวยงานทีไดานินการมืไอพิจารณาผล
การดานินงานตามผน฿นภาพรวมซึไงเดຌ จากการวิคราะห์ตามอกสารหลักฐานพบวาจากครงการทัๅงหมด188ครงการ
บิกจายพรຌอมดานินการลຌวสรใจตามผนทีไกาหนด 98 ครงการคิดป็นรຌอยละ 52.13 บิกจายยังเมเดຌสรุปผล
ดานินงานจานวน 21 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 11.17 กันงินบิกจายปีถัดเปจานวน 48 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 25.53
สตง.ระงับการบิกจายจานวน 3 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 1.60 ยกลิกครงการจานวน 18 ครงการ
คิดป็น
รຌอยละ 9.57
มืไอยกตามรายยุทธศาสตร์ มีผลการดานินงาน ดังนีๅ
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 ดຌานครงสรຌางพืๅนฐานละการผังมือง จากครงการทัๅงหมด 38 ครงการ ดานินการละ
บิกจายลຌวสรใจพรຌอมสรุปผลการดานินงาน6 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 15.79 กันงินบิกจายปีถัดเปจานวน ใแ ครงการ
คิดป็นรຌอยละ 81.58 ระดับจากบิกจาย แ ครงการ คิดป็นรຌอยละ 2.63
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 ดຌานสังคม คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา ความมัไนคงละความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของ
ประชาชน จากครงการทัๅงหมด 84 ครงการ มีครงการทีไบิกจายลຌวสรใจพรຌอมสรุปผลการดานินงาน56 ครงการ
ิรຌอยละ 66.67) บิกจายดยยังเมเดຌสรุปครงการจานวน 13 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 15.48กันงินบิกจายปีถัดเปจานวน
แ ครงการ คิดป็นรຌอยละ 1.19 สตง. ระงับการบิกจาย 2 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 2.38 ยกลิกจานวน 12 ครงการ คิด
ป็นรຌอยละ 14.28
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ยุทธศาสตร์ทีไ 3 ดຌานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิงไ วดลຌอม จากครงการทัๅงหมด8 ครงการ ครงการทีไ
บิกจายลຌวสรใจพรຌอมสรุปผลการดานินงานจานวน 2 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 25.00กันงินบิกจายปีถัดเปจานวน แ
ครงการ คิดป็นรຌอยละ แโ.5เ
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 ดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว มีครงการทัๅงหมด4 ครงการบิกจายลຌวสรใจพรຌอมสรุปผล
การดานินงานจานวน 1 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 25.00 บิกจายยังเมเดຌสรุปผลการดานินงานจานวน 2 ครงการ คิดป็น
รຌอยละ 50.00 กันงินบิกจายปีถัดเปจานวน 1 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 25.00
ยุทธศาสตร์ทีไ 5 ดຌานการบริหารละการมีสวนรวมของประชาชน จากครงการทัๅงหมด 54 ครงการ มีครงการ
บิกจายลຌวสรใจพรຌอมสรุปผลการดานินงานจานวน 30 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 55.56 บิกจายยังเมเดຌสรุปผลการ
ดานินงานจานวน 4 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 7.40 กันงินบิกจายปีถัดเปจานวน 14 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 25.93
ยกลิก จานวน 6 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 11.11
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5.2. การวิคราะห์ผลการดานินงานตอยุทธศาสตร์5 ดຌาน
ผลการดานินยุทธศาสตร์รวม 5 ดຌาน มีผลการวิคราะห์ดยสรุปเดຌดังนีๅ
5.โ.แ ยุทธศาสตร์ทีไ แ ดຌานครงสรຌางพืๅนฐานละการผังมือง
฿นยุทธศาสตร์นีๅ มีจานวนครงการทัๅงสิๅน 38 ครงการงบประมาณอนุมัติจานวนรวม 110,826,000 บาท
งบประมาณบิกจายงิน 18,933,303 บาท บงป็นครงการ฿นนวทางการพัฒนา สนับสนุนครงการกอสรຌาง ปรับปรุง
ซอมซมครงการสรຌางพืๅนฐานมืองละชุมชนทีไสามารนาเปปฏิบัติเดຌ 23 ครงการนวทางการพัฒนา สงสริมละปຂด
อกาส฿หຌประชาชนมีสวนรวม฿นการบริหารจัดการทຌองถิไน 1 ครงการละนวทางการพัฒนา สนับสนุนงบประมาณทีไจัดสรร
พืไอครงการสรຌางผนรับมือของมืองตอหตุการณ์ภัยพิบัติ 14 ครงการ
5.โ.โ ยุทธศาสตร์ทีไ โ ดຌานสังคม คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา ความมัไนคงละความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
ของประชาชน
จานวนครงการทัๅงหมด 84 ครงการ จานกป็นครงการ฿นนวทางการพัฒนา สงสริมกิจกรรมละนันทนาการ
฿นชุมชน 13 ครงการ ครงการ฿น นวทางการพัฒนาสงสริมละอนุรักษ์ศิลปะละวัฒนธรรมของชุมชนดยรวมมือกับทุก
ภาคสวน 13 ครงการ ครงการ฿นนวทางการพัฒนาสงสริมพัฒนาบทบาทละคุณภาพชีวิตของสตรีผูຌสูงอายุผูຌพิการละ
ผูຌดຌอยอกาสดยจัดสวัสดิการฯ 4 ครงการ ครงการ฿นนวทางการพัฒนาสงสริมคุณธรรมพืไอการพัฒนาคุณภาพของ
ประชาชน4 ครงการ ครงการ฿นนวทางการพัฒนาสงสริมการจัดระบียบชุมชนพืไอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3 ครงการ ครงการ฿นนวทางการพัฒนาจัดครงการสงสริมสุขภาพละสวัสดิการทางการดຌานสาธารณสุข฿หຌก
ประชาชน 5 ครงการ ครงการ฿นนวทางการพัฒนาสงสริมละพัฒนาคุณภาพการศึกษาของรงรียน฿หຌเดຌมาตรฐาน
การศึกษา 28 ครงการละครงการ฿นนวทางการพัฒนาสงสริมการศึกษา฿นระบบภายนอกระบบละการศึกษาตาม
อัธยาศัย10 ครงการ ครงการ฿นนวทางการพัฒนาพิไมมาตรการ฿นการปງองกันอัคคีภัย฿นพืๅนทีไละพัฒนาระบบปງองกัน
อัคคีภัยอยางมีประสิทธิภาพ 2 ครงการ ครงการ฿นนวทางการพัฒนาสนับสนุนการดานินงานปງองกันละกຌเขปัญหายา
สพติด1 ครงการละครงการ฿นนวทางการพัฒนาสงสริมการจัดระบียบประชากรฝง฿นพืๅนทีไ 1 ครงการ ยกลิก 10
ครงการ สตง.ระงับการบิก 3 ครงการกันงิน 3 ครงการ
5.โ.ใ ยุทธศาสตร์ทีไ ใ ดຌานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
มีการดานินการตามครงการ฿นนวทางทัๅงหมด 8 ครงการ จานกป็นนวทางการพัฒนาสงสริมสนับสนุนละรวมมือกับ
องค์กรทุกภาคสวน฿นการรณรงค์฿หຌกิดกิจกรรมครือขายละการจัดการขยะฯ
4 ครงการนวทางการพัฒนา
สงสริมสนับสนุนละรวมมือกับสวนราชการทีไกีไยวขຌอง฿นการ฿ชຌมาตรการทางสิไงวดลຌอมอยางบูรณาการฯ 3 ครงการละ
นวทางการพัฒนาสงสริมการรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม มี แ ครงการ
5.โ.ไ ยุทธศาสตร์ทีไ 4 ดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว
มีจานวนครงการรวม 4 ครงการ ป็นครงการตอนืไองจากปีทีไผานมาประกอบดຌวยการสนับสนุน฿หຌประชาชนกลุม
สน฿จอาชีพการสงสริมกระบวนการรียนรูຌกลุมออมทรัพย์ครงการอบรมชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ฿หຌกคณะกรรมการ
ชุมชนละการประชาสัมพันธ์หลงทองทีไยวภูมิปัญญาตาบลบางหัวสือ
5.2.5 ยุทธศาสตร์ทีไ 5 ดຌานการบริหารละการมีสวนรวมของประชาชน
มีครงการทีไดานินการทัๅงสิๅน 54 ครงการ จานกป็นนวทางการพัฒนาบุคลากรทศบาล฿หຌมีความรูຌมีทักษะ฿น
การทางานดยยึดหลักธรรมาภิบาลฯ 5 ครงการ นวทางการพัฒนาระบบบริหารงานละระบบขຌอมูลขาวสารสนทศ฿หຌมี
ประสิทธิภาพ 12 ครงการ นวทางการพัฒนาปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ครืไองมือครืไอง฿ชຌละสถานทีไปฏิบัติงาน฿หຌเดຌมาตรฐาน
พียงพอตอการทางาน โ็ ครงการละ
นวทางการพัฒนาสริมสรຌางการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ละภาคสวนตางโ฿นการบริหารจัดการ แเ ครงการ
5.3. ภาพรวมความพึงพอ฿จของประชาชนตอการดานินของทศบาลมืองปู่จຌ าสมิงพรายทัๅง 5 ยุทธศาสตร์
มีคาคะนนความพึงพอ฿จรวมทัๅง ใ กลุมอยู฿นระดับมาก ิใ.7ใี ดยมีผลความพึงพอ฿จ฿นตละกลุมดังนีๅ
ครงการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย ประจาปี โ558

261

5.ใ.แ กลุมผูຌนาชุมชน มีความพึงพอ฿จ฿นภาพรวมตอการดานินงานของทศบาลดยมีคาคะนนความพึงพอ฿จทีไ
ระดับมาก 3.53 ิปี 2557 2556 ละ 2555 = 3.52 ใ.69 ละ 3.58 ตามลาดับ)
5.ใ.2 กลุมอสม.กลุมสตรีละผูຌสูงอายุ มีความพึงพอ฿จ฿นภาพรวมตอการดานินงานของทศบาลดยมีคาคะนน
ความพึงพอ฿จทีไระดับมาก 3.81 ิปี 2557 2556 ละ โ555 =ใ.60 3.55 ละ 3.58 ตามลาดับ)
5.ใ.3 กลุมภาคีครือขายภาครัฐละอกชน มีความพึงพอ฿จ฿นภาพรวมตอการดานินงานของทศบาลดยมีค า
คะนนความพึงพอ฿จทีไระดับมาก 3.86 ิปี 2557 2556 ละ 2555 = ใ.47 3.65 ละ 3.61 ตามลาดับ)
5.ใ.4 กลุม ตัวทนประชาชน฿น ๆ2 ชุม ชน ิแุๆ73 คนี มีความพึงพอ฿จประชาชนตอการดานินงานของ
 ท ศ บ า ล พ บ ว า ทัๅ ง ๆ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ มี ค า ค ะ  น น ค ว า ม พึ ง พ อ ฿ จ อ ยู ฿ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง 3.17
ิปรียบทียบปี 2557 2556 ละ 2555 ทา ใ.15 3.21 ละ 3.00 ตามลาดับ) ดยคาคะนน฿นทุกยุทธศาสตร์ ดังนีๅ

ความพึงพอ฿จดยรวม

ผลการสารวจความคิดหในของประชาชน
2556 2555 2554 255ใ 255โ
ใ.โใ
3.07 3.26 2.98 3.28
(0.9) (1.0) (0.9) (0.9) (1.0)

2558 2557
255แ
ยุทธศาสตร์ทีไ 1
3.22 3.20
ใ.โโ
(1.0)
การพั ฒ นาทຌ อ งถิไ น ดຌ า น (0.9) (0.9)
ครงสรຌางพืๅนฐาน
ยุทธศาสตร์ทีไ 2
3.18
3.23
3.26 3.08 3.16 3.07
3.2 3.17(
การสงสริมคุณภาพชีวิต (0.8) (0.8) (1.0) (1.0) (1.0) (0.9) (1.0) 1.0)
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
ละ วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ทีไ 3
3.12
3.07
3.15
3.09 3.06 2.93
3.16 3.05
การจั ด การทรั พ ยากร (0.9) (0.9) (1.1) (1.0) (1.0) (0.9) (1.0) (1.1)
ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
ยุทธศาสตร์ทีไ 4
เมมียุทธ 3.18
3.17
2.92 2.97 2.85 3.06 2.93
การจั ด ระบี ย บชุ ม ชน/ ศาสตร์นีๅ (0.9) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.1) (1.1)
สั ง คมการรั ก ษาความ
รี ย บรຌ อ ย ละความ
มัไนคง
ยุทธศาสตร์ทีไ 5
3.23 3.02 3.21
เมมียุทธศาสตร์นีๅ
การส ง สริ ม การลงทุ น (0.9) (0.9) (0.9)
ละพาณิ ช ยกรรมละ
การทองทีไยว
ยุทธศาสตร์ทีไ ๆ
3.14
3.18
ใ.โใ
2.97 3.11 3.04 3.18 3.11
การพัฒนาการมื อ งละ 0.8) (0.9) (0.9) (1.0) (1.0) (0.9) (1.0) (1.0)
การบริหาร
หมายหตุ เมเดຌปลีไยนชืไอตามยุทธศาสตร์ของปี โ55่ ต฿ชຌการทียบคียงกับชืไอยุทธศาสตร์ดิม พืไอ฿หຌปรียบทียบเดຌ
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3.10
(0.7)
3.06
(0.7)
3.00
(0.7)
2.92
(0.8)

2.99
(0.7)
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5.4 การประมินผลการดานินงานตามตัวชีๅวัด ของสานัก/กองงาน
ตัวชีๅวัด
คะนนตใม สานักการ
กอง
กองการ
คลัง
วิชาการ
ศึกษา
คะนน
9 องค์ประกอบ
ตัวชีวๅ ดั
อัตลักษณ์

69
คะนน
ตใม

55
สานักการ
คลัง

56
กอง
วิชาการ

33
กอง
การศึกษา

การพัฒนา การพัฒนา
งานละ งานดຌาน
รายเดຌ วิชาการ฿น
ฐานะผูຌนา
ดຌาน
วิชาการ
ของ
ทศบาล

รวมคะนน
อัตลักษณ์

5.00

เมสง
รายงาน

5.00

3.00

สานักปลัด

47

กอง
สวัสดิ
การ
สังคม
56

สานักปลัด

กอง
สวัสดิการ
สังคม
การ
ชุมชนมี
พัฒนาการ รายเดຌ
฿หຌบริการทีไ ขຌมขใง
ป็นลิศ฿น พึไงตนอง
ทุกดຌานของ ผูຌดຌอยอก
ทศบาล
าสละ
ผูຌประสบภั
ยเดຌรับการ
ชวยหลือ
เมสง
รายงาน

4.25

กอง
สาธารณ
สุข

สานักการ
ชาง

52

57

กอง
สาธารณสุข

สานักการ
ชาง

การพัฒนา การพัฒนา
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เดຌมาตรฐาน
ป็นธรรมละ
ทัไวถึง
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5.5 อภิปรายผล
จากการประมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชีๅวัดทัไวเปละตัวชีๅวัดอัตลักษณ์ของสานัก /กองงาน พบวาตละสานัก/
กองงาน ยังคงขาดความขຌา฿จ฿นการดานินการประมินผลการปฏิบัติงานของตนองตามตัวชีๅวัด สงผล฿หຌ การขียนรายงาน
ละหลักฐานการปฏิบัติสะทຌอนผลการปฏิบัติงานเมชัดจน ทา฿หຌคาคะนน฿นการปฏิบัติงานอยู฿นระดับทีไยังเมป็นทีไนาพอ฿จ
ละมีความตกตางกันอยางชัดจน฿นตละสานัก/กองงาน บางกองงานมีผลการดานินงานตามตัวชีๅวัด฿นระดับสูง ฿นขณะ
ทีไหลายกองงานมีผลการดานิน งานตามตัวชีๅวัด฿นระดับทีไตຌองปรับปรุง ชีๅ฿หຌหในวาการปฏิบัติงานของบุคลากรทีไป็นอยู฿น
ภาพรวมยังคงเมสอดคลຌองกับทิศทางการพัฒนาหรือขับคลืไอนของทศบาล สอดคลຌองกับการศึกษาของธนวรรณปัญญาคา
ิ2553) ทีไสารวจความพรຌอม฿นการบริหารจัดการของทศบาลตาบลมสาย฿นอาภอมสายจังหวัดชียงราย ตามนว
ทางการปฏิบัติราชการตามคารับรองของหนวยงาน พบวาปัญหาสาคัญ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรตามตัวชีๅวัด คือ การขาด
ความพรຌอม฿นการปฏิบัติงานทีไตຌองกาหนดป็นนยบายละผนงานทีไชัดจนพรຌอมทัๅงตຌองตรียมความพรຌอมสาหรับการ
ปฏิ บั ติ ง านตามผนปฏิ บั ติ ร าชการละปั จ จั ย ส าคั ญ ทีไ มี ผ ลต อ การพัฒ นาความพรຌ อ มคื อ การทีไ บุ ค ลากรมี ค วามรูຌ  ละ
ประสบการณ์ละความชีไยวชาญ฿นการปฏิบัติงาน
นอกจากนัๅนจากการประมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชีๅวัด ยังพบวาทางทศบาลฯ ยังขาดการวิคราะห์ผลดี
ผลสีย ปัญหาอุปสรรคของการดานินงาน฿นปีทีไผานมา รวมทัๅงขาดการรับมือกับการปลีไยนปลงจากสถานการณ์ภายนอก
สงผล฿หຌครงการตางโ เมสามารถดานินงานลຌวสรใจ฿นระยะวลาทีไกาหนด ตຌองกันงินสาหรับปีตอเป ยกลิกครงการ
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ละถูกระงับการบิกจายจาก สตง. ซึไงตกตางจากงานวิจัยของมิไงขวัญ คงจริญละ อาชัญญา รัตนอุบล ิ2551) ทีไเดຌ
ศึกษาชุมชนตຌนบบทีไประสบผลสารใจ฿นการพัฒนาละมีกระบวนการรียนรูຌป็นกลเกหลัก ฿นการพัฒนา฿หຌกิดความยัไงยืน
ภาย฿นพืๅนทีไ
จ.ชียง฿หม ละ จ.พชรบุรี พบวาเมวาจะป็น฿นชุมชนมืองละชุมชนชนบท ควรมีการ
สริมสรຌางพลังอานาจของชุมชนพืไอสริมสรຌางความยัไงยืนของชุมชนหงการรียนรูຌ ซึไงประกอบดຌวยการ สริมสรຌางพลัง
อานาจของชุมชน฿นระดับบุคคลประกอบดຌวย การกาหนดปງาหมายละวางผน การวิคราะห์ความตຌองการของชุมชน การ
ทาประชาคมพืไอหาสาหตุของปัญหา การจัดวทีชาวบຌาน฿หຌความรูຌความขຌา฿จ การบันทึกการพัฒนาการปลีไยนปลงของ
ชุมชน฿นการสรຌางชุมชนหงการ รียนรูຌ
จากการศึ กษาวิจัยพืไอ ติดตามละประมิ น ผลผนพัฒนาทศบาลมื อ งปู่ จຌา สมิ งพราย กลา วเดຌ วา ฿นการ
ดานินงานของทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย ซึไงป็นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไตຌองบริหารจัดการองค์กร฿หຌป็นเปหลักธรร
มาภิบาลดังทีไบัญญัติเวຌ฿นรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทยฉบับปัจจุบัน พระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการผนดิน
ิฉบับทีไ 5ี พ.ศ.2545 ละพระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พ.ศ.2546 นัๅน
ทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพรายเดຌดานินการภาย฿ตຌหลักธรรมาภิบาล อันเดຌก
ิ1ี หลักนิติธรรม ทศบาลเดຌจัด฿หຌมีครงการจัดทาคูมือระบียบกฎหมายกีไยวกับการ฿หຌบริการงานทะบียน
ราษฎรละบัตรประจาตัวครงการอบรมกฎหมายละระบียบวินัยของพนักงานทศบาลครงการจัดทาละปรับปรุงประมวล
กฎหมายพระราชบัญญัติ ทศบัญญัติ ขຌอบังคั บ ระบียบของทศบาล ซึไงสองครงการรกบรรลุปງ าหมายทีไตัๅงเวຌ ต
ครงการทีไสามยังเมมีรายงานสรุปผลการดานินครงการ ดังนัๅน ทางทศบาลควรตຌองมีการดานินการตอเปนอกจากนัๅน
ลຌว ยังมีประดในขຌอสนอนะจากการระดมสมอง฿นกลุมผูຌนาชุมชน ละกลุมผูຌสูงอายุ สตรี ละอสม. ทีไหในวาทศบาลควร
มีการออกทศบัญญัติ ละบังคับ฿ชຌกฎหมายอยางจริงจัง ดยฉพาะประดในกีไยวกับสุนัขจรจัด ละการรุกลๅาทีไสาธารณะ
ละคูคลอง
ิ2ี หลักคุณธรรมทศบาลยังมิเดຌมีครงการดຌานคุณธรรมพืไอจัด฿หຌกผูຌบริหาร ละบุคลากรของทศบาลอยาง
ชัดจน ตจะมีครงการทีไสงสริมความมีคุณธรรมขึๅน฿นทศบาล ชน ครงการอบรมคุณธรรมละจริยธรรมพนักงานครูละ
บุคลากรทางการศึกษา ครงการพอมดีดน ป็นตຌน
ิ3ี หลักความปรง฿ส จากการพิจารณาความคิดหในของประชาชนตอการบริหารงาน/การจัดซืๅอจัดจຌางของ
ทศบาลมีความปรง฿สพียง฿ด พบวา ประชาชนหในวาปรง฿ส฿นระดับพอ฿ชຌ ิคะนน 3.24ี นอกจากนัๅนลຌว฿นการ
พิจารณาความพึงพอ฿จของกลุมผูຌนาชุมชน กลุมผูຌสูงอายุ สตรีอสม. ละกลุมภาคีครือขายภาครัฐละภาคอกชน ฿น
ประดในการดานินงานตามครงการ/กิจกรรมทีไทศบาลเดຌกาหนดเวຌมีความปรง฿สละยุติธรรมหรือเม พบวาทัๅงสามกลุมมี
ความพึงพอ฿จ฿นประดในดังกลาว฿นระดับมากดยมีระดับคะนน 3.78 3.73 ละ 3.83 ตามลาดับ
ิ4ี หลักความมีสวนรวม ทศบาลมีจุดดนทีไสาคัญ฿นการสรຌางมีสวนรวมจากทัๅงจากภาคประชาชน ละกลุม
ตางโ ทีไมีผูຌสวนเดຌสียกับการดานินงานทศบาลดังจะหในเดຌจากครงการศึกษาวิจัยฉบับนีๅทีไมีการกาหนดกระบวนการ
ศึกษาวิจัยดยนาขຌอมูลทีไเดຌมาจากภาคประชาชนละกลุมทีไมีสวนเดຌสียตางโ มาสะทຌอนการติดตามละประมินผลการ
ดานินงานของทศบาล ตลอดจนหากพิจารณาจากความพึงพอ฿จของกลุมผูຌนาชุมชน กลุมผูຌสูงอายุ สตรี อสม. ละกลุม
ภาคีครือขายภาครัฐละภาคอกชนตอการมีสวนรวม฿นผนยุทธศาสตร์ของทศบาลดยภาพรวม พบวาอยู฿นระดับมาก
ดยมีระดับคะนน 3.88 3.77 ละ 3.79 ตามลาดับ นอกจากนัๅนลຌว หากพิจารณาความพึงพอ฿จของประชาชน฿นขต
ทศบาลดยรวมตอการพัฒนาดຌานการมืองละการบริหาร ซึไงมีประดในสาคัญ฿นการสอบถาม฿นดຌานการมีสวนรวมของ
ประชาชน พบวาความพึงพอ฿จอยู฿นระดับคะนนพอ฿ชຌ ดยมีระดับคะนน 3.23
ิ5ี หลักความรับผิดชอบ หากพิจารณาหลักความรับผิดชอบของทศบาลจากการดานินงานตามผนงาน/
ครงการละงบประมาณของทศบาลมือ งปู่จຌาสมิงพรายปีงบประมาณ พ.ศ.2558พบวาทศบาลมีครงการทีไกาหนดเวຌ
ทัๅงหมด 188ครงการ ดานินการลຌวสรใจตามผนทีไกาหนด 98ครงการคิดป็นรຌอยละ 52.13บิกจายยังเมเดຌสรุปผล
ดานินงานจานวน 21 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 11.17กันงินบิกจายปีถัดเปจานวน 48 ครงการ คิดป็นรຌอยละ
25.53สตง.ระงับการบิกจายจานวน 3 ครงการ คิดป็นรຌอยละ 1.60 ยกลิกครงการจานวน 18 ครงการ คิดป็นรຌอย
ละ 9.57ดังนัๅน จึงกลาวเดຌวา ทศบาลมีความรับผิดชอบ฿นการดานินงานตามผนงาน/ครงการละงบประมาณของ
ทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพรายปีงบประมาณ พ.ศ. 2557เดຌ฿นระดับทีไนาพอ฿จ
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ิ6ี หลักความคุຌมคา จากการพิจารณางบประมาณทีไ฿ชຌ฿นการดานินงานของทศบาลตามผนงาน/ครงการละ
งบประมาณของทศบาลมืองปู่จຌาสมิง พรายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558พบวา ยุทธศาสตร์สวน฿หญยังมิเดຌสรุปจานวน
งบประมาณทีไ฿ชຌจริง อยางเรกใตาม มีขຌอสังกตทีไเดຌรับจากการประชุมระดมสมองกลุมภาคีครือขายภาครัฐละภาคอกชน
วา ทศบาลควรมีการพิจารณาวางผนกิจกรรมครงการของทศบาลละลาดับความสาคัญวายุทธศาสตร์฿ดตຌองดานินการ
กอน รวมถึงการจัดทาผนกิจกรรมครงการตຌองพิจารณาวา ผนกิจกรรมครงการ฿ด หากดานินการลຌว ตຌองมีการ
วางผน฿นระยะยาว ดยฉพาะผนกิจกรรมครงการตามยุทธศาสตร์ทีไ 1
จากผลการอภิปรายขຌางตຌน จึงหในเดຌวาการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพราย ตาม
ผนงาน/ครงการละงบประมาณของทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพรายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ดยภาพรวมลຌวทศบาลมี
การดานินงานตามหลักธรรมาภิบาลดยฉพาะการมีจุดดน฿นรืไองหลักความมีสวนรวม ซึไงสอดคลຌองกับบุญฤทธิ์กตุจานงค์
ิ2549ี ทีไเดຌศึกษาวิจัยลຌวพบวาทศบาลนนทบุรีมี การบริหารงานภาย฿ตຌหลักธรรมาภิ บาล ดยนຌน เปทีไการบริการ
ประชาชน฿หຌประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นการตรวจสอบ รวมสดงความคิดหใน ละการนาทคนลยีสมัย฿หม฿นการปฏิบัติ
ตทศบาลนนทบุรีจะมีประดในปัญหาละอุปสรรคกีไยวกับกฎ ระบียบ ขຌอบังคับทีไกีไยวขຌอง฿นบางรืไอง ยังลຌาสมัยเมทันตอ
หตุการณ์ ตกรณีของทศบาลมืองปู่จຌาสมิงพรายนัๅน จะพบประดในปัญหากีไยวกับการบังคับ฿ชຌกฎหมาย฿หຌกิดผลขึๅนจริง
ซึไงเมสามารถทาเดຌอยางตใมทีไ ดังชนกรณีการรุกลๅาทีไสาธารณะ ละคูคลอง
5.6 ขຌอสนอนะ฿นการพัฒนาการทางานของทศบาล
5.6.1. ขຌอสนอนะรายยุทธศาสตร์
ขຌอสนอนะ฿นตละรายยุทธศาสตร์ สวน฿หญมีลักษณะคลຌายคลึงกับขຌอสนอนะ฿นปีทีไผานมา ดังนีๅ
ยุทธศาสตร์ทีไ 1ดຌานครงสรຌางพืๅนฐานละการผังมือง
ิ1ี ควรวิ  คราะห์ จ านวนละลั ก ษณะครงการทีไ เ ม ส ามารถบิ ก จ า ยงบประมาณ฿หຌ  ลຌ ว สรใ จ
฿นตละปี พืไอนามาปรับปรุงการกาหนดสัดสวนของจานวนละลักษณะครงการ฿นผนพัฒนาสามปี฿นระยะตอเป ละนา
ครงการทีไสตง.ระงับการบิกจายมาวิคราะห์หตุผลพืไอปรับการกาหนดครงการ฿นปีตอเป
ิ2) การวางผนละดานินการตามยุทธศาสตร์ดຌานนีๅ ตຌองมีขຌอมูลทีไพิจารณาถึงการดูลบารุงรักษาละซอมซม฿น
อนาคตการกอสรຌางนัๅนตຌองคานึงถึงวางผังของมืองทีไสอดคลຌองกับลักษณะละบริบทของพืๅนทีไ ตลอดจนการ฿ชຌประยชน์ละ
ความคุຌมคาของการ฿ชຌงานครงสรຌางพืๅนฐานนัๅน
ิ3ี ปั ญ หานๅ าท ว มขั ง ยั ง คงป็ น ปั ญ หาดิ ม ทีไ  กิ ด ขึๅ น ฿นพืๅ น ทีไ อ ย า งต อ นืไ อ งละ ยั ง เม เ ดຌ รั บ การกຌ เ ข
ยั ง เม เ ดຌ รั บ ความร ว มมื อ จากหน ว ยงานทีไ  กีไ ย วขຌ อ ง นืไ อ งจากปั ญ หาดั ง กล า วตຌ อ งมี ก ารกຌ เ ขอย า งป็ น ระบบ
มีการวางผนละคຌนหาสาหตุทีไทຌจริงของปัญหานัๅน ดยฉพาะสาหตุทีไ มาจากการรุกลๅาคูคลองละทีไสาธารณะของ
บຌานรือน ทีไตຌองพิจารณาหาวิธีการ฿นการกຌเขปัญหาพิไมติม ชน การหาทีไอยูอาศัย฿หม฿หຌกผูຌทีไรุกลๅา การบังคับ฿ชຌ
กฎหมายอยางจริงจังดยการประสานกาลังทหารหรือตารวจ การสรຌางขืไอนดินพืไอปງองกันการรุกลๅาคูคลอง ป็นตຌน
นอกจากนัๅนลຌว สาหตุของปัญหาดังกลาวยังมาจากการทิๅงขยะ฿นคูคลอง การปຂดปຂดประตูระบายนๅา ทา฿หຌการ
ระบายนๅาป็นเปอยางเปตใมทีไ ทศบาลจึงควรวางผน฿นการขุดลอกคูคลอง฿หຌป็นระบบดยพิจารณาควบคูกันกับผังมือง
ของทศบาลมีการติดตามผลการดานินการกຌเขปัญหาอยางตอนืไองละคานึงถึงภาพรวมทุกตาบล฿หຌมีความชืไอมยงกันทัๅง
ระบบ เมกຌเขปัญหาพียงจุด฿ดจุดหนึไง
ิ4ี การจราจรยังป็นปัญหาสาคัญทีไกิดขึๅน฿นพืๅนทีไดยฉพาะวลารงดวนชຌาละยใน บางจุดทีไการจราจรหนานน
พบวาเมมีจຌาหนຌาทีไตารวจทีไรับผิดชอบ นืไองจากจานวนจຌาหนຌาทีไตารวจทีไคอนขຌางนຌอย ตลอดจนกิดจากวินัยของผูຌขับขีไทีไ
จอดรถกีดขวางตามขຌางถนน หรือภาย฿นซอยตางโ รวมทัๅงการวางสิไงของหนຌาบຌานทีไรุกลๅาพืๅนทีไสาธารณะของชาวบຌานการ
กຌเขปัญหานีๅจึงตຌองเดຌรับความรวมมือทัๅงจากจຌาหนຌาทีไตารวจ ชุมชนละประชาชนผูຌ฿ชຌรถ฿ชຌถนน ดยอาจมีครงการอบรม
อาสาสมัครชุมชน พืไอชวยหลือจຌาหนຌาทีไ฿นการควบคุมการจราจร หรือ฿หຌทศกิจมารวมรับผิดชอบ
ิ5ี ทศบาลตຌอง฿หຌความสาคัญ฿นการกากับติดตามดูลการปฏิบัติของอกชน฿หຌป็นเปตามกฎหมายวาดຌวยการผัง
มือง฿หຌป็นเป฿นทิศทางดียวกัน ดยฉพาะการ฿ชຌพืๅนทีไผิดประภทหรือหลบลีไยงกฎหมายของภาคอุตสาหกรรม ซึไงเดຌสรຌาง
ผลกระทบตอประชาชน฿นชุมชนทีไอยูอาศัย฿นพืๅนทีไ
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ประชาชน

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 ดຌานสังคม คุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา ความมัไนคงละความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของ

ิ1ี ควรวิคราะห์จานวนละลักษณะครงการทีไดานินการลຌวสรใจละยกลิก฿นตละนวทางคຌนหาสาหตุของ
ครงการทีไตຌองยกลิก คຌนหาปัจจัยสารใจละวิธีปฏิบัติทีไดีของครงการทีไดานินการเดຌตอนืไองตัๅงปງาหมายของการพิไม
จานวนละลักษณะครงการ฿นตละนวทางพืไอทຌาทายการทางานของสานัก/กองงานทีไกีไยวขຌองพืไอนามาปรับปรุงการ
กาหนดสัดสวนของจานวนละลักษณะครงการ฿นตละนวทางของผนพัฒนาสามปี฿นระยะตอเป
ิ2ี ชุมชนยังหในวา ปัญหายาสพติดยังป็นปัญหา฿นพืๅนทีไทีไยังกຌเขเมเดຌ ทีไผานมาประชาชนหในความสาคัญของ
ปัญหา ตยังเม฿หຌความรวมมือ฿นการกຌเข อันนืไองมาจากป็นปัญหาทีไอาจสงผลกระทบตอชีวิตละความป็นอยูของ
ประชาชนผูຌ฿หຌขຌอมูล ตลอดจนประชาชนยังเมมัไน฿จ฿นจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌอง ละความสารใจของวิธกี ารกຌเขปัญหานัๅน
ิ3ี ทศบาลตຌองรงรัด฿นการสงสริม฿หຌกลุมสตรีละประชาชน฿นชุมชนผลิตสินคຌาทีไตรงกับความตຌองการของตลาด
ดยมีการพิจารณาวางผนอยางป็นระบบขัๅนตอน ตัๅงตการจัดหาวัตถุดิบ การหางบประมาณ การประชาสัมพันธ์ การหา
สถานทีไจัดจาหนาย พืไอ฿หຌการดานินการประสบความสารใจ สามารถสรຌางอาชีพละรายเดຌ฿หຌกับคน฿นชุมชนเดຌอยางป็น
รูปธรรม
ิ4ี ควรตรียมความพรຌอมสาหรับสังคมผูຌสูงอายุทัๅง฿นการดูลสุขภาพละการบริการสาธารณสุข การจัดกิจกรรม
฿หຌผูຌสูงอายุเดຌมาทารวมกัน การสรຌางระบบการดูลชวยหลือผูຌสูงอายุ฿หຌป็นเปอยางทัไวถึง ดยจะตຌองมีผนงานทีไชัดจน
พืไอรองรับสถานการณ์ทีไจะกิดขึๅน฿นอนาคต
ิ5ี ปั ญ หาเขຌ  ลื อ ดออกป็ น ปั ญ หาทีไ มี ค วามรุ น รง฿นปี นีๅ ทศบาลจึ ง ควรมี ม าตรการ฿นการปງ อ งกั น
มากกวาการกຌเขปัญหาภายหลังตลอดจน฿หຌความรูຌกประชาชน฿หຌมีความตระหนักตอการพนยากันยุง฿นพืๅนทีไ นืไองจากมี
บางชุมชนทีไเม฿หຌความรวมมือ฿นการปງองกันปัญหา ทา฿หຌบางพืๅนทีไมีการละลยละป็นทีไกิดหตุของปัญหาเขຌลือดออก
ิ6ี ทศบาลเดຌ฿หຌความสาคัญตอการสรຌางทางจักรยานพืไอ฿หຌประชาชน฿นพืๅนทีไเดຌ฿ชຌประยชน์฿นดຌานสุขภาพอนามัย
อยางเรกใตาม ควรมีการติดตามผลละความพึงพอ฿จของผูຌมาขຌา฿ชຌพืๅนทีไ พืไอ฿หຌมีการกຌเขปรับปรุงละพิไมทางจักรยาน฿น
พืๅนทีไมากขึๅนหากหในวามีความสาคัญ
ิ7ี ทศบาลควรสนับสนุนหรือจัดหาสถานทีไสาหรับการจัดการรียนการสอนนอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย
นืไองจากมีผูຌรียนทีไสน฿จรียน ตยังขาดสถานทีไ฿นการ฿ชຌจัดการรียนการสอน ดยประสานความรวมมือกับทางกศน.฿น
พืๅนทีไ
ิ8ี ควรจัด฿หຌมี การทาหมั น สุนั ข฿นราคาพิศษหรือจัดบริการทาหมั น ฿หຌฟรีอ ยา งครอบคลุม ทัไวถึง฿นพืๅนทีไ หรือ
จัดบริการลักษณะ PET SHOP/CLINIC ทีไ฿หຌบริการทางการพทย์กสุนัข พืไอ฿หຌประชาชนขຌามา฿ชຌบริการ
ิ9ี การสรຌางความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน฿หຌกับประชาชนตຌองอาศัยความรวมมือกันจากทัๅงชุมชน ทศบาล
ละตารวจทีไตຌองบูรณาการรวมกัน ทัๅงระบบกลຌองวงจรปຂด การมีตารวจบຌาน ิอาสาสมัครประชาชนทีไป็นตารวจี การ
สอดสองดูลกัน฿นชุมชน เมสามารถดานินการเดຌพียงหนวย฿ดหนวยงานหนึไง
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 ดຌานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
ิ1ี ประชุมสานัก/กองงานทีไกีไยวขຌองพืไอรวมกันหาวิธีพิไมจานวนครงการ฿นตละนวทาง฿หຌมากขึๅนดຌวยการ
วิคราะห์ตຌนทุนทางทรัพยากรธรรมชาติทีไมีละปัญหาทีไตຌองการกຌเขหรือพัฒนา อาจนาครงการ฿นพืๅนทีไอืไนมาป็นตัวอยาง
พืไอทดลองดานินการพืไอทຌาทายการทางานของสานัก/กองงานทีไกีไยวขຌอง
ิ2ี คณะผูຌประมินยังนຌนยๅาชนดิมวา ทศบาลควรตຌองป็นกนนา฿นการดานินการจัดการปัญหารืไองขยะ ละ
การคัดยกขยะควรสนับสนุนความพยายามของชุมชน฿นการริริไมครงการธนาคารขยะซึไงอาจสรຌางกระบวนการลกปลีไยน
รียนรูຌดยนาตาบลบางหัวสือป็นมดลถายทอดความรูຌ฿หຌตาบลอืไนโตลอดจนทีไทศบาลมีงบประมาณ฿หຌกชุมชนหนึไงหมืไน
บาท฿นการจัดการปัญหาขยะ กใตຌองมีการติดตามผลการดานินการ฿หຌป็นเปอยางตอนืไอง ละมีการประมินผลความสารใจ
ของครงการ ทีไสาคัญตຌองหาวิธีการ฿นการสรຌางจิตสานึกของคน฿นชุมชนละระบบการจัดการ฿นการกใบขยะทีไยังป็นปัญหา
฿นรืไองของความสมไาสมอ
ิ3ี สาหรับปัญหามลพิษตางโ อันนืไองมาจากรงงานอุตสาหกรรม ยังป็นปัญหาทีไพบอยางตอนืไอง ทัๅงมลพิษทาง
นๅา ทางอากาศ ทางสียงทศบาลควรตຌองมีมาตรการทัๅง฿นชิงปງองกันพืไอควบคุมการดานินงานของรงงานอุตสาหกรรม฿หຌ
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ป็นเปตามกฎหมาย ตลอดจนมาตรการ฿นการกຌเขยียวยาความสียหายอยางรวดรใว หากกิดปัญหามลพิษตางโ ดย
สรຌางกระบวนการขัๅนตอน฿นการดานินการกຌเขปัญหา ละจຌง฿หຌประชาชนรับทราบนอกจากนัๅนลຌวควรตຌองสรຌางความ
รวมมือทีไดี฿หຌกิดขึๅนระหวางชุมชนกับรงงานอุตสาหกรรม ฿หຌสามารถอยูรวมกันเดຌ ละชวยกຌเขปัญหาตางโ รวมกัน
ิ4) ฿นการดานินครงการตางโ ฿นดຌานสิไงวดลຌอมชน การ฿หຌความรูຌดຌานการคัดยกขยะ฿นรงรียน ควรมีการ
ติดตามประมินผลอยางชัดจนพืไอ฿หຌครงการกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
ิ5ี จากการสอบถามตัวทนของชุมชนพบวา ทศบาลสามารถดานินงานดຌานการกใบขยะเดຌดีขึๅน ขยะตกคຌางมี
จานวนลดลง อยางเรกใตาม ปริมาณของขยะดยรวมยังเมเดຌตางจากดิมมากนัก การคัดยกขยะสามารถทาเดຌพียงบาง
พืๅนทีไ ชน ตาบลบางหัวสือ ป็นตຌน ตยังเมสามารถขยายเปสูตาบลอืไนโ เดຌ ทศบาลยังเมสามารถป็นกนนา ฿นการ
จัดการปัญหานีๅเดຌอยางยัไงยืน
ิ6ี ทศบาลตຌองจริงจังกับการดานินมาตรการทางกฎหมายกับรงงานอุตสาหกรรม บຌานจัดสรร หรือหนวยอืไน฿ด
ทีไกอ฿หຌกิดปัญหามลพิษทางสิไงวดลຌอม ตຌอง฿ชຌมาตรการตรวจสอบติดตามควบคูเปกับการกຌเขยียวยา฿หຌกับผูຌเดຌรับ
ผลกระทบ ดยสรຌางกระบวนการ฿หຌชุมชนมีสวนรวม฿นการดูลพืๅนทีไของตน ตลอดจนทศบาลตຌองป็นตัวประสานหรือคน
กลาง฿นการกຌเขปัญหารวมกันระหวางผูຌกอมลพิษกับชุมชนทีไเดຌรับผลกระทบ
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 ดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยว
ิ1 ี ควรกาหนดผูຌรับผิดชอบทีไชัดจน฿นการกาหนดละดานินครงการ฿หຌกิดขึๅน฿หຌเดຌ฿นปีงบประมาณตอเป
ิ2ี ตัๅงปງาหมายของการพิไมจานวนละลักษณะครงการละติดตามผลการดานินงาน฿นยุทธศาสตร์นีๅอยาง
ตอนืไอง
ิ3) ควรรวมมือกับหนวยงานอืไน ชน สถาบันการศึกษา หรือหนวยงานทีไชีไยวชาญดຌานพาณิชย กรรมละการ
ทองทีไยวทีไสามารถ฿หຌคานะนา฿นการดานินครงการดຌานนีๅ ฿หຌกิดผลลัพธ์นีๅป็นรูปธรรม
ิ4ี ยังคงป็นยุทธศาสตร์ทีไเมมีผลการดานินการละปງาหมายทีไชัดจน฿นการดานินการ ทัๅงโ ทีไป็นประดใน
สาคัญอันนาเปสูการสรຌางรายเดຌ฿หຌกชุมชน ละทศบาล จึงควรตຌองริไมดานินการอยางจริงจัง ทัๅง฿นงของการศึกษาละ
สนับสนุน฿หຌกิดพืๅนทีไทองทีไยว฿นชุมชนตางโ จัดหาหลงจาหนายสินคຌาทัๅงทีไ ป็นภูมิปัญญาของชาวบຌาน฿นชุมชน ละ
ผูຌประกอบการรงงานอุตสาหกรรมตางโ ฿นพืๅนทีไ
ิ5ี ควรตรวจสอบปัจจัย งืไอนเขทีไป็นสาหตุ฿หຌตลาดนๅาบางหัวสือเมประสบความสารใจ ละวิคราะห์พืไอหา
ความชัดจนวาทศบาลควรสนับสนุนหรือจะดานินการอยางเรตอเป
ยุทธศาสตร์ทีไ 5 ดຌานการบริหารละการมีสวนรวมของประชาชน
ิ1ี ควรวิคราะห์ปัจจัยสารใจละวิธีปฏิบัติทีไดีของครงการทีไดานินการเดຌตอนืไองตัๅงปງาหมายของการพิไม
จานวนละลักษณะครงการ฿นตละนวทางพืไอทຌาทายการทางานของสานัก /กองงานทีไกีไยวขຌอง ตลอดจนปรับปรุงการ
กาหนดสัดสวนของจานวนละลักษณะครงการ฿นตละนวทางของผนพัฒนาสามปี฿นระยะตอเป
ิ2ี งบประมาณทีไสนับสนุนชุมชนจานวนสองหมืไนบาท ยังป็นประดในทีไถูกกลาวถึงมากทีไสุดวาเมพียงพอตอการ
฿ชຌ จา ย฿นปั จจุบัน ดังนัๅ น ทศบาลอาจตຌอ งมี การประชุ ม พูดคุ ยละวิคราะห์ ภ าระงานกับความหมาะสมของจานวน
งบประมาณทีไจัดสรร฿หຌกชุมชน ตลอดจนตຌองทาความขຌา฿จวางบประมาณทีไชุมชนเดຌรับนัๅนสามารถบิกจาย฿นประดใน฿ด
เดຌบຌาง
ิ3ี ควรประชาสัมพันธ์ขาวสารของทศบาล฿หຌมีรูปบบละหลากหลายชองทาง ฿หຌกิดความรวดรใวพืไอ฿หຌ
ประชาชนขຌาถึงเดຌงาย รวมทัๅงควร฿ชຌสืไอออนเลน์฿หຌมากขึๅน
ิ4ี สงสริมความรวมมือละประสานกันระหวางผูຌนาชุมชน กลุมอสม. กลุมสตรี ละกลุมผูຌสูงอายุ ตลอดจน
ภาคีครือขายภาครัฐละภาคอกชน พืไอ฿หຌกิดการขับคลืไอนละรวมกันกຌเขปัญหาเปพรຌอมโ กัน
ิ5ี ควรปຂดวทีรับฟังปัญหาละความตຌองการของประชาชน฿นชุมชน ดยมีผูຌบริหาร สมาชิกสภาละทศบาล
ละจຌาหนຌาทีไทศบาลทีไกีไยวขຌองขຌารวมประชุม ดยอาจจัด฿นลักษณะสัญจร฿นตาบลตางโ
ิ6ี ระบบกระจายสียงเรຌสาย฿นหลายจุดยังป็นปัญหาทีไตຌองกຌเขปรับปรุง
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ิ7ี ปัญหาความขัดยຌงหรือการทางานทีไเมประสานกันระหวางกลุมตัวทนตางโ เมวาจะป็นผูຌนาชุมชน กลุมอ
สม. กลุมสตรี ละกลุมผูຌสูงอายุ ยังป็นอุปสรรคตอการขับคลืไอนการทางาน฿นภาพดียวกันของทศบาล ทศบาลจึงควร
ป็นตัวกลางทีไขຌามามีบทบาท฿นการกຌเขปัญหาดังกลาว
ิ8ี ทศบาลควรอบรม฿หຌความรูຌวิธีวางผนการทาครงการ การดานินครงการ การติดตามละประมินผล
ครงการ ตลอดจนจัดกิจกรรมชืไอมความสัมพันธ์ระหวางตัวทนชุมชนดิมละชุมชนทีไเดຌคัดลือกขຌามา฿หม พืไอ฿หຌการ
ทางานของตัวทนชุมชนหลานีๅป็นเปอยางราบรืไน ละขຌา฿จทิศทางการพัฒนาของทศบาล
ิ9ี การจัดทาครงการตຌองมาจากความตຌองการของประชาชนอยางทຌจริง ละมีผนการขับคลืไอนทีไป็ น
รูปธรรม มีการติดตามอยางตอนืไอง ละปຂดผย฿หຌประชาชารับทราบขຌอมูล
ิ10ี ทศบาลควร฿หຌความสาคัญกับขຌอมูล สถานการณ์ ปัญหาละวิถีชีวิตของประชากรฝง ฿นการนามาวางผน
จัดกิจกรรมครงการทศบาล ฿หຌบรรลุผลสารใจ พืไอคนกลุมนีๅอยูรวมกับประชาชนดัๅงดิมเดຌอยางสงบสุข
ิ12ี การสรຌางกระบวนการมีสวนรวมระหวางชุมชน ผูຌบริหาร สมาชิกสภาทศบาล ละจຌาหนຌาทีไทศบาลยังป็น
สิไงสาคัญจาป็นทีไจะทา฿หຌการดานินงานของทศบาลประสบความสารใจละป็นเปตามหลักธรรมาภิบาล ซึไงทีไผานมา
ทศบาลทาเดຌดี฿นระดับหนึไง ตยังคงตຌองดานินการอยางตอนืไอง ละประมินผลการดานินการอยาง฿กลຌชิด

5.6.2 ขຌอสนอนะตอกระบวนการวางผน การวิคราะห์ปัญหา ละความตຌองการผนงานครงการ การ
ดานินงานละการติดตามผล มีดังนีๅ
1) ควรวิคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาของทศบาลรวมกับยุทธศาสตร์จังหวัดละยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
อปท.฿นขตจังหวัดพืไอกาหนดครงการ/กิจกรรม฿หຌสอดคลຌองหรือสนับสนุนซึไงกันละกัน ดยคงเวຌซึไงความป็นอกลักษณ์
หรืออัตลักษณ์ของพืๅนทีไ
2) ควรก าหนดตั ว ปງ า หมายการดานิ น งาน฿นยุท ธศาสตร์ ข องทศบาล฿หຌ ส อดคลຌ อ งกั บ การด านิ น งาน฿น
ยุทธศาสตร์จังหวัด
3) ควรทบทวนลักษณะกิจกรรม฿นครงการตางโ ฿หຌตอบรับกับตัวปງาหมายของยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
อปท.฿นขตจังหวัด ตัวชีๅวัดกลยุทธ์ละความกຌาวหนຌาวาบรรลุมากนຌอยพียง฿ด
4) ควรนาผลการประมิน฿นระยะ 5 ปีมาทบทวนขຌอสนอนะทัๅงหมด ลຌวจัดประภทขຌอสนอนะ฿นสวนทีไยัง
เมเดຌดานินการอยางจริงจังตามลาดับความสาคัญลຌวมอบหมายหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿หຌดานินการละรายงานผลการ
ดานินการป็นระยะ
5) ควร฿หຌ ก ลุม ปງ า หมายตา งโ ฿นชุ ม ชนมี บทบาทร ว มคิ ด ร ว มด านิ น การ ร ว มลงมื อ ปฏิ บัติ จ ริง ละร ว ม
ประมินผล฿หຌมากขึๅน ดยอาจกาหนด฿หຌตละกองงานมีครงการดังกลาวอยางนຌอย 1 ครงการ฿นระยะริไมตຌน ละขยาย
ผลออกเป฿นตละปี ซึไงมຌครงการลักษณะนีๅจะมีความยุงยาก฿นการดานินการ ตจะชวยสรຌางการมีสวนรวม฿หຌกับคน฿น
ชุมชนเดຌป็นลาดับ
6) ปรับรูป บบการดานิ น ครงการตอตຌา นยาสพติด฿นชุ ม ชน฿หຌป็ น ครงการชิงปງ อ งกันดย มอบหมาย฿หຌ
กลุมปງาหมายป็นผูຌดานินการอง ดยมีทศบาลป็นพีไลีๅยง ชน รงรียนระดับตางโ พืไอสรຌางความรูຌสึกมีสวนรวมละดึง
ผูຌกีไยวขຌองทัๅงนักรียน ยาวชน ผูຌปกครอง ครูอาจารย์ ครอบครัวละตารวจ฿หຌขຌามารวมมือละป็นนวรวมการพัฒนา
ระดับพืๅนทีไ฿หຌมากขึๅน
7) ฿นการดานิน ครงการ ควรออกบบกิจกรรมการดานิ น งานทีไตอบวัตถุป ระสงค์ ดยฉพาะการพัฒนา
ศักยภาพหรือความสามารถของผูຌขຌารวมครงการ฿หຌมากขึๅน การกาหนดชนนีๅจะทา฿หຌกิจกรรม฿นครงการมุงเปทีไการทา฿หຌ
ผูຌขຌารวมเดຌลงมือปฏิบัติ นอกจากนีๅ ควรพิไมการวัดผลการดานินครงการทีไความสามารถ฿นการปฏิบัติของผูຌขຌารวม
ครงการละความพึงพอ฿จ฿นกระบวนการครงการชิงคุณภาพ฿หຌมากขึๅน
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8) ทุกสานัก/กองงาน ควรนาขຌอสนอนะทีไเดຌจากการประมิน฿นตละครงการมาปรับปรุง฿หຌหในป็นรูปธรรม
ดยฉพาะครงการทีไ฿หຌความสาคัญกับการสริมสรຌางศักยภาพกลุมคน฿นชุมชน฿หຌสามารถพึไงตนองละชวยหลือตนองเดຌ
มากขึๅนละมากกวาการจัดสรรพียงงินชวยหลือรวมทัๅงพิไมติมครงการ฿หมโ฿หຌตกตางจากปีทีไผานมา
9) ควรคัดลือกบางครงการทีไมีความป็นเปเดຌขึๅนมาป็นตຌนบบของการวัดผลลัพ ธ์ทีไนຌนการปลีไยนปลงของ
พฤติกรรมหรือประยชน์ทีไคน฿นชุมชนจะนาเป฿ชຌ฿นวิถีชีวิตอยางยัไงยืนละศึกษาปัจจัยทีไมีผล฿หຌครงการนัๅนสามารถวัดสิไง
ดังกลาวเดຌพืไอขยายผลเปยังครงการทีไมีลักษณะ฿กลຌคียงเดຌตอเป
10) ควรจัดทาบบฟอร์มสรุปการดานินงานรายครงการทีไมีการวิคราะห์฿น 2 ประดในนีๅป็นอยางนຌอย คือ (1)
สิไงทีไพัฒนา฿นปีนีๅละตกตางจากปีทีไผานมา (2) ขຌอสนอนะการปรับปรุงการดานินครงการ฿นปีตอเป
11)฿นการจัดทาผนของทศบาลซึไงเดຌขຌอมูลจากการรับฟังความคิดของผูຌนาชุมชนหรือผูຌนา฿นกลุมตางโ นัๅน ควร
พิไมติมสวนผลสารวจความคิดหในของประชาชน฿นพืๅนทีไ พืไอ฿หຌทราบปัญหาละความตຌองการทีไทຌจริง อันจะนามาสูการ
กาหนดผนงานละครงการของทศบาลทีไมีประยชน์ตอประชาชน ชุมชน ละสังคม
12) ควรกาหนด฿หຌการรายงานผลการดานินงานตามผน/ครงการป็นตัวชีๅวัดการทางาน พืไอลดปัญหาการเม
รายงานความกຌาวหนຌาการดานินงานตามผนงานละครงการตามระยะวลาทีไกาหนด
13)คຌนหาทุนทางสังคม ิกลุม/องค์กรชุมชนี ทีไมีอยู฿นพืๅนทีไละพัฒนา฿หຌป็นหลงรียนรูຌของชุมชน รวมทัๅงคຌนหา
บุคลากรตຌนบบทีไป็นตัวอยางทีไดี฿นการทางานดຌานตางโ ระดับหนวยงานละระดับทศบาลพืไอยกระดับการทางานระดับ
ชุมชนละทศบาล฿หຌดีขึๅนอยางตอนืไอง
14) สรຌางตຌนบบดຌานตางโ ฿นชุมชน ละจัด฿หຌมีวทีลกปลีไยนรียนรูຌระหวางครือขา ยภาย฿นขตทศบาลฯ
ละนอกพืๅนทีไ มีการตัๅงปງาหมาย฿นการสรຌาง พัฒนาละขยายครือขายพืไอ฿หຌครือขายคนตຌนบบป็นทุนทางสังคมของ
ชุมชนละป็นกนนาสาคัญของการขับคลืไอนการพัฒนาดຌานตางโ ของชุมชน พืไอพิไมระดับการมีสวนรวมของประชาชนกับ
ทศบาล฿หຌมากขึๅน
5.6.3. ขຌอสนอนะตอผูຌบริหาร
ขຌอสนอนะนีๅสวน฿หญป็นขຌอสนอนะดิม ชนดียวกับปีทีไผานมา ดังนีๅ
1) กาหนด Benchmark ทีไตຌองการของทศบาล฿นตละปี ลຌวประกาศป็นนยบายสาธารณะละกาหนดป็น
วาระหงปีทีไบุคลากรทุกคนตຌองปฏิบัติ฿หຌบรรลุ
2) ผลักดันการทางานของคณะกรรมการตรวจสอบประสิทธิภาพการทางานตามยุทธศาสตร์ทีไมีการกาหนด
กณฑ์มาตรฐานงานละตัวชีๅวั ดการวางผน การดานินงานตามผน การประมินตนองดยคณะกรรมการประกอบดຌวย
บุคลากรทศบาล ผูຌชีไยวชาญภายนอกละบุคลากรจากทศบาลอืไน
3) สรຌางชุมชนตຌนบบทีไลักษณะดนตกตางกันเป฿นตละชุมชน ชน ตຌนบบดຌานการกຌเขปัญหาศรษฐกิจ
ละพัฒนาอาชีพ ตຌนบบดຌานการจัดการสิไงวดลຌอม ตຌนบบดຌานการสงสริมศิลปวัฒนธรรมทຌองถิไน ตຌนบบดຌานครอบครัว
อบอุน ป็นตຌน ดยจัดอยางตอนืไองพืไอสรຌางการป็นตัวอยางทีไดี฿นชุมชนของตนองละป็นตัวอยาง฿หຌกับชุมชนอืไนโ
4) ฿หຌตัวทนชุมชนขຌามามีบทบาท฿นการบริหารครงการ ตัๅงตการวางผน ดานินการ ตรวจสอบ ประมิน
พรຌอมทัๅงรวมดูลรักษาผลของการดานินครงการ฿นตละยุทธศาสตร์อยางตอนืไอง พืไอสรຌางความรูຌสึกป็นผูຌมีสวนเดຌสวน
สีย ละรวมกันรับผิดชอบ฿นสิไงทีไป็นสาธารณสมบัติของชุมชน รวมทัๅงสรຌางความปรง฿ส฿หຌกับการทางานของทศบาล ชน
฿นการจัดทาครงการตามผนยุทธศาสตร์ควรป็นครงการทีไริริไมดยประชาชนอยางทຌจริง
5) สานัก/กองงานตางโ ควรปรับบทบาทป็น ผูຌบริหารครงการมากกวาผูຌ ดานินครงการ฿หຌมากขึๅน อยา ง
ตอนืไองดยชิญหนวยงานทีไมีความชีไยวชาญสถาบันการศึกษาหรือผูຌชีไยวชาญ฿นชุมชนดานินการทน สวนทศบาลมีหนຌาทีไ
ติดตาม กากับละประมินผลการทางาน
6) พิไมการทางานชิงรุกดຌวยการลงชุมชนรวมกับขຌาราชการ฿หຌมากขึๅนระหวางการดานิน
ครงการตางโ นอกหนือจากการขຌารวมกิจกรรมฉพาะพิธีปຂด-ปຂดครงการทานัๅน
7) กาหนด฿หຌทุกสานัก/กองงานรายงานการนาผลการประมินเปปฏิบัติทุกปี ทัๅง฿นงการบรรลุยุทธศาสตร์ การ
พัฒนากองงานละการพัฒนาบุคลากรของกองงาน
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8) กาหนด฿หຌการสรຌางอกลักษณ์รืไองการสรຌางสิไงวดลຌอมนาอยูอยางยัไงยืน ละการสรຌางการมีสวนรวม
ภาย฿ตຌการผสานสังคมวัฒนธรรม 2 บบทีไตຌองการมุงสูความทันสมัย ละการอนุรักษ์ความป็นทຌองถิไนดิม฿หຌคงอยูป็น
ปງาหมายของการพัฒนาทีไตຌองบรรลุ อยางป็นรูปธรรม พรຌอมทัๅงกาหนดการดานินการระยะสัๅน ละระยะยาวรองรับ ลຌว
มอบหมาย฿หຌกองงานตางโ กาหนดครงการ/กิจกรรมรองรับทีไชัดจน
9) คຌนหาทุนทางวัฒนธรรมละประพณีทຌองถิไนอยางตอนืไอง สงสริม฿หຌทุนทางสังคมหลานีๅมีบทบาทมากขึๅน
ผานกิจกรรมตางโ ของทศบาลหรือสงสริม฿หຌป็นกนนา฿นการถายทอดภูมิความรูຌสูกลุม คนตางโ ฿นสถานทีไละอกาส
ตางโ พืไอรองรับยุทธศาสตร์การทองทีไยวละสืบสานประพณีวัฒนธรรมของทຌองถิไน฿หຌป็นอกลักษณ์ฉพาะของพืๅนทีไ
10) ทศบาลควรป็นตัวกลาง฿นการสนับสนุนละสรຌางพืๅนทีไ฿หຌกลุมตาง โ ฿นขตทศบาล เดຌมีความรวมมือละ
มีความสัมพันธ์อันดี฿นการทางานรวมกัน เมวาจะป็นกลุมผูຌนาชุ มชน กลุมสตรี กลุมผูຌสูงอายุ กลุม อสม. พืไอ฿หຌกิดการ
ลกปลีไยนรียนรูຌ ละเมบงฝักบงฝ่าย฿นการทางานพืไอสวนรวม
11) ควรสรຌางความรวมมือกับภาคีภาคธุรกิจอกชน฿หຌมากยิไงขึๅน ดยพิไมอกาส฿หຌขຌามามีสวนรวม฿นการ
ดานินงานของทศบาล ดยฉพาะการสงสริมการศึกษาละสรຌางกระบวนการรียนรูຌ฿หຌกดใกนักรียน ดยการมีอกาสขຌา
เปสัม ผั ส กระบวนการทางานตา ง โ ฿นรงงานอุ ตสาหกรรม฿นขตทศบาลฯพืไอ ฿หຌชุ ม ชนละภาคี ภ าคธุรกิจอกชน
ดยฉพาะรงงานอุตสาหกรรมอยูรวมกันเดຌอยางป็นมิตร
12) ควรตຌองมีผนงานทีไรองรับการจริญติบตของทศบาล฿นอนาคต ผนงานทีไตຌองสอดรับกับการขຌา สู
ประชาคมอาซียนของประทศเทย ตลอดจนผนงานทีไตຌองคานึงถึงความสีไยง฿นดຌานตาง โ ชน ปัญหาสิไงวดลຌอมทีไกาลัง
จะพิไมมากยิไงขึๅน ปัญหานๅาทวมทีไมีนวนຌมจะรุนรงมากยิไงขึๅน ปัญหาประชากรฝง ดยฉพาะคนตางดຌาวทีไจะพิไมมากขึๅ น
ปัญหาการขาดคลนรงงานทีไมาจากตางถิไน อันนืไองมาจากการยຌายกลับถิไนฐานบຌานกิดตามนยบายคารงขัๅนตไา 300
บาท ป็นตຌน
13) ควรฟื้นฟูนวคิดทีไ฿หຌประชาชนขຌามาป็นอาสาสมัครรวมกับตารวจ฿นการดูลพืๅนทีไ฿นชุมชนของตน
14) ควรมีการจัดลาดับความสาคัญของปัญหาทีไป็นรืไองรงดวนทีไตຌองรีบกຌเข ละประกาศ฿หຌประชาชน฿น
ทศบาลเดຌรับทราบพืไอป็นการกระตุຌน฿หຌประชาชนตืไนตัวละชวยกันกຌปัญหารงดวนนัๅน ดยทศบาลตຌองกาหนดนวทาง
มาตรการละกรอบระยะวลา฿นการกຌเขปัญหารงดวนอยางชัดจน
15) ควรพัฒนา฿หຌทศบาลป็น องค์กรหงการรียนรูຌ” สาหรับบุคลากร฿นทศบาลองประชาชนละหนวยงาน
ภายนอกอยางตอนืไอง
16) ผูຌ บริหารสูงสุด ละผูຌ บ ริหารระดับตา งโ ควร฿ชຌ ตัว ชีๅ วัดประมิ น ผลการปฏิ บัติงานระดับ หน วยงานละ
รายบุคคลป็นนวทางการทางานอยางตอนืไองละ฿หຌมีผลตอการประมินผลการปฏิบัติงานประจาปีอยางป็นรูปธรรม
17) ครงการตามรายยุทธศาสตร์ทีไยังเมประสบความสารใจ ชน ดຌานศรษฐกิจละการทองทีไยวตຌ องวิคราะห์
สาหตุชิงลึก ดยอาจจຌางหนวยงานภายนอกมาชวยดานินงาน฿นลักษณะ Outsource รวมทัๅงควรศึกษาปัญหาทีไสงผล฿หຌ
ครงการเมประสบความสารใจ
5.6.4. ขຌอสนอนะตอการพัฒนารูปบบการทางานละบทบาทของขຌาราชการระดับตางโ
ขຌอสนอนะนะ฿นสวนนีๅป็นขຌอสนอนะดิม ชนดียวกับปีทีไผานมา ดังนีๅ
1) สงสริมการสรຌางภาพลักษณ์การ฿หຌบริการละประชาสัมพันธ์ผลการทางานทีไผานมาอยางตอนืไองพืไอ฿หຌ
บุคลากรของทศบาลคงเวຌซึไงพฤติกรรมการทางานทีไดีละรองรับการบริการ฿นทศบาลหง฿หม฿หຌมีประสิทธิภาพดียิไงขึๅน
2) ฿ชຌตัวชีๅวัด (KPI) กากับการปฏิบัติงานหนวยงานตางโ อยางตอนืไอง฿นทุกระดับดยฉพาะผูຌอานวยการ
กองพืไอ฿หຌบุคลากรมีละทราบปງาหมายการทางานของตนองละหนวยงานทีไชัดจน
3) ฿หຌตละหนวยงานพัฒนาละ฿ชຌระบบฐานขຌอมูลพืไอการตัดสิน฿จของตนอง ดยมีกองวิชาการทาหนຌาทีไ
ป็นศูนย์กลางชืไอมฐานขຌอมูลทัๅงหมด
4) ผูຌอานวยการกองควรสดงบทบาทนักบริหาร฿หຌดนชัดมากขึๅน ฿นประดในตอเปนีๅ
ิ1ี การตัดสิน฿จทีไชัดจนอยางถูกตຌอง
ิ2ี การกระจายความรับผิดชอบ฿หຌบุคลากรตามสายการบังคับบัญชา ดยนຌนทัๅงคนละนຌนทัๅง
งาน
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ตอเปนีๅ

ิ3ี ความมนยา฿นขຌอมูลทีไ฿ชຌสืไอสาร฿หຌประชาชนทราบพืไอสรຌางความนาชืไอถือละเวຌวาง฿จ฿หຌก
ผูຌปฏิบัติงาน ละประชาชน฿นชุมชน
ิ4ีพัฒนาบุคลากร฿หຌทุกคนมีการพัฒนาเปพรຌอมโกัน ทา฿หຌทุกคนตระหนัก฿นความรับผิดชอบของ
ตนองละงานของทศบาล สรຌางวัฒนธรรมของการรักองค์กรละรักทຌองถิไนพืไอลดปัญหาความ
ขัดยຌงภาย฿นหนวยงาน
(5) ออกบบการทางาน฿นหนวยงานตนอง฿หຌตอบรับตัวชีๅวัดทัๅง ้องค์ประกอบละตัวชีๅวัด อัต
ลักษณ์ดยผสมผสาน฿นงานประจาพืไอ฿หຌบุคลากร฿นกองงานปฏิบัติจนอยู฿นวิถีทางาน ดยเม
รูຌสึกวาป็นการพิไมภาระงาน
5) ผูຌปฏิบัติงานตละระดับควรปฏิบัติงานตามบทบาทหนຌาทีไ฿หຌตใมทีไ ดยฉพาะ หัว฿จบริการ” ฿นประดใน

ิ1ี ความคิดสรຌางสรรค์฿นการทางาน ความรวดรใวละละอียดรอบคอบความมนยา฿นกฎระบียบ
ตางโความสน฿จ฿ฝ่รียนรูຌ
ิ2ี การจัดลาดับความสาคัญของงาน การทางาน฿หຌสรใจตามวลาทีไกาหนด
ิ3ี การขຌา฿จละสามารถตอบสนองสิไงทีไป็นยุทธศาสตร์ พันธกิจปງาหมายละตัวชีๅวัดขององค์กร
ิ4ี การขຌา฿จบทบาทของผูຌ บริหารทีไป็นขຌาราชการการมือง ขຌาราชการประจา สมาชิ กสภา
ทศบาล ละบทบาทของผูຌกีไยวขຌอง฿นชุมชนทีไมีความสาคัญตอการพัฒนาทຌองถิไน฿นลักษณะทีไ
ตกตางกัน ตมีปງาหมายดียวกัน
ิ5ี การปรับตัว฿นองค์กรบริการสมัย฿หม ทีไตຌองทางานชิงรุก ปฏิบัติงานภาย฿ตຌตัวชีๅวัด ปรับปรุง
คุณภาพการทางานของตนองตลอดวลารับผิดชอบงานของตนองอยางตใมทีไ สรຌางสรรค์งาน
ทางานกินความคาดหมาย ลดความผิดพลาด฿นงานดิมซๅาโ เมลียนบบการทางานทีไขาด
ประสิทธิภาพความสามารถ฿นการสรຌางภาพพจน์ทีไดีของทศบาล฿หຌประชาชนขຌา฿จ
6) รงรัดสรຌาง แ สานัก/กองงาน 1 ผูຌชีไยวชาญอยางป็นรูปธรรมพืไอ฿หຌกิดการปฏิบัติทีไดีทีไสุด ิBest
practiceี ของตละกองงาน ซึไงจะนาเปสูคุณภาพงานของทศบาลดยรวม
7) ควรสรຌางมาตรฐานกลาง฿นการประมินผลการทางานพืไอลดความรูຌสึกหลืไอมลๅานืไองจากการมีนืๅองานทีไ
ตางกันของตละกอง ป็นการลดความผิดพลาด฿นการประมินจุดดนของบุคลากรรายบุคคล
8) ควรกาหนด฿หຌบุคลากรทีไขຌารับการอบรมทัๅงทีไจัดดยทศบาลละหนวยงานภายนอก฿หຌนาผลมา฿ชຌอยาง
ป็นรูปธรรม ละสรຌางกณฑ์พิจารณาการสงอบรม฿นปีตอเป ทัๅงกรณีสามารถนาผลการอบรมมา฿ชຌจริงละกรณีเมสามารถ
นาผลการอบรมมา฿ชຌจริง
9) กองวิชาการควรสดงบทบาทความป็นผูຌนาดຌานวิชาการของทศบาล฿หຌดนชัดมากขึๅน ฿นประดในตอเปนีๅ
ิ1ี ควรติดตามละวิคราะห์ประสิทธิภาพผลการ฿ชຌ KPI ทีไทศบาลกาหนดขึๅนพืไอคຌนหา
KPI ทีไดี ปรับปรุง KPI ทีไยังเมมีประสิทธิภาพละพัฒนา KPI ทีไบงชีๅ
อัตลักษณ์ของ
กองงาน/สานัก
ิ2ี ป็ น ผูຌ น า฿นการพั ฒ นาความสามารถชิ ง วิ ช าการ฿หຌ  ก บุ ค ลากรของทศบาล มี
ความสามารถ฿นการวิคราะห์ละ฿หຌขຌอสนอนะผูຌบริหารระดับตางโ ถึงลาดับความสาคัญของการ
พัฒนาทศบาลจานกตามยุทธศาสตร์ภายหลังวิคราะห์ผลการประมินทศบาล฿นตละปี
ิ3ี สามารถ฿หຌขຌอสนอนะหนวยงานตางโ ฿นการปรับปรุงพัฒนาวิธีบริหาร ครงการตอ
ยอดครงการดิมทีไตอบสนองการพัฒนาตละยุทธศาสตร์฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅนนะนาวิธีพัฒนา
ครงการทีไนຌนการสรຌางการมีสวนรวมของชุม ชน วิธีอ อกบบครงการรูปบบ฿หมโ ทาหนຌา ทีไ
ประสานหนวยงานกีไยวขຌองพืไอลดปัญหาอุปสรรคทีไมีผลตอการดานินครงการของหนวยงานตางโ
ิ4ี สรຌางการลกปลีไยนรียนรูຌหรือคຌนหาวิธีปฏิบัติทีไดีพืไอสรຌางตຌนบบการทางานภาย฿น
ทศบาล กองวิชาการควรป็นผูຌนา฿นการสรຌางนวปฏิบัติทีไชวยพิไ มประสิทธิภาพการทางานของ
บุคลากร
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ิ5) ป็นหนวยงานหลักทีไจัดประชุมชิงปฏิบัติการพืไอพัฒนางานทุกดຌานของทศบาล ดย
ก าหนดผนทีไ ชั ด จนจากการวิ  คราะห์ 1) ล าดั บ ความส าคั ญ ของงานทีไ ตຌ อ งการพั ฒ นา โ)
กลุมปງาหมาย ละ ใ) ผลลัพธ์การพัฒนาทีไตຌองการ ละภายหลังการอบรมตຌองนาผลลัพธ์ทีไเดຌมา
กาหนดป็นนยบายการปฏิบัติทีไทุกหนวยงาน฿ชຌรวมกัน
10) ผูຌบริหารทุกระดับควรป็นตัวอยางการทางานทีไดี฿หຌกับผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา ผูຌบริหารระดับผูຌอานวยการ
กองควรมีการลกปลีไยนรียนรูຌกับผูຌบริหารจากทศบาลอืไนโ พืไอลกปลีไยนประสบการณ์การทางานทีไดีลຌวนามาปรับปรุง
การรบริหารจัดการภาย฿นองค์กร
11) การพัฒนาบุคลากรควรมีการปรับรูปบบ฿หຌหมาะสม เมควรป็นการพัฒนาบบดิมโชนการสงเป
อบรมสัมมนาซึไงเมเดຌกอ฿หຌกิดประยชน์อยางทຌจริง ควรมีรูปบบการพัฒนาบุคลากรทีไทันสมัยทัน กับหตุการณ์พืไอรองรับ
การติบตของทศบาล ละประทศชาติ ดยฉพาะหลังปี พศ.2558 ทีไจะมีการคลืไอนยຌายรงงานสรี (Free Flow
Labor) มากขึๅน ซึไงทางทศบาลตຌองพรຌอมสาหรับการปฏิบัติงาน฿หຌเดຌมาตรฐานอาซียน
12) ควรมี ก ารประกาศกี ย รติ คุ ณ หรื อ ฿หຌ ร างวั ล ก ก อง/ส านั ก ทีไ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านตามตั ว ชีๅ วั ด
ความสารใจของหารปฏิบัติงาน ิKPIี ฿นระดับยอดยีไยมป็นประจาทุกปีพืไอป็นการสรຌางขวัญกาลัง฿จ฿นการปฏิบัติงาน
ตอเป
5.6.5 ขຌอสนอนะตอการพัฒนาตัวชีๅวัดการทางานระดับสานัก /กองงานบบมีสวนรวม
ขຌอสนอนะ฿นสวนนีๅป็นขຌอสนอนะดิมชนดียวกับปีทีไผานมา ดังนีๅ
1) จัดตัๅงคณะกรรมการประมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชีๅวัดการทางานของทศบาล ทีไประกอบดຌวย
บุคลากรของทศบาล นักวิชาการ ผูຌทนจากทศบาลมืองหงอืไนทีไมีผลการปฏิ บัติงานทีไสามารถทียบคียงเดຌ ชน ผูຌทน
จากสถาบันพระปกกลຌา ป็นตຌน มีการกาหนดรูปบบการประชุมละวิธีการทางานของคณะกรรมการชุดดังกลาวทีไสะทຌอน
การวางผน ิPlanning)การปฏิบัติ ิDoing)
การติดตามตรวจสอบผลการทางาน ิChecking) ละการ
ปรับปรุงการปฏิบัติ ิActing)ทีไชัดจน
2) จัด ตัๅ ง คณะกรรมการภาย฿นส าหรั บ ตรวจประมิ น การปฏิ บั ติ ง านระดั บ กองงาน/ส านั ก ก อ นการ
ประมินผลการปฏิบัติงานตามรอบปกติ พืไอตรียมความพรຌอมละรวบรวมงาน฿หຌรองรับตัวชีๅวัดเดຌครบถຌวนสมบูรณ์
3) ประมินการทางานของกองงาน/สานักตามตัวชีๅวัดบบขัๅนบันเด ดยกาหนดผนการประมินทีไชั ดจน
฿นตละระยะทัๅงผูຌประมิน วิธีประมิน วิธี฿หຌคะนน ดัชนีทีไ฿ชຌประมินผูຌ฿หຌขຌอมูลการประมินวิธีนาผลการประมินเปปรับปรุง
การทางาน การตรวจสอบการนาผลการประมินเปปรับปรุงการทางาน
4) วิคราะห์คารับรองราชการทีไตຌองการนามาสรຌางป็นดัชนีประมินการทางานของกองงาน/สานัก฿หຌป็น
สิไงทีไ฿ชຌรวมพืไอลดความรูຌสึกป็นภาระละสรຌางวัฒนธรรมของการนาคารับรองมา฿ชຌ฿นวิถีปฏิบัติ
5) กาหนดป็นนยบาย฿หຌทุกหนวยงานทราบอยางชัดจนวาจะมีการปรับปรุงการทางานของทศบาลตาม
ดัชนีทีไกาหนดอยางตอนืไองละจะมีการปรับปรุงดัชนี฿หຌขຌมขຌนขึๅนป็นระยะ
6) พัฒนาการทางานบบพืไอนชวยพืไอน ดຌวยการ฿หຌกองงาน/สานักทีไมีคะนนประมินตามตัวชีๅวัดสูงป็น
พีไลีๅยง฿หຌกับกองงาน/สานักทีไมีคะนนประมินตามตัวชีๅวัดตไา รวมทัๅงป็นกนนาหรือตຌนบบ฿นการพัฒนาการทางาน฿หຌกับ
กองงาน/สานักอืไนโ
5.6.6 ขຌอสนอนะตอการพัฒนาบทบาทของภาคีครือขาย
ขຌอสนอนะ฿นสวนนีๅป็นขຌอสนอนะดิมชนดียวกับ 2 ปีทีไผานมา ดังนีๅ
1) สงสริมภาคีครือขายดยฉพาะภาคธุรกิจ /อุตสาหกรรม ขຌารวมป็นคณะกรรมการ ฿นครงการตาม
ยุทธศาสตร์ตาง โพืไอ฿หຌภาคีครือขายขຌามามีสวนรวม ละขຌา฿จการทางานของทศบาลมากขึๅน
โ) สงสริมภาคีครือขายจากทุกภาคสวน ทัๅงหนวยงานภาครัฐละภาคธุรกิจ฿นพืๅนทีไ รวมทัๅง องค์กร
ปกครองทຌองถิไน฿นพืๅนทีไ฿กลຌคียง ฿หຌขຌ ามารวม฿นการทุกขัๅนตอนของกระบวนการจัดทาผนพัฒนาของทศบาล ตลอดจน
ติดตามละประมินผลผนฯ ซึไงจะนาเปสูการพัฒนาทีไยัไงยืน
5.6.7 ขຌอสนอนะตอการพัฒนาบทบาทของผูຌนาชุมชน
ขຌอสนอนะ฿นสวนนีๅป็นขຌอสนอนะดิมชนดียวกับ 2 ปีทีไผานมา ดังนีๅ
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1) สรຌางผูຌนาชุมชนตຌนบบดຌานตางโ พืไอ฿หຌป็นตัวอยางทีไดีของผูຌนาชุมชนละพืไอสรຌางการปฏิบัติทีไดีดຌาน
ตางโ ฿หຌกระจายละขยายออกเปป็นลาดับ
2) ควรมีการประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌนาชุมชนละ฿หຌการสนับสนุนรางวัล พืไอป็นตัวอยางทีไดีละ
สงสริมบทบาทผูຌนาทຌองถิไนของชุมชน
3) ควร฿หຌผูຌนาชุมชนขຌามารวมป็นกรรมการ฿นครงการตางโ ดยพิจารณาตามความสามารถละความ
หมาะสม พืไอ฿หຌมีการนาครงการลงสูการปฏิบัติทีไมีประสิทธิภาพละประสิทธิผลมากยิไงขึๅน
4) จากปัญหาทีไชุมชนขาดความขຌา฿จการทางานของทศบาล ทศบาลควรจຌงขຌอมูลความคืบหนຌาการ
ดานินครงการตางโ ฿หຌชุมชนทราบอยางตอนืไองดຌวยสืไอทุกชองทางบบซๅาโ
5) ฿หຌผูຌนาชุมชนขຌามาป็นกรรมการประมินผลการทางานของบุคลากร฿นทศบาลพืไอสรຌางการมีสวนรวม
฿นการบริหารละรวมพัฒนาการทางานของบุคลากร
6) ผูຌนาชุมชนควรชีๅจงการทางานของทศบาล฿หຌชุมชนรับรูຌมากยิไงขึๅน พืไอสรຌางความขຌา฿จละความ
รวมมือการกຌเขปัญหาของชุมชน
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