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รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด้าย
ประจาปีงบประมาณ 2557
*******************************************

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
“…ส่งเสริมวัฒนธรรม บารุงการศึกษา เน้นความซื่อสัตย์ พัฒนาคุณภาพชีวิต มลพิษหมดไป
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม…”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
1. เร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภค การ
สาธารณูปการให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และทั่วถึงในทุกพื้นที่
2. เร่งแก้ไขปัญหา และพัฒนาด้านการเกษตรกรรม การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
การอุตสาหกรรมในครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ ให้มีการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น มี
คุณภาพได้มาตรฐานสามารถต่อสู้ในตลาดการค้าได้
3. ส่งเสริมและพัฒนาในการยกระดับรายได้ราษฎร การแก้ไขปัญหาความยากจน
การแก้ไขปัญหาหนี้สินของราษฎร การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินของราษฎร
4. เร่งพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม และจริยธรรม ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่างๆ เป็นพื้นที่ไม่มีปัญหายาเสพติด ให้เป็นชุมชนที่
พัฒนาอย่างยั่งยืน
5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม ส่งเสริมการศึกษา
และขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมีความเป็นนานาชาติ
6. ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกในการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการพัฒนาเทศบาล
7. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงประวัติศาสตร์
8. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โบราณวัตถุ โบราณสถาน
9. พัฒนาพื้นที่การเกษตรกรรม แหล่งน้าเพื่อการเกษตรให้ครบวงจร และครอบคลุม
พื้นที่
10. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการตั้งแต่ระดับเด็ก เยาวชน นักเรียน กลุ่มอาชีพ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
11. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
ปัญหาสังคมได้รับการแก้ไข มีระบบการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ และมีการ
วางแผนที่รัดกุมและครอบคลุมพื้นที่
12. ส่งเสริมบทบาทของกลุ่มพลังมวลชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ กลุ่มพัฒนาสตรี
องค์กรเอกชน และอื่นๆ
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการบริการขั้นพื้นฐาน ถนน สะพาน ไฟฟูา
ประปา โทรศัพท์ อย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน
2. ประชาชนดารงชีวิตแบบพอมีพอกิน ลดภาระการว่างงาน เพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชน
3. ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
4. การจัดเก็บขยะทั่วถึงและถูกหลักอนามัย
5. ประชาชนมีการศึกษา มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และรับข้อมูลข่าวสาร
อย่างกว้างขวาง
6. การบริการมีความโปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การกาหนดทิศทางการบริหารงาน และการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด้าย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาบล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารการจัดการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
1. แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ทาให้การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. แนวทางการพัฒนาระบบจราจร และขยายเขตไฟฟูา ทาให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
มีความปลอดภัยในเวลากลางคืน
3. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพประชาชนมีรายได้ ลดปัญหาการว่างงาน
4. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์และการทางานป็นกลุ่มและส่งเสริมชุมชน
ให้เข้มแข็ง
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5. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสวัสดิการสังคม
6. แนวทางการพัฒนาการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
7. แนวทางการพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยคนพิการ คนชราและผู้ติด
เชื้อเอดส์
8. แนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน จัดเวทีประชาคม และพัฒนาประสิทธิภาพ
ความร่วมมือ
9. แนวทางการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งศูนย์ประสานงาน อปพร.
10. พัฒนาด้านการศึกษา และพัฒนาประสิทธิภาพ บุคลากร
11. แนวทางการพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ต่อไป
12. แนวทางการพัฒนาแหล่งน้าดื่ม ที่สะอาดและได้รับมาตรฐาน อย.
13. แนวทางการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร เพื่อแก้ไข ปัญหาความแห้งแล้ง น้าท่วมในฤดูฝน
14. แนวทางการพัฒนาและปูองกันโรคติดต่อ เช่นโรคเอดส์ ไข้เลือดออก และ มาลาเรีย
15. แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ ให้ประชาชน มีสุขภาพแข็งแรง
16. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
17. แนวทางการพัฒนากิจกรรมด้านการกีฬา
18. แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว และนันทนาการ
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องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด้าย
โครงสร้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด้าย มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
1.
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน
หมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลนั้น
2.
องค์การบริหารส่วนตาบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
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อานาจหน้าที่ของ อบต.
อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วน ตาบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)
1. พัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. มีหน้าที่ต้องทาตามมาตรา 67 ดังนี้
1.
2.

จัดให้มีและบารุงทางน้าและทางบก
การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3.
4.
5.

ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6.
7.
8.

ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
คุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
3. มีหน้าที่ที่อาจทากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
1. ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
2.
3.
4.

ให้มีและบารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

5.
6.
7.

ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
12. การท่องเที่ยว
13. การผังเมือง

6

อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด้าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1.กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.รายงานผลการเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
การวางแผนงบประมาณ
อบต.บ้านด้าย ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทา
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
อบต.บ้านด้าย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
2556 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) ใน
ปีงบประมาณ 2557 รวม 133 โครงการ งบประมาณ 82,736,300 บาท สามารถจาแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาด้านคมนาคม
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.การพัฒนาด้านสังคม
4.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
5.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.การพัฒนาด้านแหล่งน้า
7.การพัฒนาด้านสาธารณสุข
8.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

โครงการ /
กิจกรรม
12
18
17
23
34
15
9
5

งบประมาณ
(บาท)
15,359,300
17,135,000
3,830,000
18,151,000
12,974,000
14,547,000
550,000
190,000

7
รวม
ยุทธศาสตร์

133

82,736,300

จานวน
โครงการ / กิจกรรม
ตามแผนพัฒนา 3 ปี
(2557 – 2559)
12
18
17
23
34
15
9
5
133

จานวน
โครงการ / กิจกรรม
ดาเนินการในปี 2557

1.การพัฒนาด้านคมนาคม
17
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2
3.การพัฒนาด้านสังคม
2
4.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
6
5.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
11
6.การพัฒนาด้านแหล่งน้า
10
7.การพัฒนาด้านสาธารณสุข
2
8.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
1
รวม
51
การดาเนินงานในปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด้าย มี
จานวนโครงการ / กิจกรรมที่ดาเนินการในปี 2557 รวม
51 โครงการ
การใช้จ่ายงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด้าย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการ
ข้อบัญญัติงบประมาณ รวม 48 โครงการ จานวนเงิน 16,525,155.15 บาท
ยุทธศาสตร์

โครงการ /
กิจกรรม

1.การพัฒนาด้านคมนาคม
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.การพัฒนาด้านสังคม
4.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
5.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.การพัฒนาด้านแหล่งน้า
7.การพัฒนาด้านสาธารณสุข
8.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
รวม

16
2
1
5
11
10
2
1
48

ตาม

งบประมาณ
จ่ายจริง ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ
1,978,400
42,242
29,000
13,277,004.15
498,179
555,500
134,830
10,000
16,525,155.15

8

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด้าย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการ
อุดหนุนเฉพาะกิจ รวม 3 โครงการ จานวนเงิน 7,160,460 บาท
ยุทธศาสตร์

โครงการ /
กิจกรรม

1.การพัฒนาด้านคมนาคม
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.การพัฒนาด้านสังคม
4.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
5.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.การพัฒนาด้านแหล่งน้า
7.การพัฒนาด้านสาธารณสุข
8.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
รวม

1
1
1
3

จากเงิน

งบประมาณ
จ่ายจริง ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ
766,500
5,610,800
783,160
7,160,460

สรุปการใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด้ายมีการใช้จ่าย
งบประมาณในการดาเนินโครงการ รวม 51 โครงการ จานวน 23,685,615.15 บาท

9

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด้าย ประจาปี 2557
โดยคัดเลือกโครงการที่สาคัญในการประเมินผล
ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วย

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

วัด

ความสอดคล้องกับภารกิจ

ความเห็น

หลักของอบต.

คณะกรรมการ

สอดคล้อง

1. การพัฒนาด้าน

- โครงการก่อสร้างถนน

สร้างถนนคสล.เชื่อมระหว่างหมู่ 5

คมนาคม

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ 5

บ้านสันปูเลย เชื่อม หมู่ 8 บ้านปุาก๋อย

เมตร

เชื่อม หมู่ 8
2. การพัฒนาด้าน

- โครงการฝึกอบรมผลิตปุ๋ย

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ

เศรษฐกิจ

หมักชีวภาพ

จานวน 100 คน

คน

ถนนคสล.จานวน 1 เส้น ถนนคสล.จานวน 1
ยาว 423 เมตร

เส้น ยาว 423 เมตร

กว้าง 4 เมตร

กว้าง 4 เมตร

หนา 0.15 เมตร

หนา 0.15 เมตร

10๐

10๐

/

ไม่สอดคล้อง

ประเมิน

-

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้

/

ตามแผนพัฒนา
-

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้

3. การพัฒนาด้าน

- โครงการปรับปรุงต่อเติม

ปรับปรุงต่อเติมพื้นที่สุสาน หมู่ 4

สังคม

สุสาน หมู่ 4

บ้านสันทรายน้อย โดยการต่อเติม

หลัง

1

1

/

ตามแผนพัฒนา
-

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่

ที่นั่งพระสงฆ์ ติดตั้งโครงหลังคาและ

กาหนดไว้

มุงหลังคา พร้อมด้วยปูกระเบื้องพื้น

ตามแผนพัฒนา

10

ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วย

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

วัด

ความสอดคล้องกับภารกิจ

ความเห็น

หลักของอบต.

คณะกรรมการ

สอดคล้อง

4. การพัฒนาด้าน

- โครงการติดตั้งกระจกโค้ง

ติดตั้งกระจกโค้งบริเวณจุดเสี่ยงภายใน

การเมืองและการ

จุดเสี่ยงในตาบลบ้านด้าย

ตาบลบ้านด้ายจานวน 9 จุด

บริหารจัดการ

จุด

9

9

-โครงการประเพณีสงกรานต์

การศึกษา ศาสนา

รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ

และวัฒนธรรม

ประเมิน

-

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่

-

หมู่ 1 จานวน 6 จุด

กาหนดไว้

-

หมู่ 4 จานวน 2 จุด

ตามแผนพัฒนา

-

หมู่ 6 จานวน 1 จุด
รวม 9 จุด

5. การพัฒนาด้าน

/

ไม่สอดคล้อง

มีประชาชนเข้าร่วมงาน 500 คน

คน

500

500

/

-

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้
ตามแผนพัฒนา
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ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วย

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน ความสอดคล้องกับภารกิจ

วัด

หลักของอบต.
สอดคล้อง

6. การพัฒนาด้านแหล่งน้า

7. การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- ก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ 4

- โครงการพ่นหมอกควันปูองกันโรคติดต่อ

ขนาด กว้าง 0.50 เมตร

เมตร

ขนาด

/

ขนาด

ความเห็น
คณะกรรมการ

ไม่สอดคล้อง

ประเมิน

-

เป็นไปตาม

ยาว 110 เมตร

กว้าง 0.50 เมตร กว้าง 0.50 เมตร

ลึก 0.50 เมตร

ยาว 110 เมตร

ยาว 110 เมตร

กาหนดไว้

ลึก 0.50 เมตร

ลึก 0.50 เมตร

ตามแผนพัฒนา

พื้นที่ในตาบล

พื้นที่ในตาบล

พ่นหมอกควันในพื้นที่เสี่ยง

ตาบล

วัตถุประสงค์ที่

/

-

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้

แห่ง

1

1

/

ตามแผนพัฒนา

8.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

- โครงการปรับภูมิทัศน์ (ศูนย์พัฒนา

ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายใน

-

เป็นไปตาม

และการท่องเที่ยว

เด็กเล็กวัดทุ่งสว่างอารมณ์)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบล

วัตถุประสงค์ที่

บ้านด้าย จานวน 1 แห่ง

กาหนดไว้
ตามแผนพัฒนา

12
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่และการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด้าย
1. จากการประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ไม่สามารถ
ตอบสนองทุกปัญหาที่ประชาชนนาเสนอในที่ประชุมได้ เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ
2. ปัญหาการสร้างเข้มแข็งแก่ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเอง ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. เนื่องจากตาบลบ้านด้ายเป็นพื้นที่ลุ่มจึงเกิดปัญหาอุทกภัยในฤดูน้าหลากเป็นประจาทุกปี
งบประมาณที่จะให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีไม่เพียงพอ ควรตั้งงบประมาณเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนในด้านปัญหาสาธารณภัยให้มากขึ้น
4. การควบคุมโรคไข้เลือดออกระบาด เห็นควรประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือจากพี่น้อง
ประชาชนในการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ตามมาตรการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด้าย
5. เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน เห็นควรติดตั้งกระจกโค้งบริเวณจุดเสี่ยงให้ครอบคลุม
ทั้งตาบล

ผลการดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด้าย ได้ดาเนินโครงการ / กิจกรรม ในปีงบประมาณ 255
7 ใน
เขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
ในพื้นที่จนโครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่ใกล้เคียง
โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ปรากฏตามดังตารางผลการดาเนินงานปี 255 7 แนบท้ายเอกสาร
ฉบับนี้

