บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลตาชี (สานักปลัด โทร/โทรสาร 0-7327-1105
ที่ ยล 74001/
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตาชี พ.ศ. 2564
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตาชี
ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลตาชี ที่ 102 และ 103/2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตาชีแล้ว นั้น
คณะกรรมการได้ ด าเนิ น การตรวจสอบเอกสารข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณ พ.ศ. 2564
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตาชี โดยเปรี ย บเที ย บกั บ แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลตาชี แล้วปรากฏว่าดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลตาชี ได้รับความพึง
พอใจอยู่ในเกณฑ์ แต่ก็ยังมีบางส่วนจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นจากข้อเสนอแนะที่ประชาชนในท้องถิ่นนาเสนอมา
ซึ่งจะนาข้อมูลไปจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป
นิวรณ์ ไชยชะนะ
(นายนิวรณ์ ไชยชะนะ)
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ตาชี
ทราบ
พสิษฐ์ ศรีสุข
(นายพสิษฐ์ ศรีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตาชี

ลาดับ
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โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

งบประมาณที่
ดาเนินการ
จริง

ตัวชี้วัด(KPI)

โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบตั ิเหตุ เพื่อป้องกันลดอุบัติเหตุ เช่นปีใหม่
ทางถนในช่วงเทศกาล
,สงกรานต์
โครงการท่องโลกกว้างของศูนย์พฒ
ั นา เพือ่ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
เด็กเล็ก

เป้าหมาย
ดาเนินการจริง
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตาบลตาชี

19930

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลตาชี

20080

ร้อยละ ๘๐
ปชช.พึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ปชช.พึงพอใจ

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเล็ก
โครงการส่งเสริมสุขภาพและดูแลเด็ก
เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลตาชี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลตาชี

3067

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาบ้านนอก

92303

เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านตาชี
จานวน 90 คน ๆ
ละ 20 บาท
จานวน 200 วัน
ประชาชนใน
ตาบลตาชี

81000

ร้อยละ 80 ปชช.พึงพอใจ

15000

ร้อยละ 80 ของประชาชนใน
พื้นที่พึงพอใจ

เพื่อให้ความรู้และการฝึกทักษะ
ประสบการณ์เด็กเล็ก
เพื่อส่งเสริมสุขภาพและดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กฯ

5

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของศูนย์
สถานศึกษา
พัฒนาเด็กเล็ก

6

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านตาชี

เพื่อจัดซื้ออาหารกลางวัน นักเรียน
โรงเรียนบ้านตาชี

7

โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

1. เพื่อลดอัตราการเกิดโรคมาลาเรีย
ในพื้นที่ตาบลตาชี
2.เพื่อให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลตาชีเกี่ยวกับ

9955

ร้อยละ ๘๐
ปชช.พึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ปชช.พึงพอใจ
ร้อยละ 80 ปชช.พึงพอใจ

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ)

ป้องกันลดอุบัตเิ หตุบนถนน สานักปลัด
ช่วงเทศกาล
การศึกษาอหล่งเรียนรู้ สานักปลัด
นอกสถานที่
เด็กเล็กรับความรู้และ
ประสบการณ์
เสริมสุขภาพของ
ศูนย์พัฒนาเด็กฯ

สานักปลัด

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
อาหารกลางวัน ที่จัดซื้อ
ให้โรงเรียนบ้านตาชี

สานักปลัด

ประชาชนในเขตตาบล
ตาชีมีความรูค้ วามเข้าใจ
ในการป้องกันโรค
มาลาเรีย

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

ลาดับ

8

โครงการพัฒนา

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ เพื่อป้องกันให้ประชาชนในตาบลตาชี
ย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
ปราศจาก
โรคมะเร็งเต้านม

9

โครงการจัดกิจกรรม 5 ส

10

โครงการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์เป็น
มิตรสิ่งแวดล้อม

11

โครงการใจถึงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ

12
13
14

วัตถุประสงค์

. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
อาคารสานักงานอบต.ตาชี
2.เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
สถานที่ในตาบลตาชี
เพื่อลดขยะทีม่ ีผลต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อส่งใจและห่วงใยผูส้ ูงอายุ ตาบลตา
ชี
โครงการส่งเสริมความรู้เสริมสร้าง เพื่อเสริมสร้างให้ความรู้พลเมืองดีวิถี
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย
โครงการงานประเพณีลอยกระทงตาบล เพื่อจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง
ตาชี

เป้าหมาย
ดาเนินการจริง
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชน
ในตาบลตาชี

งบประมาณที่
ดาเนินการ
จริง

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ)

15000

ร้อยละ ๘๐
ปชช.พึงพอใจ

ประชาชนใน
ตาบลตาชี
ปราศจาก
โรคมะเร็งเต้านม

สานักปลัด

บุคลากรสังกัด
อบต.ตาชีและ
ประชาชนในพื้นที่

1400

ร้อยละ 80 ของประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ

สานักปลัด

ประชาชนใน
ตาบลตาชี

18350

ร้อยละ ๘๐
ปชช.พึงพอใจ

สถานที่ทาการอบต.ตาชี
และสถานทีต่ ่างๆ ใน
ตาบลตาชีมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ร่วมลดขยะและลดภาวะ
มลพิษ

ผู้สูงอายุใน
ตาบลตาชี
๕ หมู่บ้าน

59200

10700

ผู้สูงอายุมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
เสริมสร้างพลเมืองวิถี
ประชาธิปไตย
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

สานักปลัด

ตาบลตาชี

ร้อยละ ๘๐
ปชช.พึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ปชช.พึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ปชช.พึงพอใจ

โครงการต้นกล้าตาชี รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในตาบล เด็กและเยาวชนใน
ตาชีรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ตาบลตาชี

9500

15000

ร้อยละ 80 ปปช พึงพอใจ

สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด

เด็กและเยาวชนในตาบล สานักปลัด
ตาชีรักษ์สิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น

