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  อันดับท่ี 2 ทอระบายน้ํา คู คลอง สรางคูระบายน้ํา และ รณรงคดูแลรักษาคูคลองตามบาน 

เพราะมีกล่ินเหม็น โดยเฉพาะทอน้ําเสียจากโรงเรียนรัตนศึกษาชายเขา ขุดคูคลองริมถนนรถไฟสายกันตังงใหน้ํา
ไหลระบายไดงาย 

อันดับท่ี 3  สภาพถนน  ตรอก ซอย   ควรลางถนน  สรางถนนใหมีสภาพคงทน  ปรับปรุง
สภาพถนนทุกเสนทาง  เชน  บริเวณเรียบทางรถไฟ  ถนนทางเขาชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล  การขยายถนน   
กําหนดเขตทางเทากับตัวอาคารพาณิชยใหชัดเจน  จัดทําเกาะกลางถนน จัดตกแตงเกาะกลางถนนใหดูสวยงาม 

สวนที่ 3 สรุปการติดตามการประเมินโครงการ/กิจกรรม 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โดยมี ผศ. ตรีพล  เจาะจิตต  เปนประธาน
คณะกรรมการ แลผูแทนจากหนวยงานทางราชการ  ผูทรงคุณวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล ที่นายกเทศมนตรี แตงตั้งเปน
คณะกรรมการ  ไดมีมติในที่ประชุม ใหมีการการติดตามประเมินผลโครงการที่สําคัญ ของเทศบาล  จํานวน  12  
โครงการ โดยวิธีการสังเกต  และสัมภาษณ จากผูที่เกี่ยวของ เชน  ผูรับผิดชอบโครงการ  ผูรับประโยชนจาก
โครงการ เปนตน โดยแบงการประเมิน ออกเปน  2  สวน 

สวนที่  1    ดานสังคม  ตรวจวันพุธที่   3  ธันวาคม  2551  เวลา  08.30 – 16.30 โดยมีโครงการดังนี ้
  1.  โครงการอาหารกลางวันนักเรียน  ( กองการศึกษาและโรงเรียน 4 โรง) 
  2.  โครงการอาหารเสริมนม (กองการศึกษา และโครงเรียน  4  โรง) 
  3.  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผูบริหารสูมาตรฐาน (กองการศึกษา) 
  4.  กิจกรรมจัดตั้งศูนยเรียนรูวิทยศาสตรเพือ่การศึกษา (E-Learning) (โรงเรียนชัยชุมพล) 
  5.  โครงการสงเสริมโภชนาการประชากร (นมถั่วเหลือง) (กองสาธารณสุข) 
  6.  โครงการสงเสริมสนับสนุนและสงเสรมิอาชีพแกชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) 
  7.  โครงการบริการประชาชนรักษาความสงบเรียบรอย  ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิน (งาน
เทศกิจสํานักปลัด) 
  8.  โครงการตลาดสด/รานคานาซ้ือ  (พัฒนามาตรฐานตลาดนาซ้ือใหไดตามเกณฑมาตรฐาน) (กอง
สาธารณสุข) 
สวนที่  2  ดานโครงสรางพื้นฐาน  ตรวจวันจันทร ที่  8 ธันวาคม  2551  8.30 – 16.30 โดยมีโครงการดังนี ้
  1.  โครงการแกไขปญหาน้ําทวมเมืองทุงสง แบบบูรณาการ (ดานกายภาพ) (กองชาง) 
  2.  โครงการจัดระเบียบจราจร (สํานักปลดั) 
  3.  โครงการเพิ่มประสิทธิภายการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอม  (กองสาธารณสุข) 
  5.  ดานโครงสรางพื้นฐาน  ถนน ไฟฟา  น้ําประปา  (ในภาพรวม) (กองชาง) 
 ผลการประเมินโครงการโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลโดยสวยใหญอยูใน
ระดับดี  ซ่ึงผลการประเมินปรากฏดังรายละเอียดดังนี้



สวนที่ 3 สรุปการติดตามการประเมินโครงการ/กิจกรรม 
โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ขอคิดเห็นจากการประเมินผลของคณะกรรมการ ฯ ชื่อโครงการ งบประมาณ
โครงการ 
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช

ดําเนินการ 
สภาพทั่วไปของโครงการ ระดับความ 

พึงพอใจ 
ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1. โครงการแกไขปญหา
น้ําทวมเมืองทุงสง 
แบบ บูรณาการ 
2. โครงการขดุลอกทาง
น้ําลําเหมือง ค ูและทอ
ระบายน้ํา (จํานวน 26 
สาย) 
(ประเมินผลรวมกัน
เนื่องจากทั้ง 2 โครงการ
มีเปาหมายในการลด
ปญหาน้ําทวมเมือง 
ทุงสง) 
 
 
 
 

200,000.00 
 
 
1,000,000 

71,222.80 
 
 
1,848,120 

- จากการตรวจสอบสุมตัวอยางคลองที่
เทศบาลทําการขุดลอก พบวา คลองบาง
แหงไมสามารถเปดขยายใหกวางได 
เนื่องจากเปนที่ดินของเอกชน ทําใหการ
ระบายน้ําไดไมดีเทาที่ควร 
 

- ดีมาก 
 

- ลําคลองที่ขุดไวแลวเมื่อ
หลังจากน้ําลดแลวทําใหมีเนนิ
ทรายขึ้นมากีดขวางทางน้ํา เชน 
บริเวณทาทรายชุมชนเขาปรดีี
ควรจะมกีารขุดลอกเปนประจํา
ทุกๆ 6 เดือน หรือแลวแตความ
เหมาะสม 

- จากการสอบถามประชาชน
บริเวณคลองทาแพพบวา 
ประชาชนมีความพึงพอใจ ในการ
ขุดลอกคูคลองดังนั้น ประชาชน
จึงไดเสนอแนะใหเทศบาล ควร
ทําการขุดลอกคลองใหเหมือนป 
51 ทุกๆป เพราะการไหลเวยีน
ของน้ําด ี ทําใหน้ําไมทวม แมจะ 
มีปริมาณน้ํามากกวาปกอนกต็าม 
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ขอคิดเห็นจากการประเมินผลของคณะกรรมการ ฯ ชื่อโครงการ งบประมาณ
โครงการ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่ใช

ดําเนินการ 
สภาพทั่วไปของโครงการ ระดับ 

ความ 
พึงพอใจ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

2. โครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน 
(สุมตัวอยาง โรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล) 

6,538,000.00  6,052,323.00 - คณะกรรมการ สุมตัวอยางโดยตรวจสอบ
จากโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล   พบวา 
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 
วัดชัยชุมพลนัน้ ตองรับผิดชอบแกศูนยเดก็
เล็กของโรงเรียนจํานวน  3 ศูนย ไดแก ศนูย
เด็กเล็กในวัดชัยชุมพล ,ศูนยเดก็เล็กเขาปรีดี 
และศูนยเดก็เล็กทุงสง-นาบอน  
- มีฝายอนามยัโรงเรียน  รับผิดชอบในการ
ดําเนินการ 
- มีการบริหารจัดการโครงการโปรงใส  
มีบัญชีรายรับ รายจาย ตรวจสอบได 

- ด ี - งบประมาณที่ไดมาไมเพยีงพอกับ
การจัดสรรโครงการอาหารกลางวัน 
เพราะมีถึง 3 ศนูย    
- การบริหารจดัการในเรื่องตางๆ
เชน คาจางแมครัว คาขนสงอาหาร
ไปตามศูนยเดก็เล็กยังมีอุปสรรค
เนื่องจากไมมงีบประมาณ
สนับสนุน 

- ควรจะจัดสรรงบประมาณให
มากกวานี้ และเหมาะสมกับ
โครงการ เนื่องจากโรงเรียนตอง
รับผิดชอบคาใชจายในการจาง
แมครัว  คาน้ํามันรถที่ตองไปสง
อาหารแกศนูยเด็กเล็ก 
- ควรใหมีฝายสาธารณสุขจาก
เทศบาลตรวจสภาวะโภชนาการ
ของเด็กทุกคนในโรงเรียนวา
เปนอยางไร เพื่อใหโรงเรียน
สามารถจัดทําอาหารเด็ก ใหตรง
กับสิ่งที่เด็กขาดหายไปได ทาํให
เด็กไดรับอาหารที่สมบูรณยิง่ขึ้น 

3. โครงการอาหารเสริม
นม 
(สุมตัวอยาง โรงเรียน
เทศบาลวัดชัยชุมพล) 

4,093,520.00   2,080,785.72 - การสงนมจะสงใหโรงเรียนวันตอวัน  
จึงเปนนมทีไ่ดรับใหมทุกวัน 
 - การใหนักเรยีนทานอาหารเสริมนม ครูจะ
ใหนกัเรียนเขาแถวและทานใหหมดตอนนัน้  
- เด็กจะไดรับประทานนมทกุวันอยางนอย 1 
ถุงตอคน  

- ดี - เนื่องจากนักเรียนทานนม 
ทุกวันบางครั้ง ทําใหเดก็เบื่อและไม
ชอบทาน  ทําใหครูตองบังคับเด็ก  

-  นาจะมีซองบรรจุนมเพื่อดู
นาสนใจชวนทาน 
- ควรมีนมเปรีย้วใหเด็กทานดวย
เพราะเดก็สวนใหญจะชอบทาน
นมเปรี้ยว 
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ขอคิดเห็นจากการประเมินผลของคณะกรรมการ ฯ ชื่อโครงการ งบประมาณ

โครงการ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่ใช

ดําเนินการ 
สภาพทั่วไปของโครงการ ระดับ

ความ 
พึงพอใจ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

4. โครงการพฒันา
ศักยภาพครูและ
ผูบริหารสูมาตรฐาน 

440,000.00  360,011.20 -  มีกิจกรรมอบรมสัมมนาและพัฒนาทักษะ
ครูผูสอนใหกบักลุมสาระตางๆ เชน สาระ
วิทยาศาสตร  สาระภาษาอังกฤษ  สาระสังคม 
โดยจัดอบรม และศึกษาดูงานที่โรงเรียน
ตนแบบ  เชน จังหวดักระบี่ และจังหวัดตางๆ 
 

- ด ี - ขาดแคลนครทูี่จบเอก
ภาษาอังกฤษโดยตรง  ครูที่
จบเอกอื่นกลับตองมาสอน
วิชาภาษาอังกฤษแทน ทํา
ใหศักยภาพในการสอนไม
เต็มที่ 

- ควรมีมาตรฐานในการเขียน
รายงานของอาจารยที่จะทํา ค.ศ.
3 เชน ตองเปนคอมพิวเตอร,รูจัก
นวัตกรรมใหมๆ ,สื่อ,วิธีการ
สอนใหมๆ  
 

     -  ครูไดเรียนรูการจัดทํานวัตกรรมการเรียนการ
สอนใหมๆ เชน การอบรม E-EMS ดาน
วิทยาศาสตรทาํใหครูกลุมสาระวิทยาศาสตร
สวนใหญมีความรูดานคอมพิวเตอร ดาน
วิทยาศาสตร,และนวัตกรรมใหมๆ เพิ่มขึ้นดวย 
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ขอคิดเห็นจากการประเมินผลของคณะกรรมการ ฯ ชื่อโครงการ งบประมาณ
โครงการ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่ใช

ดําเนินการ 
สภาพทั่วไปของโครงการ ระดับ

ความ 
พึงพอใจ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

5. โครงการจัดตั้งศูนย
เรียนรูวิทยาศาสตร 
เพื่อการศึกษา 
(E-Learning) 
ณ โรงเรียนเทศบาล
วัดชัยชุมพล 

2,000,000.00    2,000,000.00 - มีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูดาน
วิทยาศาสตร พรอมวัสดุอุปกรณ  มีนักเรียน
และอาจารยใหความรูแกผูมาชมไดอยาง
เขาใจ แสดงใหเห็นวาเดก็ไดรับความรูและ
เรียนรูขอมูลตางๆ จากศูนยวทิยาศาสตรไดดี
มาก 
-  โรงเรียนเปดโอกาสใหเดก็ในสังกัด
เทศบาล และโรงเรียนอื่น ๆ เขาชมศูนย
เรียนรูวิทยาศาสตรได  
 

- ดีมาก - เนื่องจากมีการเปดศูนยเรียนรู
ตลอดทั้งวัน แตขาดนักเรยีน
หรือบุคลากรที่จะถายทอด
ความรูตางๆประจําศูนยทั้งวนั
ได เพราะเด็กและครูมีภารกจิ
การเรียนและการสอน 
-เนื่องจากศูนยการเรียนรูมี
เพียงศูนยเดยีว จึงไมเพยีงพอ
ตอความตองการของนักเรียน
ที่จะเขาชมและศึกษา 

- ควรกระจายใหครอบคลุมทุก
โรงเรียน ปละ 1 โรง 
- กรรมการเหน็ดวยกับโครงการ 
ดีมาก 
- ผูใช(ครู/ นักเรียนพอใจใน
โครงการ) 
- เห็นควรประชาสัมพันธใหผูที่
มีความสนใจมาเยี่ยมชม 
 

6. โครงการจัด
ระเบียบจราจร 

188,000.00  138,675.00 -  การจราจรยงัไมคอยเปนระเบียบ มีรถ
เยอะ สถานที่จอดรถไมพอกบัปริมาณรถที่มี
เพิ่มขึ้นทุกวัน 
- มีกระจกโคงติดตามจุดที่มกัเกิดอุบัตเิหตุ
บอยครั้ง 
- มีการทาสีตีเสนจราจรบริเวณถนนสาย
สําคัญเรียบรอยแลว 
- มีปายประชาสัมพันธรณรงควินัยจราจร
รอบเมือง 

- ปาน
กลาง 

- ขาดจิตสํานกึของประชาชน
ในการรักษาความปลอดภยัให
ตัวเองและไมปฏิบัตติามกฎ
จราจร 
 

- สถานที่จอดรถ ผูขับขี่รถ
ไมไดจอดตามสัญลักษณของ
การตีเสนเชน รถยนต จอดใน
ชองรถจักรยานยนต เปนตน 

- เห็นควรจัดหาที่จอดรถ
สาธารณะที่สะดวก และไมไกล
จากยานการคา 
- หาวิธีการสงเสริม และปลูก
จิตสํานึกดานวนิัยการจราจรที่จูง
ใจมากกวานี ้
-  ควรมีมาตรการทางกฎหมายที่
เครงครัดนอกเหนือจากการ
ปลูกฝงวินัยจราจร 
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ขอคิดเห็นจากการประเมินผลของคณะกรรมการ ฯ ชื่อโครงการ งบประมาณ
โครงการ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่ใช

ดําเนินการ 
สภาพทั่วไปของโครงการ ระดับ

ความ 
พึงพอใจ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

7 . โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
รักษาความสะอาด 

5,707,200.00  5,600,517.40 -  โดยสวนใหญ ริมถนนและคูน้ํา ดู
สะอาด เพราะมีผูรับผิดชอบทําความ
สะอาดในถนนแตละสายโดยตรง 
 

- ด ี - เนื่องจากมีการกอสรางวางทอ
บําบัดน้ําเสีย ทําใหเปนอุปสรรค
ในการดําเนินงานและทําให 
ภูมิทัศนเมืองมีความสวยงาม
นอยลงคาดวาตอไปดีขึ้น 

- หญาริมฟุตบาลมีเยอะ ควรตัด
แตงอยางสม่ําเสมอ 
- ถังขยะในบางชุมชนบางแหง
ยังไมเพยีงพอตอความตองการ
เห็นควรในปงบประมาณ 52 
ควรสํารวจจัดสรรใหเพียงพอ 
กับชุมชนตางๆ  

8 . โครงการตลาดสด/
รานคานาซื้อ 

50,000.00   - - โดยสภาพทัว่ๆไปมีการวางของขายเปน
ระเบียบเรยีบรอยดี  
- อาคารตลาดสดมีความทรุดโทรม
เนื่องจากมีมานานแลว 
 
 

- ดี -  สถานที่จอดรถสําหรับคนที่มา
จับจายใชสอยในตลาดมีนอย จึง
ทําใหไมเปนระเบียบเทาที่ควร 
- ลักษณะการจอดรถแบบทแยง
เมื่อถึงเวลาเรงดวนไมสามารถ
ถอยรถได 
- เสียงตามสายในตลาดสดมี
ปญหาเนื่องจากมีสภาพไม
สมบูรณทําใหไมสามารถ
กระจายขอมูลขาวสารใหพอคา
แมคาในตลาดได 
 

- ควรมีเจาหนาที่ตรวจสอบราคา 
วารานใดขายเกินราคา เพื่อ
คุมครองผูบริโภค  
- จัดสรรงบประมาณแกแกนนํา
เพื่อไปศึกษาดงูาน จะไดกลับมา
พัฒนาตลาดสดของตน 
- ควรแจงกองสาธารณสุขที่ดูแล
ใหปรับปรุงเสียงตามสายใน
ตลาดสดใหสามารถใชงานได 
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ขอคิดเห็นจากการประเมินผลของคณะกรรมการ ฯ ชื่อโครงการ งบประมาณ
โครงการ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ
ที่ใช

ดําเนินการ 
สภาพทั่วไปของโครงการ ระดับ

ความ 
พึงพอใจ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

- -  - - เทศบาลไดจดัเจาหนาที่มาทําการสุมใน
การตรวจรานคา วามีสารปนเปอนตางๆ เชน 
สารเรงเนื้อแดง 
 
- เทศบาลไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ตลาดขนาดใหญตามโครงการตลาดดีมี 
มาตรฐาน จากจังหวดันครศรธีรรมราช 

- - - ไมควรใหมีการขับ
รถจักรยานยนตเขามาในตลาด  
สดเพราะทําใหเกิดมลภาวะเปน
พิษในตลาดสงผลตอสุขภาพ
ของประชาชนที่มาใชบริการ
ตลาด และทําใหอาหารไมถูก
สุขลักษณะดวย 
- เทศบาลควรสงเสริมใหชมรม 
หรือตัวแทนผูประกอบการคาใน 
ตลาดสดใหมกีารประสานงาน
ในการบริหารจัดการดานตลาด
สด แบบมีสวนรวมของตัวแทน
กับเทศบาลในการจัดทํา
กิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาตลาด
สดใหเกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้น
จะทําใหตลาดสดเทศบาลดีขึ้น 
-เห็นควรปรับปรุงบริเวณพืน้ผิว
ในตลาดสดเปนอยางยิ่ง จะทาํ
ใหดูสะอาดเพิม่มากขึ้น 
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ขอคิดเห็นจากการประเมินผลของคณะกรรมการ ฯ  
ชื่อโครงการ 

 
งบประมาณ
โครงการ
ที่ตั้งไว 

 
งบประมาณ 

ที่ใช
ดําเนินการ 

 
สภาพทั่วไปของโครงการ 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 

 
ปญหาและอุปสรรค 

 
ขอเสนอแนะ 

9 .โครงการสงเสริม
โภชนาการประชากร 

1,200,000.00  1,163,355.00 - จัดสงใหแกเด็ก,คนพกิาร,ผูสูงอายุ  
- ชุมชนสงวันจันทร-วันเสาร 
-ศูนยพัฒนาเดก็เล็กกับศูนยบริการ
สาธารณสุขสงในวนัราชการ 

 

- ด ี - เนื่องจากผูรับประทานมี
ความตองการไมเหมือนกันใน
รสชาติ ทําใหบางครั้งไมเปน 
ที่ถูกปากของผูทาน 
- ประชาชนมคีวามตองการ
มากแตไมพอกับงบประมาณ
ที่ตั้งไวในการดําเนนิการ 

- เพิ่มปริมาณนมถั่วเหลืองให
เหมาะแกความตองการของ
ประชาชนในชุมชนตางๆ  
- เทศบาลควรคุยกับผูผลิต
เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ของนมถั่วเหลืองอยางตอเนือ่ง 
- ตั้งเกณฑมาตรฐานเพื่อให
ผูผลิตเพิ่มคุณภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆ  

10. โครงการ
สนับสนุนและ
สงเสริมอาชีพแก
ชุมชน 

100,000.00  28,408.00 - สามารถนําความรูที่ไดมาเพิ่มรายไดใหกบั
ครอบครัวและเพิ่มทักษะในการประกอบ
อาชีพ 

- ปาน
กลาง 

-  มีผูสนใจนอย  - ควรชักชวนสมาชิกใหหันมารวม
กิจกรรมเพื่อเปนการเพิ่มรายได
ใหกับตนเองและครอบครัว 
- ควรจัดสรรงบประมาณ 
ใหกับชุมชนตางๆ  เพื่อสงเสริมอาชีพ
ใหกับชุมชนมากกวานี ้
- เทศบาลควรจัดเจาหนาที่ไปให
ความชวยเหลือ กลุม/ชุมชน
มากกวานี้ เชน สนับสนุนการตอ
ยอดผลผลิตและการตลาดของ
ผลิตภัณฑชุมชน 
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ขอคิดเห็นจากการประเมินผลของคณะกรรมการ ฯ ชื่อโครงการ งบประมาณ
โครงการ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช

ดําเนินการ 
สภาพทั่วไปของโครงการ ระดับ

ความ 
พึง
พอใจ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

11. โครงการบริการ
ประชาชนรักษาความ
สงบเรียบรอยความ
ปลอดภยัในชวีิตและ
ทรัพยสิน 

2,711,750.00  2,019,176,35 - เอกชนเขามาดําเนินการดแูลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและความเปน
ระเบียบเรียบรอยในเขตเทศบาล 
เมืองทุงสง  
- การดําเนินงานของเทศกิจสวนใหญมีการ
ทํางานอยางตอเนื่อง ตลอด24 ชั่วโมง และ
หลากหลายภารกิจ  เชน การดูแลความสงบ
เรียบรอยบริเวณถนนสายตาง ๆ ในเขตเทศบาล  
ตลาดสด  การดูแลสถานที่จอดรถในตลาดสด  
จัดระเบียบของรถในถนนสายตาง ๆ  
ประสานงานกบัสถานีตาํรวจภูธรอําเภอทุงสง
อยางตอเนื่องเมื่อมีเหตุ  ทาสีตีเสนจราจรถนนใน
เขตเทศบาล ตรวจตราสถานที่ลอแหลม ระวังภัย
น้ําทวม  เปนตน 
 

-ด ี -เสียงตามสายในตลาดสดมี
ปญหาเนื่องจากมีสภาพไม
สมบูรณทําใหไมสามารถ
กระจายขอมูลขาวสารใหกับ
พอคาแมคาในตลาดได 
 
- บริเวณอาคารตลาดสด กลอง
ทีวีวงจรปดชํารุด จํานวน 3  
ตัว  
 

- ควรจัดใหมเีจาหนาที่ ไป
ซอมแซมอุปกรณที่ชํารุด
เสียหาย  
 
- ควรเพิ่มเจาหนาที่ 
 ที่ดูแลความปลอดภัยและ
ใหบริการตางๆ ตามภารกิจให
ครอบคลุมทั่วถึงมากกวานี ้
 
-ถามีการวางของขาย หรือวาง
เกาอี้ไมเปนระเบียบควรจะมกีาร
ตักเตือนโดยเจาหนาที่เทศกิจ
ในทันท ี
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ขอคิดเห็นจากการประเมินผลของคณะกรรมการ ฯ ชื่อโครงการ งบประมาณ
โครงการ 
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช

ดําเนินการ 
สภาพทั่วไปของโครงการ ระดับความ 

พึงพอใจ 
ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

12. ดานโครงสราง
พื้นฐาน ถนน ไฟฟา 
น้ําประปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,394,900.00   3,002,000.00 - โดยภาพรวมดานโครงสรางพื้นฐาน
เทศบาลไดมีการดําเนินการทุกดาน  ไดแก 
ถนน ไฟฟา ประปา โครงสรางพื้นฐาน
ของชุมชน เชน การกอสรางศาลาชุมชน
เปนตน   และจากการตรวจสอบของ
คณะกรรมการ ฯ  ในภาพรวมพบวาดาน
โครงสรางพื้นฐานเทศบาลดาํเนินการ
เรียบรอยดี  จากการสอบถามประชาชนที่
ไดรับประโยชนจากการดําเนนิงาน 
ประชาชนมีความพึงพอใจ  เชน การ
กอสรางปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก 
คอนกรีต ถนนประชาอุทิศ ซอย 2  เปนตน 

- ดี  - การปรับปรุงถนนและวางทอ
ระบายน้ํา ทําใหจราจรติดขัด ไม
สะดวกตอประชาชนเปนอยาง
มาก 
 

- ควรจัดสรรเพิ่มงบประมาณใน 
ป 2552 เพื่อรองรับโครงการดาน
โครงสรางพื้นฐานใหคลอบคลุม
ทุกชุมชนมากกวานี้  
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