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ส่วนท่ี 1 

บทนํา 

 

1. ความสาํคญัของการติดตามและประเมินผล 

 

  การตดิตาม (Monitoring) และ การประเมนิ (Evaluation) เป็นกระบวนการทีแ่ตกต่างกนัมจุีดหมาย     

ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทัง้สองมีความเกี่ยวข้องสมัพันธ์กัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตาม              

และประเมนิผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใชด้ว้ยกนัอยา่งเหมาะสม จะช่วยใหผู้บ้รหิาร ขา้ราชการ

พนักงานเทศบาล  พนักงานจา้ง สมาชกิสภาเทศบาลตําบลบางกระบอื สามารถกํากบัดูแล ทบทวน และพฒันา

งาน พฒันาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล การติตามและประเมนิผล

แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลตําบลบางกระบอื จงึเป็นการตดิตามและประเมนิผลทีใ่ห้

ความสาํคญั ดงัน้ี 

  1 .1 .ผลการปฏิบัติ งานของผู้ ร ับ ผิดชอบแ ต่ละแผนงาน  โครงการเพื่ อการพัฒนา                          

เทศบาลตําบลบางกระบอื หรอืกจิกรรมต่าง ๆ ที่ดําเนินการหรอืไม่ไดด้ําเนินการตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ที่ได้

กาํหนดไวห้รอืไม ่รวมทัง้งบประมาณในการดาํเนินงาน 

  1.2.ผลการใชปั้จจยัหรอืทรพัยากรต่าง ๆ ในการพฒันาเทศบาลตําบลบางกระบอื ตรวจสอบดู

ว่าแผนงาน โครงการเพือ่การพฒันาไดร้บัปัจจยัหรอืทรพัยากรทัง้ดา้นปรมิาณ และคุณภาพตามระยะเวลา           

ทีก่าํหนดไวห้รอืไมอ่ยา่งไร 

  1.3.ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูว่าไดผ้ลตรงตามเป้าหมายที่กําหนดไวห้รอืไม่เพยีงใด มี

ปัญหาอุปสรรคอะไรบา้ง ทัง้ในดา้นการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่ การดาํเนินการตามแผนงานและโครงการ                

เพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ และขัน้ตอนต่างๆ ในการดาํเนินการตามโครงการเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 

  1.4.ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบ                   

ผลการดําเนินงานตามภารกจิของเทศบาลตําบลบางกระบอื ว่าดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้

หรอืไม่  ทําให้ทราบและกําหนดทศิทางการพฒันาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชดัเจนที่จะทําให้

ทราบถงึ           จุดแขง็ (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรอือุปสรรค 

(threats) ของแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กจิกรรมต่าง ๆ ซึง่อาจเกดิจากผูบ้รหิาร 

สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดเทศบาลตําบลบางกระบือ ผู้บริหารระดบัหวัหน้าสํานัก/ผู้อํานวยการกอง 

บุคลากรของเทศบาลตําบลบางกระบอื สภาพพืน้ทีแ่ละผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งเพื่อนําไปสู่การปรบัปรุงแผนงาน 

โครงการพฒันาใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในสงัคมภายใตค้วามตอ้งการและความพงึพอใจ

ของประชาชนตําบลบางกระบอื 

  บทสรุปของความสําคัญ คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไป เพื่อให้เกิด

ผลสมัฤทธิเ์ชงิคุณค่าในกจิการสาธารณะมากทีสุ่ดและเมื่อพบจุดแขง็กต็อ้งเร่งรบีดําเนินการ และจะต้องมี

ความสุขุมรอบคอบ ในการดําเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ และพงึรอโอกาสในการเสรมิสรา้งใหเ้กดิ

จุดแขง็           และเมือ่พบปัญหาและอุปสรรคกจ็ะตอ้งตัง้รบัใหม้ัน่ สามารถแกไ้ขปัญหาได ้สรา้งโอกาสใน

การดําเนินการ      และพฒันา ตอ้งใชค้วามร่วมมอื ประสานงานจากผูม้สี่วนไดเ้สยีในเทศบาลตําบลบาง
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กระบือ ให้เกิดประโยชน์เพื่อดําเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พรอ้มการปรบัปรุงและเร่งรบี

ดําเนินการ สิง่เหล่าน้ีจะถูกคน้พบ   เพื่อใหเ้กดิการพฒันาเทศบาลตําบลบางกระบอื โดยการตดิตามและ

ประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความมัน่คง ยัง่ยืน เป็นไปตาม

เป้าประสงคท์ีต่ ัง้ไวไ้ดอ้ยา่งดเียีย่ม 

 

 

2. วตัถปุระสงคข์องการติดตามและประเมินผล 

 

  การติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) มุ่งค้นหาแผนงาน 

โครงการทีไ่ดด้ําเนินการไปแลว้ว่าสิง่ใดควรดําเนินการต่อไปตามวตัถุประสงคข์องแผนงาน โครงการ หรอื

ศกึษาระหว่างดําเนินการตามโครงการเพื่อการพฒันาทอ้งถิน่นัน้ว่ามปัีญหาใดควรปรบัปรุงเพื่อการบรรลุ

เป้าหมาย ตดิตามและประเมนิผลแผนงาน โครงการเพื่อการพฒันาทอ้งถิน่ที่ไม่ไดด้ําเนินการเป็นเพราะ

เหตุใด เกดิปัญหาจากสิง่ใด เพื่อร่วมกนัแก้ไขปัญหา และร่วมกนัพฒันาเทศบาลตําบลบางกระบอืใหเ้กดิ

การพัฒนาอย่างยัง่ยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชุมชนตําบลบางกระบือ จึงได้กําหนดเป็น

วตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

  2.1.เพื่ อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตําบลบางกระบือ                    

ซึ่ง จะช่วยตอบสนองภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทัง้ปรบัปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น               

มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล 

  2.2.เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กําหนดไว ้           

สภาพผลการดาํเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพฒันาทอ้งถิน่ ตามภารกจิทีไ่ดก้าํหนดไว ้

  2.3.เพื่อเป็นข้อมูลสําหรบัเร่งรดั ปรบัปรุง แกไ้ข ขอ้บกพร่องของการดําเนินงาน โครงการ 

การยกเลกิโครงการทีไ่มเ่หมาะสมหรอืหมดความจาํเป็นของเทศบาลตําบลบางกระบอื 

  2.4.เพือ่ทราบถงึสถานภาพการบรหิาร การใชจ้า่ยงบประมาณของเทศบาลตําบลบางกระบอื 

  2.5.เพื่อสรา้งความรบัผดิชอบของผูบ้รหิาร ปลดั/รองปลดัผูบ้รหิารระดบัสาํนัก/กองทุกระดบั

ของเทศบาลตําบลบางกระบือ ที่จะต้องผลักดันให้การดําเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ                             

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ประชาชน     ในเขตเทศบาลตําบลบางกระบอื และชุมชนทัง้ 5 ชุมชน หรอืสงัคมสว่นรวมมากทีส่ดุ 

  2.6.เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั ร้อยละ ความสําเร็จของการ

ปฏบิตังิานตามแผนงาน/โครงการของสาํนกั/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

3. ขัน้ตอนการติดตามและประเมินผล 
   

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัทําแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             

พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กําหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ

ประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ มอีาํนาจหน้าที ่ดงัน้ี  
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    (1) กาํหนดแนวทาง วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

    (2) ดาํเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

    (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันาต่อผู้บรหิารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บรหิารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพฒันา

ทอ้งถิน่               และประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบโดย

ทัว่กนัอย่างน้อย          ปีละหน่ึงครัง้ภายในเดอืนธนัวาคมของทุกปี  ทัง้น้ีใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผยไม่

น้อยกวา่สามสบิวนั  

    (4) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่

เหน็สมควร 

 

 

 

 

  3.1. การดาํเนินการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ มจีาํนวน 11 คน ประกอบดว้ย  

    1)  สมาชกิสภาทอ้งถิน่ทีส่ภาทอ้งถิน่คดัเลอืกจาํนวนสามคน  

    2)  ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิน่ทีป่ระชาคมทอ้งถิน่คดัเลอืกจาํนวนสองคน   

    3) ผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่คดัเลอืกจาํนวนสองคน  

    4) หวัหน้าสว่นการบรหิารทีค่ดัเลอืกกนัเองจาํนวนสองคนคน  

    5) ผูท้รงคุณวุฒทิีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่คดัเลอืกจาํนวนสองคน  

  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และ

กรรมการ   อกีหน่ึงคนทาํหน้าทีเ่ลขานุการของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลบางกระบือ      

ตอ้งดําเนินการใหก้ารตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่บรรลุวตัถุประสงค ์แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่           

(พ.ศ.2561 – 2564) ดงัน้ี 

  1. ประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น สี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง เครื่องมือ วิธีการ และห้วงเวลาให้

เหมาะสมกบั     เทศบาลตําบลบางกระบอื 

  2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ตามกรอบ

แนวทาง เครือ่งมอื วธิกีาร และหว้งเวลาทีก่าํหนด โดยสามารถตดิตามและประเมนิผลไดต้ลอดระยะเวลา 

  3. รายงานผลและเสนอความเหน็ ซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่

สีปี่(พ.ศ.2561 – 2564) ต่อนายกเทศมนตรตีําบลบางกระบอื เพือ่ดาํเนินการต่อไป 

 

  3.2. การกาํหนดแนวทางและวิธีการ 



การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561 - 2564) รอบเดอืนเมษายน 2561  หน้า 4 

 

  คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลบางกระบือ         

ได้กําหนดการแบ่งขัน้ตอน เพื่อเป็นการกําหนดแนวทางและวธิีการสําหรบัการติดตามและประเมนิผล  

แผนพฒันาของเทศบาลตําบลบางกระบอื ดงัน้ี 

  1. การกําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม

ยุทธศาสตรแ์ละโครงการเพื่อการพฒันาทอ้งถิน่ จะเริม่ดําเนินการศกึษาและรวบรวมขอ้มลูของโครงการที่

จะตดิตาม ว่ามวีตัถุประสงคห์ลกัอะไร มกีารกําหนดการตดิตามและประเมนิผลไวห้รอืไม ่(ซึง่ดูไดจ้ากการ

กําหนดตวัชี้วดั : KPI) ถ้ากําหนดไวแ้ลว้มคีวามชดัเจนเพยีงใด ใครเป็นผูร้บัผดิชอบ ใครเป็นผูใ้ชผ้ลการ

ติดตามและประเมนิผล เป็นต้น จากนัน้ศกึษาว่าการนําผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ขอ้มูลหลกัที่

ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มขี้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษา

ดงักล่าวอาจใชว้ธิสีมัภาษณ์และ/หรอืสงัเกตแลว้นําผลทีไ่ดม้ากําหนดเป็นวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตในการ

ตดิตาม 

  2. วางแผนตดิตามและประเมนิผล จะนําวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตในการตดิตามงานจาก     

ข้อ 2.1. มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลกั คือ วตัถุประสงค์ของการ

ติดตามและประเมินผล แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการ

วเิคราะหข์อ้มูล จากนัน้สรา้งเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสมัภาษณ์หรอื

แบบสอบถาม กาํหนดการทดลองและปรบัปรงุเครือ่งมอืทีใ่ช ้

  3. ดําเนินการหรอืปฏิบตัิตามแผนพฒันาท้องถิ่นเป็นการดําเนินการตามวตัถุประสงค ์        

และขัน้ตอนทีไ่ดก้าํหนดไว ้ซึง่สิง่สาํคญัทีต่อ้งการในครัง้น้ี คอื ขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ  

  ดงันัน้ ถงึแมจ้ะวางแผนพฒันาทอ้งถิน่ไวด้ขีนาดไหน และไดข้อ้มูลที่มคีุณภาพเพยีงใดก็

ตาม                   แต่ถา้ในเชงิปรมิาณไดน้้อยกต็อ้งตดิตามเพิม่จนกว่าจะไดค้รบขัน้ตํ่า ตามทีก่ําหนดไว้

ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

  4. การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค์ของการติดตามที่กําหนดไว ้         

แต่ละโครงการตามตวัชี้วดัที่กําหนดไว้ โดยอาจใช้วธิีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่ารอ้ยละ 

ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนา

เปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลากหลายวิธี

ประกอบกนัตามความเหมาะสมของพืน้ทีเ่ทศบาลตําบลบางกระบอื 

  5. รายงานตามแบบแผนพฒันาทอ้งถิน่เป็นการรายงานใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบโดยรายงานตาม

แบบที่กําหนดไวต้ามแผนพฒันาท้องถิ่น ทัง้น้ี การรายงานผลการตดิตามแผนงานโครงการหน่ึงๆ อาจมี

หลายลกัษณะ   ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตําบลบางกระบือ ในการรายงานผลการติดตาม

โครงการอาจเขยีนเป็นรายงานเชงิเทคนิคซึง่ประกอบดว้ยกไ็ด ้ความเป็นมาของโครงการทีจ่ะตดิตามโดย

สรปุวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บัจากการตดิตามซึง่จะปรากฏในสว่นที ่2 และสว่นที ่3 

  6. รายงานผล คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ รายงานผลและ

เสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางกระบือ ต่อ

นายกเทศมนตรตีําบลบางกระบอื เพือ่ใหน้ายกเทศมนตรตีําบลบางกระบอื เสนอต่อสภาเทศบาลตําบลบาง
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กระบอื             และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ของเทศบาลตําบลบางกระบอื โดยอย่างน้อยปีละสอง

ครัง้ภายในเดอืนเมษายนและภายในเดอืนตุลาคมของทุกปี 

  7. การวนิิจฉยัสัง่การการนําเสนอเพือ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง แกไ้ขทีด่ ีหลงัจาก

คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลบางกระบอื หรอืผูเ้กี่ยวขอ้งหรอืผูม้ี

อํานาจ  ในสํานัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รบัรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สัง่การ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จาก

รายงานสรุป          ซึง่อาจกระทาํโดยตรงหรอืเสนอรายงานตามสายบงัคบับญัชากไ็ด ้ตามความเหมาะสม

ต่อนายกเทศมนตร ี   ตําบลบางกระบอื 

 

  3.3. การรายงานผล 

  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลบางกระบอื มอีํานาจ

หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

นายกเทศมนตร ี   ตําบลบางกระบอื เพื่อใหน้ายกเทศมนตรตีําบลบางกระบอื เสนอต่อสภาเทศบาลตําบล

บางกระบอื              และคณะกรรมการพฒันาของเทศบาลตําบลบางกระบอื โดยอย่างน้อยปีละสองครัง้

ภายในเดอืนเมษายน       และภายในเดอืนตุลาคมของทุกปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนการรายงานผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายกเทศมนตรี
ตําบลบางกระบือ 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล

ตําบลบางกระบือ 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา

 

นายกเทศมนตรี
ตําบลบางกระบือ สภาเทศบาลตําบล

บางกระบือ 
รายงานผล เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกเทศมนตรี
ตําบลบางกระบือ 

 
เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมอืการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 

for local development plans) เป็นสิง่ของ วสัดุ  อุปกรณ์ หรอืเทคนิควธิกีารทีค่ณะกรรมการตดิตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางกระบือ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามผลรวมทัง้             

โดยการพจิารณาเลอืกใชเ้ครื่องมอืและเทคนิควธิกีารที่คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา

ทอ้งถิน่ไดส้รา้งไวเ้พื่อใชใ้นการตดิตามและประเมนิผล เช่น แบบสอบถามวดัทศันคต ิมาตราสว่นประมาณ

ค่า                     เป็นตน้ และหรอืโดยการสรา้งเครื่องมอืการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสมัภาษณ์  (Interview) และแบบสงัเกต (Observation) เป็น

ตน้  โดยอาศยัสภาพแวดลอ้มทัว่ไป อาํนาจหน้าที ่ภารกจิของเทศบาลตําบลบางกระบอื รวมถงึผูม้สีว่นได้

เสยี ในทอ้งถิน่รวมทัง้เกณฑม์าตรฐาน แบบต่างๆ  ที่ไดก้ําหนดขึน้หรอืการนําไปทดลองใชเ้พื่อปรบัปรุง

แก้ไขแล้ว จงึนําเครื่องมอืการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบตัิงานจรงิหรอื

ภาคสนาม ดาํเนินการสาํรวจ          และเกบ็รวบรวมขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู สรปุผลขอ้มลูทีต่่อไป  

 

 

  4.1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลบางกระบือ  

กาํหนดกรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมนิผล ดงัน้ี 

  1.  กาํหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกาํหนดกรอบระยะเวลา ดงัน้ี 

      1 ) ป ระชุ มคณ ะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่ น                   

ของเทศบาลตําบลบางกระบอื อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้  

ป ระก าศ ผ ล ก าร ติ ด ต าม แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า             
ใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
บางกระบือทราบใน ท่ี เป ด เผย
ภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลาว
และตองปดประกาศโดยเปดเผย 
ไว เป น ระยะ เวล าไม น อ ยก ว า
สามสิบวัน 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
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      2)  สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวม            

ของ 6 เดอืนทีผ่า่นมาทุกครัง้ 

       3)   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันา  ต่อนายกเทศมนตรตีําบลบางกระบอื ภายในเดอืนเมษายน และภายในเดอืนตุลาคม เพื่อให้

นายกเทศมนตร ีตําบลบางกระบอื เสนอสภาเทศบาลตําบลบางกระบอื ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

  2. ความสอดคลอ้ง (Relevance) เป็นความสอดคลอ้งของยุทธศาสตร ์แผนงาน โครงการ 

(หรอืผลผลิต) ที่ได้กําหนดขึ้นมคีวามสอดคล้องและนําไปกําหนดเป็นวสิยัทศัน์ของเทศบาลตําบบลาง

กระบอื 

  3.  ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรพัยากรสําหรบัการดําเนินการติดตามและ

ประเมนิผลประกอบดว้ยคน เงนิ วสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมอืในการปฏบิตังิานตามศกัยภาพโดยนําเครื่องมอืที่

มอียูจ่รงิในเทศบาลตําบลบางกระบอื มาปฏบิตังิาน 

  4.  ความกา้วหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวดั

จากรายการทีเ่ป็นโครงการในรอบ 4 ปี วดัไดจ้ากช่องปีงบประมาณและทีผ่่านมา โครงการทีต่่อเน่ืองจาก

ปีงบประมาณทีผ่า่นมา 

  5. ประสทิธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมนิผลความสมัพนัธ์กนัระหว่าง

ผลผลิตหรอืผลที่ได้รบัจรงิกบัทรพัยากรที่ถูกใช้ไปในการพฒันาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลบางกระบือ                       

ซึง่สามารถวดัไดใ้นเชงิปรมิาณ ขนาด ความจุ พืน้ที ่จาํนวน ระยะเวลา เป็นตน้ 

  6. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทําให้เกิดผลลัพธ์และ

ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวดัได้ในเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพหรอืวดัได้เฉพาะเชิง

คุณภาพ          ซึง่วดัเป็นความพงึพอใจหรอืสิง่ทีป่ระชาชนชื่นชอบหรอืการมคีวามสขุ เป็นตน้ 

  กําหนดแนวทางการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มการตดิตามและประเมนิผลมคีวามจําเป็นที่

จะต้องวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมทัว่ไปของเทศบาลตําบลบางกระบอื ทัง้ในระดบัหมู่บา้น และระดบัชุมชน

ตําบล       และอาจรวมถงึอําเภอบางคนท ีและจงัหวดัสมุทรสงคราม ดว้ย เพราะว่ามคีวามสมัพนัธ์และ

และประสานงาน  รวมถึงประสานความรวมมอืในด้านต่างๆ ในเชงิการพฒันาท้องถิน่แบบองค์รวมของ

จงัหวดัเดยีวกนั  

 

  4.2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลบางกระบือ 

กาํหนดระเบยีบ วธิใีนการตดิตามและประเมนิผล ดงัน้ี 

  1. ระเบยีบในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ ระเบยีบวธิใีนการตดิตามและ

ประเมนิผลมอีงคป์ระกอบหลกั ทีส่าํคญั 3 ประการ คอื  

    1) ผูเ้ขา้รว่มตดิตามและประเมนิผล  

    2) เครือ่งมอื  

    3) กรรมวธิหีรอืวธิกีารต่างๆ 
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  2. วธิใีนการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา  

    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ

ประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิ่น มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตาม และประเมนิผลได้อย่างตรง

ประเดน็ อธบิาย    หรอื ควบคุมความผนัแปรของโครงการเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ทีจ่ะเกดิขึน้ได ้

    2) การสํารวจ (survey) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่

ผูร้บัผดิชอบโครงการจดัทาํไวแ้ลว้ หรอือาจเป็นขอ้มลูทีค่ณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลตอ้งจดบนัทกึ 

(record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะ

ดําเนินการในพื้นที่               จากผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้ง เจา้หน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตําบลบางกระบือ 

เป็นขอ้มลูทีม่อียูต่ามธรรมชาต ิพฤตกิรรม ความตอ้งการ ซึง่ศกึษาไดโ้ดยวธิกีารสงัเกตและสามารถวดัได ้

 

  4.3. กาํหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  

  คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลบางกระบือ   

กาํหนดเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการตดิตามและประเมนิผล ดงัน้ี 

  1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการน้ีจะทําการทดสอบและ

วดัผล เพื่อดูระดบัการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ

แนวทางการวดั    จะใชเ้ครื่องมอืใดในการทดสอบและการวดันัน้ เป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการ

พฒันาทอ้งถิน่              เช่น การทดสอบและการวดัโครงการก่อสรา้งถนนต่างๆ จะใชก้ารทดสอบตาม

มาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง  โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ  จะใช้การทดสอบและวดัโดยการ

ประเมนิผลความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มโครงการ เป็นตน้ 

  2. การสมัภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสมัภาษณ์เดี่ยว หรอืกลุ่มกไ็ด ้การสมัภาษณ์

เป็นการยนืยนัว่า ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รบัผลกระทบมคีวามเกี่ยวขอ้งและได้รบัผลกระทบในระดบัใด  

โดยทัว่ไป  การสมัภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื การสมัภาษณ์แบบเป็นทางการหรอืกึ่งทางการ 

(formal or semi-formal interview) ซึ่ ง ใช้แบบสัมภ าษ ณ์ แบบมีโค รงสร้าง (structure interviews) 

ดาํเนินการสมัภาษณ์       และการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึง่คลา้ยๆ กบัการ

พดูสนทนาอยา่งไมม่พีธิรีตีอง          ไมเ่ครง่ครดัในขัน้ตอน 

   3. การสงัเกต (Observations) คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาล

ตําบลบางกระบอื ใชก้ารสงัเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากําลงัเกดิอะไรขึน้กบัการพฒันาทอ้งถิน่ของเทศบาลตําบลบาง

กระบอืมกีารบนัทกึการสงัเกต แนวทางในการสงัเกต และกาํหนดการดาํเนินการสงัเกต  

       (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่

คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลเขา้ไปใช้ชวีติร่วมกบัประชาชาชนในหมู่บ้านหรอืตวับุคคล ชุมชน            

มกีจิกรรมรว่มกนั 

        (2) การสงัเกตแบบไม่มสี่วนรว่ม (Non-participant observation) หรอืการสงัเกต

โดยตรง (Direct observation) เป็นการสงัเกต บนัทกึลกัษณะทางกายภาพ โครงสรา้ง และความสมัพนัธ ์          

ของผูม้สีว่นไดเ้สยีในเทศบาลตําบลบางกระบอื 
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   4. การสํารวจ (surveys) ในที่น่ีหมายถึง การสํารวจเพื่อประเมนิความคดิเห็น การรบัรู ้ 

ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจําเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางกระบือ 

คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลบางกระบือ จะมกีารบนัทึกการสํารวจ         

และทศิทางการสาํรวจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

  5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ                 

มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา                     

ปัญหาความต้องการ ของประชาชนในทอ้งถิน่ สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรอืแนวทาง          

การพฒันา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรอืโครงการ วิสยัทศัน์ของ

เทศบาลตําบลบางกระบอื 

 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

  การตดิตามและประเมนิผลมปีระโยชน�ที่สําคญั คอื การนําไปใชแ้ก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่าง

ดําเนินโครงการ รองลงมาคอืนําไปใชส้ําหรบัวางแผนการจดัทําแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561 – 2564)  

ในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหวัขอ้ ดงัน้ี 

  5.1.ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจดัทําแผนพฒันาท้องถิ่น และการ

ดาํเนินการตามโครงการ ซึง่จะทาํใหว้ธิกีารปฏบิตัดิาํเนินการเป็นไปแนวทางเดยีวกนั  

  5.2.ได้ทราบถึงขอ้ด ีขอ้เสยี ขอ้บกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจยัที่ทําให้แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี        

(พ.ศ.2561 – 2564)  และการดําเนินการตามโครงการพฒันาทอ้งถิน่มปัีญหา ทําใหส้ามารถแกไ้ขปัญหานัน้

ได ้ตรงเป้าหมายอยา่งทนัทว่งท ีทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 

  5.3.ช่วยให้การใช้ทรพัยากรต่างๆ เกิดความประหยดั คุ้มค่าไม่เสยีประโยชน์ ประหยดัเวลา 

งบประมาณ และทรพัยากรในการดาํเนินโครงการพฒันาทอ้งถิน่ 

  5.4.สามารถเกบ็รวมรวม วเิคราะหข์อ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัรายละเอยีด ความตอ้งการ สภาพปัญหา

ต่างๆ ทีจ่ะนําไปจดัทําเป็นโครงการเพื่อพฒันาทอ้งถิน่ เพื่อนําเสนอโครงการในเชงิสถติหิรอืขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิ ทํา

ใหไ้ดร้บัความเชื่อถอืและการยอมรบัจากประชาชน ผูม้สีว่นไดเ้สยี หน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รต่างๆ 

  5.5.กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทําโครงการและ

รบัผดิชอบโครงการ มคีวามสาํนึกต่อหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และกระตอืรอืรน้ในการแกไ้ข ตลอดจนปรบัปรุง

รายละเอยีด เน้ือหา ขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 

  5.6.การวนิิจฉัย สัง่การ นายกเทศมนตรตีําบลบางกระบอื ปลดั/รองปลดั ผูบ้รหิารระดบัสํานัก/            

กอง/ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลตําบลบางกระบอื สามารถวนิิจฉยั สัง่การไดอ้ย่างถูกตอ้ง ชดัเจน รดักุม มเีหตุมี

ผล     ในการพฒันาทอ้งถิน่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิและตามอาํนาจหน้าที ่นอกจากน้ียงัสามารถ

กาํหนดมาตรการต่างๆ สาํหรบัการปรบัปรงุแกไ้ขและป้องกนัความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ได ้ 

  5.7.ทําใหภ้ารกจิต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลตําบลบางกระบอื แต่ละคน แต่ละสํานัก/กอง/                

ฝ่ายต่างๆ มคีวามสอดคล้องกนั ประสานการทํางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน  ทําให้เป้าหมายของ
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เทศบาลตําบลบางกระบือ เกิดความสําเรจ็ตามเป้าหมายหลกั มคีวามสอดคล้อง เกิดประสทิธิภาพและมี

ประสทิธผิล 

  5.8.สามารถรกัษาคุณภาพของงานหรอืภารกจิใหเ้ป็นไปและตรงตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 

กจิกรรม งานต่างๆ และประชาชนพงึพอใจเมือ่ไดร้บัการบรกิารประชาชนในเขตตําบลบางกระบอื 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 2 

การติดตามและประเมินผล 

   

1.  สรปุผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

    1.1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

     1.1.1 .แผนยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลตําบลบางกระบือ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่

กําหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งเป็นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของเทศบาลตําบลบาง

กระบือ     ที่กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลบางกระบือ ซึ่งแสดงถึง

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ       และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคตโดยสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาติ                        แผนการบรหิารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั

สมทุรสงคราม   อาํเภอบางคนท ีและแผนชุมชน             ตําบลบางกระบอื 

     1.1.2.แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาเทศบาลตําบลบางกระบอื มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 

    ๑. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

    - ด้ านการก่อสร้างปรับปรุงบํ ารุงรักษ าระบบสาธารณู ป โภค 

สาธารณูปการ 

  โครงสรา้งพืน้ฐาน การจดัระเบยีบเมอืง และการจดัทาํผงัเมอืง 
 

   ๒. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสขุ  การสง่เสรมิคุณภาพชวีติ การศกึษา 

ศาสนา ศลิปะ การกฬีา วฒันธรรม ประเพณ ีภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

    - เสรมิสรา้งธรรมาภบิาล จรยิธรรม คุณธรรม 

    - ส่งเสริมสนับสนุนสืบสาน อนุรักษ์  เผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณ ี

  กจิกรรมทางศาสนาและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

    - สนบัสนุนสวสัดกิารชุมชนและทุนทางสงัคม 

    - เสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัใหก้บัเดก็และเยาวชน 

    - เสรมิสรา้งการศกึษา 
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    - เสรมิสรา้งสขุภาพ อนามยั และพฒันาคุณภาพชวีติ 

 

   ๓. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการจดัระเบยีบชุมชน/สงัคม การรกัษาความสงบ

เรยีบรอ้ย 

    - สง่เสรมิสนบัสนุนการบรหิารจดัการเกีย่วกบัการรกัษาความสงบ 

  เรยีบรอ้ย ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

 

   ๔. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและการส่งเสรมิเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยก

รรม   และการทอ่งเทีย่ว 

    - เสรมิสรา้งความเทา่เทยีมและเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิใหส้มดุลและยัง่ยนื 

    - อนุรกัษ์ฟ้ืนฟูแหล่งทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 

    - สง่เสรมิสนบัสนุนการสรา้งงาน สรา้งอาชพี และสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน 

 

 

 

 

   ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 

    - สรา้งจติสาํนึกและความตระหนกัในการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ

  และสิง่แวดลอ้ม 

    - รกัษา ทาํนุ บาํรงุทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

    - บาํบดัและจดัการสิง่ปฏกิลู 

 

   ๖. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารกจิการบา้นเมอืงและสงัคมทีด่ ี

    - สง่เสรมิสนบัสนุนการปกครองทอ้งถิน่ 

     - การบรหิารงานบุคคล คา่ใชจ้า่ยประจาํ ปรบัปรงุสถานทีแ่ละอุปกรณ์ 

 

    1.1.3. พนัธกจิ ประกอบดว้ย 

 

          พนัธกิจที่ 1 ปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ

รองรบัเมอืงน่าอยูแ่ละประตูสูอ่าเซยีน   

          พนัธกจิที ่2  ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ           

และผูด้อ้ยโอกาส  

          พนัธกิจที่ 3 อนุรกัษ์และสบืทอดศิลปะ จารตีประเพณี ภูมปัิญญาท้องถิ่น      

และวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

          พันธกิจที่ 4 สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ตดัสนิใจ  มคีวามโปรง่ใสในการบรหิารงาน 

          พนัธกจิที ่5 กาํจดัสิง่ปฏกิลูและขยะมลูฝอย 
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          พนัธกจิที ่6 บาํรงุและรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 

    1.1.4. จุดมุง่หมายเพือ่การพฒันาในอนาคต ประกอบดว้ย 

 

         จุดมุ่งหมายที่ 1 เพื่อพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ได้

มาตรฐาน เพยีงพอและทัว่ถงึ 

         จุดมุ่งหมายที่ 2 เพื่อส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมและมจีติสํานึกในการ

จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

         จุดมุง่หมายที ่3 เพื่อสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชนในการระดมความ

คดิเหน็เพือ่แกไ้ขปัญหาและการพฒันาชุมชน 

         จุดมุ่งหมายที่ 4 เพื่อให้ประชาชนได้รบัการบรกิารด้านสาธารณสุขอย่าง

ทัว่ถงึและครอบคลุม 

         จุดมุ่งหมายที่ 5 เพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาด้านการกีฬาของ

ประชาชนและเยาวชน 

           จุดมุ่งหมายที ่6 เพื่อจดัใหม้กีารพฒันาแก่กลุ่มสตร ีเดก็ เยาวชนและจดั

สวสัดกิารแก่ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร 

  จุดมุ่ งหมายที่  7  เพื่ อการบริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็ว             

ทัว่ถงึ  และเป็นธรรม โดยพฒันาและจดัระบบบรกิารใหม้ศีกัยภาพในการแกไ้ข ปัญหาความเดอืนรอ้น        

ของประชาชนไดอ้ยา่งรวดเรว็ ทัว่ถงึและตรงกบัความตอ้งการของประชาชน  

จุดมุ่งหมายที่ 8 เพื่อให้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความสงบ

เรยีบรอ้ยและความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ  

จุดมุ่งหมายที ่9 เพื่อใหป้ระชาชนมอีาชพีทีม่ ัน่คงและมรีายไดเ้พยีงพอ    

ต่อการดาํรงชวีติและไมม่หีน้ีสนิ  

จุดมุ่งหมายที่ 10 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม          

และประเพณอีนัดงีามของทอ้งถิน่ 

 

    1.1.5. แนวทางการพฒันาทอ้งถิน่ ประกอบดว้ย 

 

     แนวทางการพฒันาที่ 1 ด้านการก่อสร้างปรบัปรุงบํารุงรกัษาระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรา้งพืน้ฐาน การจดัระเบยีบเมอืง และการจดัทาํผงัเมอืง 

     แนวทางการพฒันาที ่2 เสรมิสรา้งธรรมาภบิาล จรยิธรรม คุณธรรม  

     แนวทางการพฒันาที่ 3 ส่งเสรมิสนับสนุนสบืสาน อนุรกัษ์ เผยแพร ่

ศลิปะวฒันธรรม ประเพณ ีกจิกรรมทางศาสนาและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

     แนวทางการพฒันาที ่4 สนบัสนุนสวสัดกิารชุมชนและทุนทางสงัคม 

     แนวทางการพฒันาที ่5 เสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัใหก้บัเดก็และเยาวชน 
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     แนวทางการพฒันาที ่6 เสรมิสรา้งการศกึษา 

     แนวทางการพฒันาที ่7 เสรมิสรา้งสุขภาพอนามยั และพฒันาคุณภาพ

ชวีติ 

     แนวทางการพฒันาที่ 8 ส่งเสรมิสนับสนุนการบรหิารจดัการเกี่ยวกบั

การรกัษาความสงบ เรยีบรอ้ย ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ   

 แนวทางการพัฒนาที่ 9 เสริมสร้างความเท่าเทียมและเข้มแข็งทาง

เศรษฐกจิ 

ใหส้มดุลและยัง่ยนื 

     แนวทางการพฒันาที ่10 อนุรกัษ์ฟ้ืนฟูแหล่งทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 

     แนวทางการพัฒนาที่ 11 ส่งเสรมิสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ         

และสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน 

 แนวทางการพัฒนาที่ 12 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการ     

จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

     แนวทางการพัฒนาที่ 13 รักษา ทํานุ บํารุงทรัพยากรธรรมชาต ิ        

และสิง่แวดลอ้ม 

     แนวทางการพฒันาที ่14 บาํบดัและจดัการสิง่ปฏกิลู 

 แนวทางการพฒันาที ่15 สง่เสรมิสนบัสนุนการปกครองทอ้งถิน่ 

      แนวทางการพัฒนาที่ 16 การบริหารงานบุคคล ค่าใช้จ่ายประจํา     

ปรบัปรงุสถานทีแ่ละอุปกรณ์ 
 

  1.1.6. วสิยัทศัน์  
 

     คุณธรรมด ีมวีนิยั ใสใจพฒันา มุง่มัน่สรา้งศรทัธา พาทอ้งถิน่เจรญิ 

    1.2. โครงการแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 -  2564) 

1.2.1. แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561 – 2564)  หว้งปี 2561   ตามแบบ ผ.01 

 

ลาํดบั ช่ือโครงการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 
แผนงาน-กิจกรรม งบประมาณ 

ตามแผน 

๑. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1 โครงการวางทอ่ระบายน้ํา กองชา่ง วางทอ่ระบายน้ําขนาด 

0.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร 

และขนาด 0.60 เมตร ยาว 

7 เมตร พรอ้มบ่อ 0.80 

เมตร จาํนวน 1 บ่อ หมูท่ี ่1 

31,000 
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2 โครงการก่อสรา้งสะพาน 

ทางเดนิเทา้หมูท่ี ่5  

เชื่อมต่อหมูท่ี ่4 

กองชา่ง ก่อสรา้งขนาด 1.20 เมตร 

ยาว 18 

เมตร ตามแบบทีเ่ทศบาล

กาํหนด 

900,000 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

สาธารณะพรอ้มตดิตัง้

อุปกรณ์ 

กองชา่ง 1. ขายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  

(บรเิวณถนนตดัใหม ่หมูท่ี ่

5) 

2. ขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ หมูท่ี ่3 (ปรบั

ระบบไฟฟ้า) 

3. ขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ หมูท่ี ่4 (ปรบั

ระบบไฟฟ้า) 

1,500,000 

 

200,000 

 

200,000 

4 โครงการไฟฟ้าสอ่งสวา่ง - 

พลงังานแสงอาทติย ์

กองชา่ง ตดิตัง้โคมไฟฟ้าแบบใช้

พลงังานแสงอาทติย ์พรอ้ม

อุปกรณ์ หมูท่ี ่4 จาํนวน 

9 จุด 

100,000 

5 โครงการจดัทาํป้ายบอกชื่อ

ซอย 

กองชา่ง จดัทาํป้ายบอกชื่อซอย 

ชนิด สแตนเลส จาํนวน 5 

ป้าย (ตามแบบทีเ่ทศบาล

กาํหนด) 

200,000 

6 โครงการเดนิทอ่เมนประปา 

บาดาล หมูท่ี ่๑ 

กองชา่ง วางทอ่เมนประปาหมูบ่า้นที ่

๑ ตามแบบเทศบาลฯ 

กาํหนด 

๓๐๐,๐๐๐ 

7 โครงการประปาสว่นภมูภิาค 
(นโยบายของการประปาภมูภิาค) 

กองชา่ง ปรมิาณของน้ํามใีนระดบัที่

มคีุณภาพและเพยีงพอ 

๕ หมูบ่า้น 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

8 โครงการจดัทาํแผนผงัชุมชน 

ของตําบลบางกระบอื 

กองชา่ง จดัทาํผงัชุมชนของ 

ตําบลบางกระบอื 

(จาํนวนครอบครวัในพืน้ที)่ 

100,000 

 

ลาํดบั ช่ือโครงการ หน่วย แผนงาน-กิจกรรม งบประมาณ 

ตามแผน 
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ดาํเนินการ 

9 โครงการถนนลกูรงัหนิคลุก กองชา่ง ก่อสร้างถนนลูกรงัหินคลุก 

กวา้ง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง

ยาว 658.๐๐ เมตร บรเิวณ 

หมูท่ี ่๔ เชื่อมต่อหมูท่ี ่๕  

(พรอ้มก่อสรา้งสะพาน) 

๓,๖๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

10 โครงการถนนลกูรงัหนิคลุก กองชา่ง ก่อสร้างถนนลูกรงัหินคลุก 

กวา้ง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง

รวม 380.๐๐ เมตร บรเิวณ 

หมูท่ี ่2 เชื่อมต่อหมูท่ี ่1  

(พ ร้อม ก่ อส ร้า งส ะพ าน 

คสล.) 

๒,25๐,๐๐๐ 

11 โครงการขยายเขตไฟ ฟ้ า

พรอ้มตดิตัง้อุปกรณ์ 

กองชา่ง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

พร้อมติดตัง้อุปกรณ์ โคม

ไฟฟ้าส่องสว่าง บรเิวณหมู่

ที ่๒ (ชุมชนคลองตนั)  

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสุข  การสง่เสรมิคุณภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา ศลิปะ การกฬีา 

วฒันธรรม ประเพณ ีภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

1 โครงการสง่เสรมิศกัยภาพ 

ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

สาํนกัปลดั จดักจิกรรมหรอือบรมกลุ่ม 

เพือ่ก่อใหเ้กดิความรู ้

และประโยชน์ 

30,000 

2 โครงการสง่เสรมิปรชัญา 

เศรษฐกจิพอเพยีง 

สาํนกัปลดั อบรมการใชช้วีติแบ

เศรษฐกจิพอเพยีง พรอ้ม

ศกึษาดงูานนอกสถานที ่ 

จาํนวน 50 คน 

250,000 

3 โครงการพฒันาการทอ่งเทีย่ว

เชงิอนุรกัษ ์

สาํนกัปลดั อบรมครวัเรอืนทีเ่ขา้รว่ม

โครงการ 

50,000 

4 โครงการสง่เสรมิอาชพีใหแ้ก่

ประชาชนตําบลบางกระบอื 

สาํนกัปลดั ฝึกอบรมเสรมิทกัษะในการ

สรา้งอาชพีกลุ่มสตรแีละ

ประชาชนในพืน้ที ่ 

จาํนวน 50 คน 

50,000 

5 โครงการสานสมัพนัธว์นั 

ครอบครวั 

สาํนกัปลดั จดักจิกรรมสรา้งความ

อบอุน่ในครอบครวั (พอ่-

50,000 
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 แม-่ลกู ผกูพนั) จาํนวน 30  

ครวัครวั พรอ้มออกคา่ย

เยาวชนนอกสถานที ่
 

ลาํดบั ช่ือโครงการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 
แผนงาน-กิจกรรม งบประมาณ 

ตามแผน 

๒. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสุข  การสง่เสรมิคุณภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา ศลิปะ การกฬีา 

วฒันธรรม ประเพณ ีภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

6 โครงการใหค้วามรูเ้พือ่พฒันา  

ศกัยภาพเดก็และเยาวชน 

สูชุ่มชนทีน่่าอยู ่

กอง

การศกึษา 

จดัอบรมเดก็และเยาวชนใน

ชุมชน ใหม้คีวามรูด้า้นการ

พฒันาชุมชนเพือ่ใหชุ้มชน 

น่าอยูอ่าศยั พรอ้มศกึษา 

ดงูานนอกสถานที ่

100,000 

7 โครงการกองบุญ/กองทุน

สจัจะ 

เงนิออมวนัละบาท 

สาํนกัปลดั จดักจิกรรมสง่เสรมิ

โครงการกองบุญ/กองทุน

สจัจะเงนิออมวนัละบาท 

20,000 

8 โครงการเทศบาลหว่งใยใสใ่จ 

ผูส้งูอาย ุ

สาํนกัปลดั 1.จดักจิกรรมการ

นนัทนาการสาํหรบัผูส้งูอายุ

ในพืน้ที ่และจดักจิกรรม

สนัทนาการ 

ใหผู้ส้งูอายไุดม้าพบปะกลุ่ม 

เพือ่นพรอ้มตรวจสขุภาพ

ประจาํปี 

100,000 

9 โครงการรณรงค์

ประชาสมัพนัธ ์

สรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษ ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ 

สิง่แวดลอ้ม 

กอง 

สาธารณสขุ 

และ 

สิง่แวดลอ้ม 

1.กาํจดัผกัตบชวาใน 

ลาํคลอง สรา้งจติสาํนึกใน

การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

และการบรหิารจดัการขยะ 

2.จดัอบรมและศกึษาดงูาน

นอกสถานที ่

200,000 

 10 โครงการรองรบัการเตรยีม

ความพรอ้มของประชาคม 

อาเซยีน 2558 

กอง

การศกึษา 

จดักจิกรรมอบรมใหค้วามรู้

เพิม่เตมิดา้นประชาคม

อาเซยีน เดก็เยาวชน  

กลุ่มผูนํ้าและประชาชน 

50,000 

11 โครงการเดก็ไทยดดูมีี กอง จดัอบรมใหค้วามรู ้เดก็และ 30,000 
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พลานามยั สาธารณสขุ 

และ 

สิง่แวดลอ้ม 

เยาวชน 

12 โครงการจดักจิกรรมสง่เสรมิ 

และอบรมป้องกนัโรค

ไขเ้ลอืดออก โรคเอดส ์

 ไขห้วดันก ฯลฯ 

กอง 

สาธารณสขุ 

และ 

สิง่แวดลอ้ม 

จดัอบรมใหค้วามรูแ้ละ

สง่เสรมิการป้องกนั 

โรคไขเ้ลอืดออก โรคเอดส ์  

ไขห้วดันก 

70,000 

 
 

ลาํดบั ช่ือโครงการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 
แผนงาน-กิจกรรม 

งบประมาณ

ตามแผน 

๒. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสุข  การสง่เสรมิคุณภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา ศลิปะ การกฬีา 

วฒันธรรม ประเพณ ีภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

13 โครงการจดัอบรมใหค้วามรู้

การ 

ป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ 

กอง 

สาธารณสขุ 

และ 

สิง่แวดลอ้ม 

จดัอบรมใหค้วามรูแ้ละ

สง่เสรมิการป้องกนั 

โรคพษิสนุขับา้ 

30,000 

14 โครงการปฏวิตัน้ํิามนัทอดซํ้า กอง 

สาธารณสขุ 

และ 

สิง่แวดลอ้ม 

จดัอบรมใหค้วามรูถ้งึ

อนัตราย 

จากการใชน้ํ้ามนัทอดซํ้า 

30,000 

15 โครงการสรา้งสขุภาพด ี

มคีวามสขุ 

กอง 

สาธารณสขุ 

และ 

สิง่แวดลอ้ม 

จดัอบรมใหค้วามรู ้

แก่ประชาชนในพืน้ที ่

30,000 

16 

 

โครงการธรรมสญัจร

เสรมิสรา้ง 

คุณธรรม จรยิธรรม กลุ่มผูนํ้า 

ชุมชน เดก็เยาวชนผูส้งูอายุ

และ 

ประชาชน 

กอง 

การศกึษา 

1. จดัอบรมกลุ่มเป้าหมาย 

2. เดนิทางปฏบิตัธิรรม 

100,000 

17 โครงการสงเคราะหช์ว่ยเหลอื  

เดก็สตร ีผูส้งูอายทุีด่อ้ย

โอกาส 

สาํนกัปลดั สงเคราะหช์ว่ยเหลอื เดก็ 

สตร ีผูส้งูอายทุีด่อ้ยโอกาส  

และผูม้รีายไดน้้อย 

70,000 
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คนพกิารและผูม้รีายไดน้้อย

เพือ่ 

เทดิพระเกยีรตถิวายเป็น  

พระราชกุศล 

(ตามหลกัเกณฑท์ีท่างราชการ

กาํหนด) 

18 โครงการวนัเดก็แหง่ชาต ิ กอง 

การศกึษา 

จดักจิกรรมใหก้บัเดก็และ

เยาวชนในเขตเทศบาล 

100,000 

19 โครงการวนัทอ้งถิน่ไทย ของ 

เทศบาลตําบลบางกระบอื 

สาํนกัปลดั ๑. จดักจิกรรมพฒันาชุมชน

วนัทอ้งถิน่ไทย 

๒. ทาํบุญถวายอาหาร

กลางวนัแดพ่ระสงฆใ์นวนั

ทอ้งถิน่ไทย  

(๑๘ มนีาคมของทุกปี) 

๓๐,๐๐๐ 

20 โครงการพฒันาทีด่นิทาํกนิ

และทีอ่ยูอ่าศยั สาํหรบั

ประชาชนในตําบลบาง

กระบอื 

 

สาํนกัปลดั ประชาชนในพืน้ที ่

ตําบลบางกระบอื  

มทีีด่นิทาํกนิและทีอ่ยูอ่าศยั 

ทีด่ขี ึน้ 

100,000 

 

ลาํดบั ช่ือโครงการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 
แผนงาน-กิจกรรม งบประมาณ 

ตามแผน 

๓. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการจดัระเบยีบชุมชน/สงัคม การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 

1 โครงการรณรงค์

ประชาสมัพนัธ ์

การจดันิทรรศการ 

และการอบรมป้องกนัยาเสพ

ตดิกลุ่มเยาวชน แกนนํา 

และประชาชน 

กอง 

สาธารณสขุ 

และ 

สิง่แวดลอ้ม 

จดัอบรมและการ เดนิ

รณรงคต์า้นยาเสพตดิใน

พืน้ที ่

โดยกลุ่มเยาวชนผูนํ้า  

เจา้หน้าทีข่องเทศบาลฯ 

ประชาชนทัว่ไป 

พรอ้มศกึษาดงูานนอก

สถานที ่

3๐,๐๐๐ 

๒ โครงการอบรมดา้นวนิยั

จราจร 

ใหก้ลุ่มเยาวชน 

สาํนกัปลดั จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารดา้น

วนิยัจราจรใหก้ลุ่มเยาวชน

และประชาชน ๑ กลุ่ม ใน 

หอ้งประชุม จาํนวน ๔๐ คน 

๒๕,๐๐๐ 

๓ โครงการสง่เสรมิ สาํนกัปลดั จดัอบรมดา้นสง่เสรมิ ๓๐,๐๐๐ 
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ประชาธปิไตย 

ใหเ้ดก็ เยาวชนและประชาชน 

ประชาธปิไตยใหเ้ดก็ 

และเยาวชน ประชาชน

ทัว่ไปจาํนวน ๔๐ คน 

4 โครงการจดัทาํป้ายสง่เสรมิ

และ 

ประชาสมัพนัธก์ารรณรงค์

การ 

สวมหมวกนิรภยั เตม็ ๑๐๐ 

% 

สาํนกัปลดั ๑.จดัทาํป้ายรณรงคส์ง่เสรมิ

การสวมหมวกนิรภยั 

๑๐๐% ตามนโยบายรฐับาล 

(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๖๓) 

ครัง้ที ่๑ ใหว้ามรูด้า้น

ป้องกนัอุบตัภิยั การสวม

หมวกนิรภยั จาํนวน ๕๐ 

คน  

ก่อนเทศกาลปีใหม ่

ครัง้ที ่๒ อบรมการสวม

หมวกนิรภยั ปลอดภยัต่อ

ชวีติ จาํนวน ๕๐ คน 

ก่อนวนัสงกรานต ์

๕๐,๐๐๐ 

5 โครงการอบรมใหค้วามรู ้

นําชุมชนและประชาชน 

ดา้นกฎหมายชวีติประจาํวนั 

สาํนกัปลดั จดัอบรมกลุ่มเป้าหมาย

จาํนวน 1 รุน่ 

50,000 

 

 

 

 

 

ลาํดบั ช่ือโครงการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 
แผนงาน-กิจกรรม งบประมาณ 

ตามแผน 

๓. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการจดัระเบยีบชุมชน/สงัคม การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 

6 โครงการรณรงคป้์องกนั 

อุบตัเิหตุเทศกาลวนัสาํคญั 

ตาม 

นโยบายของรฐับาลและให ้

สง่เสรมิความรูเ้กีย่วกบัภยั

และ 

สาํนกัปลดั ๑. จดัตัง้จุดตรวจบรกิาร

ประชาชนในพืน้ที ่

 และผูส้ญัจรไปมาในเขต

พืน้ทีด่งัน้ี 

ครัง้ที ่๑ ชว่ง ๗ วนั 

อนัตรายก่อนปีใหม ่

20๐.๐๐๐ 
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การป้องกนัภยั ครัง้ที ่๒ ชว่ง ๗ วนั 

อนัตรายก่อนวนัสงกรานต ์

๒. จดัตัง้ทมี อปพร. ตรวจ 

เวรยาม ในยามคํ่าคนืและ

ดแูลความเรยีบรอ้ย ใหก้บั 

ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 

๓. อบรมทบทวน อปพร. 

ตามหลกัสตูรทีก่าํหนด 

7 โครงการพฒันาทีด่นิทาํกนิ

และทีอ่ยูอ่าศยั สาํหรบั

ประชาชนในตําบลบาง

กระบอื 

 

สาํนกัปลดั ประชาชนในพืน้ที ่

ตําบลบางกระบอื  

มทีีด่นิทาํกนิ 

และทีอ่ยูอ่าศยัทีด่ขี ึน้ 

100,000 

๔. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาและการสง่เสรมิเกษตรกรรม การลงทุน พาณชิยกรรมและการทอ่งเทีย่ว 

๑ โครงการป้องกนักาํจดั

กระรอก 

สวนดว้ยเหยือ่พษิ 

สาํนกัปลดั เกษตรกรตําบลบางกระบอื 
(เกษตรกรทีข่ ึน้ทะเบยีนเกษตรกร

แลว้) 

37,000 

2 โครงการปรบัปรงุภมูทิศัน์ 

ถนนสายบางใหญ่ – บาง

สะใภ ้

กองชา่ง 1. จดัทาํซุม้ถนนสาย       

บางใหญ่ - บางสะใภ ้

2. ปรบัปรงุภมูทิศัน์ถนน

สายบางใหญ่ - บางสะใภ ้

500,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบั ช่ือโครงการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 
แผนงาน-กิจกรรม งบประมาณ 

ตามแผน 

๕. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 

๑ โครงการขดุลอกคลอง กองชา่ง 1. ขดุลอกคลองบางกระบอื 1,000,000 
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ลาํประโดง สาธารณะ 

ทีใ่ชป้ระโยชน์รว่มกนั 

กวา้ง 9.50 เมตร ระยะทาง 

1,680 เมตร 

2. คลองขวาง  

กวา้ง 9.50 เมตร  

ระยะทาง 1,340 เมตร 

3. คลองบางใหญ่  

กวา้ง 10.50 เมตร 

ระยะทาง 1,140 เมตร 

4. คลองหนองออ้  

กวา้ง 9.50 เมตร  

ระยะทาง 1,680 เมตร 

5. ลาํประโดงสาธารณะทีใ่ช้

ประโยชน์รว่มกนั หมูท่ี ่1 - 

5 

2 โครงการจา้งเหมาจาก

หน่วยงานทอ้งถิน่ (อบต.ทา่

คา) 

จดัเกบ็ขยะ 

กอง 

สาธารณสขุ 

และ 

สิง่แวดลอ้ม 

๑. รมิถนนสายบางใหญ่ - 

บางสะใภ ้

๒. ถนนสายบางแพ

สมทุรสงคราม 

๒๔๐,๐๐๐ 

3 โครงการปรบัปรงุภมูทิศัน์

ถนน 

ทุกสายในหมูบ่า้น 

กอง 

สาธารณสขุ 

และ 

สิง่แวดลอ้ม 

ปรบัปรงุภมูทิศัน์ถนนทุก

สาย ทัง้ 5 หมู ่เชน่ ปลกู

ตน้ไมพ้นัธต่์าง ๆ ทาํใหใ้น

พืน้ที ่

หรอืรมิถนนสวยงาม  

น่าอยูอ่าศยั 

50,000 

4   โครงการจดัซือ้เรอืจดัเกบ็ 

ผกัตบชวาและวชัพชื 

กอง 

สาธารณสขุ 

และ 

สิง่แวดลอ้ม 

จดัซือ้เรอืแบบไฟเบอ้ 

พรอ้มเครือ่งยนต ์จาํนวน 1 

ลาํ เพือ่ลงสาํรวจผกัตบชวา 

วชัพชืและการจดัเกบ็ 

150,000 

5 โครงการปล่อยพนัธุส์ตัวน้ํ์า 

ลงสูแ่มน้ํ่าลาํคลอง 

(นโยบายจงัหวดั) 

กอง 

สาธารณสขุ 

และ 

สิง่แวดลอ้ม 

ปล่อยพนัธุส์ตัวน้ํ์าบรเิวณ

คลองหน้าวดัตะโหนดราย 

ในวนัเฉลมิพระชนมพ์รรษา 

50,000 

6 โครงการปรบัปรงุภมูทิศัน์

รอบ 

กองชา่ง ปรบัปรงุบรเิวณดา้นขา้ง 

รอบรัว้อาคาร 

๑๐๐,๐๐๐ 
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สาํนกังานเทศบาลฯ (ตามแบบทีเ่ทศบาล

กาํหนด) 

 

ลาํดบั ช่ือโครงการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 
แผนงาน-กิจกรรม งบประมาณ 

ตามแผน 

๖. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารกจิการบา้นเมอืงและสงัคมทีด่ ี

๑ โครงการปกป้องสถาบนัชาต ิ

ศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์

สาํนกัปลดั สนบัสนุนงบประมาณ

สาํหรบัโครงการใหก้บั

จงัหวดั (นโยบาย

กระทรวงมหาดไทย) 

60,000 

2 โครงการจดัเวทปีระชาคม 

หมูบ่า้น/ตําบล 

สาํนกัปลดั จดัเวทปีระชาคมเพือ่จดัทาํ

แผนสีปี่ และ แผนชุมชน 

ตามวงรอบทีเ่ทศบาล

กาํหนด 

25,000 

3 โครงการตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด 

(CCTV) พรอ้มเครือ่งบนัทกึ

และ 

ควบคุมคุณภาพ หมูท่ี ่1 – 5 

บรเิวณจุดเสีย่ง 

กองชา่ง ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด 

(CCTV) พรอ้มเครือ่งบนัทกึ 

และควบคุมคณุภาพบรเิวณ  

จุดเสีย่ง หมูท่ี ่1 – 5 

1,000,000 

4 โครงการจดัทาํเอกสาร

ประชาสมัพนัธภ์ารกจิ

กจิกรรม 

ของเทศบาล 

สาํนกัปลดั จดัทาํวารสารประจาํปี 

ของเทศบาลเพือ่เป็นการ

ประชาสมัพนัธก์าร

บรหิารงาน 

100,000 

5 โครงการจดัทาํปฏทินิตาราง 

การทาํงานของเทศบาล 

สาํนกัปลดั 1. จดัทาํปฏทินิเพือ่เผยแพร่

งานและมอบใหก้บั

ประชาชนในพืน้ทีต่ําบลบาง

กระบอื 

2. เพือ่เผยแพรง่านบรกิาร

ของเทศบาลในรอบปี 

100,000 

6 โครงการจดัทาํแผน่พบั/ป้าย 

ประชาสมัพนัธต่์างๆ 

สาํนกัปลดั ประชาสมัพนัธก์ารเสยีภาษ/ี 

ประชาสมัพนัธด์า้นอื่นๆ 

เพือ่ใหป้ระชาชนรบัรู ้

และเขา้ใจ 

50,000 
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7 โครงการอบรมและศกึษาดู

งาน 

ผูบ้รหิารสมาชกิสภา 

พนกังาน 

และลกูจา้งดา้นกฎหมาย  

คุณธรรมและจรยิธรรม  

สาํนกัปลดั จดักจิกรรมอบรมเพิม่

ศกัยภาพฝ่ายบรหิาร  

สมาชกิสภา พนกังานและ

ลกูจา้ง พรอ้มศกึษาดงูาน 

นอกสถานทีจ่าํนวน ๕๐ คน 

๒๐๐,๐๐๐ 

8 โครงการจดัซือ้ตูเ้อกสาร/ 

ชัน้วางของ โต๊ะทาํงาน 

ของพนกังานพรอ้มเกา้อี ้

สาํนกัปลดั ใชส้าํหรบัเจา้หน้าทีบ่รรจุ/

โอน ยา้ย มาใหม ่

50,000 

9 โครงการจดัซือ้พดัลม สาํนกัปลดั จดัซือ้พดัลมตัง้พืน้  

จาํนวน ๔ เครือ่ง 

๓๐,๐๐๐ 

 

ลาํดบั ช่ือโครงการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 
แผนงาน-กิจกรรม งบประมาณ 

ตามแผน 

๖. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารกจิการบา้นเมอืงและสงัคมทีด่ ี

10 โครงการจดัซือ้โต๊ะพรอ้ม

เกา้อี ้

ในการจดักจิกรรมต่าง ๆ  

สาํนกัปลดั จดัซือ้โต๊ะกลมแบบ

พลาสตกิพรอ้มขาตัง้ 

จาํนวน ๒๐ ชดุ / เกา้อี ้๓๐ 

ตวั 

๕๐,๐๐๐ 

11 โครงการจดัซือ้เตน็ท ์ สาํนกัปลดั จดัซือ้เตน็ทอ์เนกประสงค ์

จาํนวน ๓ หลงั 

ขนาดกวา้ง ๒.๙๐ เมตร  

ยาว ๓.๙๐ เมตร 

๓๐,๐๐๐ 

๑๒ โครงกาจา้งบรษิทัเอกชน 

ออกแบบก่อสรา้งอาคาร 

กองชา่ง ออกแบบอาคาร 

ก่อนสรา้งใหมเ่พือ่รองรบั 

การเจรญิเตบิโตของ

เทศบาลฯ ตามแบบ 

๕๐,๐๐๐ 

๑3 โครงการก่อสรา้งสถานทีจ่อด 

รถยนตบ์รเิวณสาํนกังาน 

เทศบาลฯ 

สาํนกัปลดั ก่อสรา้งสถานทีจ่อดรถยนต์

บรเิวณสาํนกังาน 

ขนาด กวา้ง ๕.๐๐ เมตร  

ยาว ๑๕.๐๐ เมตร  

ตามแบบทีเ่ทศบาลกาํหนด 

๓๐๐,๐๐๐ 

๑4 โครงการจดัทาํระบบแผนที่ กองคลงั จดัทาํระบบแผนทีภ่าษ ี ๕๐๐,๐๐๐ 
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ภาษ ี ครอบคลุม จาํนวน ๕ 

หมูบ่า้น 

๑5 โครงการการประชุมสมัมนา 

เพือ่เพิม่ศกัยภาพองคก์รสตรี

ผูนํ้าทอ้งถิน่ ผูนํ้าชุมชน ใน

พืน้ที ่

สาํนกัปลดั จดัอบรมกลุ่มผูนํ้าทอ้งถิน่ 

ผูนํ้าชุมชน กลุ่มสตร ีดา้น

การเพิม่ศกัยภาพภาวะผูนํ้า 

พรอ้มศกึษาดงูานนอก

สถานทีจ่าํนวน ๕๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
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 1.2.2. แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561 – 2564)  หว้งปี 2561   ตามแบบ ผ.02 

 

ลาํดบั ช่ือโครงการ 
หน่วย

ดาํเนินงาน 
แผนงาน-กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตามแผน 

๒. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสขุ  การสง่เสรมิคุณภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา ศลิปะ การกฬีา 

วฒันธรรม ประเพณ ีภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

1 โครงการศนูยบ์รกิาร 

และถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตร 

ประจาํตําบลบางกระบอื 

สาํนกัปลดั สนบัสนุนงบประมาณ ดา้นเบีย้ 

การประชุมของคณะกรรมการ 

ศนูย ์ฯ เดอืนละ 1 ครัง้  

จาํนวน 19 คน ๆ ละ 

100 บาท (12 ครัง้/ต่อปี) 

22,800 

2 โครงการสมทบกองทุน

สขุภาพระดบัทอ้งถิน่ 

กอง 

สาธารณสขุ 

และ 

สิง่แวดลอ้ม 

สมทบงบประมาณใหก้บักองทุน

สขุภาพ ระดบัทอ้งถิน่ในพืน้ที ่

สปสช. 50 % เพือ่เป็น 

คา่รกัษาพยาบาลพนกังาน

เทศบาล 

60,000 

3 โครงการสนบัสนุน

งบประมาณมลูนิธ ิ

อุทยาน ร.2 

กอง 

การศกึษา 

สนบัสนุนงบประมาณ  

มลูนิธอุิทยาน ร.2 

 (ดา้นศลิปวฒันธรรม) 

50,000 

4 โครงการสนบัสนุน

งบประมาณ 

อาสาสมคัรสาธารณสขุ 

ขัน้มลูฐาน 

กอง 

สาธารณสขุ 

และ 

สิง่แวดลอ้ม 

สนบัสนุนงบประมาณดา้นการ

จดัการสาธารณสขุขัน้มลูฐาน

ใหก้บัอาสาสมคัรสาธารณสขุ 

ในการดแูลป้องกนัโรค 

ใหก้บัประชาชน 

75,000 

5 โครงการจดัซือ้อาหาร

เสรมินมใหเ้ดก็ 

และเยาวชน 

กอง 

การศกึษา 

สนบัสนุนและสง่เสรมิใหเ้ดก็

ไดร้บั - 

สารอาหารครบถว้น 

70,000 

6 โครงการจดัซือ้อาหาร

กลางวนัใหแ้ก่เดก็ 

และเยาวชน 

กอง 

การศกึษา 

เพือ่ใหเ้ดก็ไดท้านอาหารครบ 5 

หมู ่

80,000 

๓. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการจดัระเบยีบชุมชน/สงัคม การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 

1 โครงการอุดหนุน

โครงการ ป้องกนัและ

สาํนกัปลดั อุดหนุนโครงการป้องกนัและ

บาํบดัฟ้ืนฟูผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิ  

50,000 
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บาํบดัฟ้ืนฟู 

ผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิ  

จ.สมทุรสงคราม 

จ.สมทุรสงคราม ใหก้บัศนูย์

อาํนวยการป้องกนัและ

ปราบปรามยาเสพตดิ จ.

สมทุรสงคราม  

ปีละ 1 ครัง้ 
 

ลาํดบั ช่ือโครงการ 
หน่วย

ดาํเนินงาน 
แผนงาน-กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตามแผน 

๓. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการจดัระเบยีบชุมชน/สงัคม การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 

2 โครงการอุดหนุนป้องกนั

และแกไ้ขปัญหายาเสพ

ตดิ 

สาํนกัปลดั อุดหนุนโครงการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพตดิใหท้ีท่าํ

การปกครองอาํเภอบางคนท ีปี

ละ 1 ครัง้ 

70,000 

3 โครงการสมทบ

งบประมาณสนบัสนุน

กจิกรรมสาํนกังาน 

เหล่ากาชาด 

จงัหวดัสมทุรสงคราม 

สาํนกัปลดั ประชาชนในเขตพืน้ทีเ่ทศบาล

ตําบลบางกระบอื และประชาชน 

ในเขตพืน้ที ่จงัหวดั

สมทุรสงคราม ปีละ 1 ครัง้ 

30,000 

๖. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารกจิการบา้นเมอืงและสงัคมทีด่ ี

1 โครงการศนูยร์วมขอ้มลู

ขา่วสาร จดัซือ้จดัจา้ง

ของเทศบาล/อบต. 

ในเขตอาํเภอบางคนท ี

สาํนกัปลดั 1. อุดหนุนงบประมาณในเขต

อาํเภอบางคนท ีศนูยท์ีต่ ัง้  

ณ ทีว่า่การอาํเภอบางคนท ี

30,000 

 

 1.2.3. แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561 – 2564)  หว้งปี 2561   ตามแบบ ผ.08 

 

ท่ี แผนงาน ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ 

1 บรหิารงานทัว่ไป ครภุณัฑส์าํนกังาน จดัซือ้ตูเ้อกสาร/ชัน้วางของ 

โต๊ะทาํงานพรอ้มเกา้อี ้

50,000 

2 บรหิารงานทัว่ไป ครภุณัฑส์าํนกังาน จดัซือ้พดัลมตัง้พืน้  

จาํนวน 4 เครือ่ง 

30,000 

3 บรหิารงานทัว่ไป ครภุณัฑส์าํนกังาน จดัซือ้โต๊ะกลมแบบพลาสตกิ

พรอ้มขาตัง้ จาํนวน 20 ชุด / 

เกา้อี ้30 ตวั 

50,000 
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5 บรหิารงานทัว่ไป ครภุณัฑส์าํนกังาน จดัซือ้เตน็ทอ์เนกประสงค ์

จาํนวน 3 หลงั ขนาดกวา้ง 

2.90 เมตร ยาว 3.90 เมตร 

30,000 

6 เคหะและชุมชน ครภุณัฑย์านพาหนะ

และขนสง่ 

จดัซือ้เรอืทอ้งแบน แบบไฟ

เบอรก์ลาสขนาดความ  

ยาว 5 เมตร กวา้ง 1.60 เมตร 

พรอ้มเครือ่งยนตแ์ละอุปกรณ์ 

จาํนวน 1 ลาํ 

1,500,000 

 

 

 

ท่ี แผนงาน ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ 

7 เคหะและชุมชน ครภุณัฑย์านพาหนะ

และขนสง่ 

จดัซือ้รถบรรทุก (ดเีซล)  

ขนาด 1 ตนัปรมิาตรกระบอก

สูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซ ีหรอื

กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ า

กว่า 110 กโิลวตัต์ ขบัเคลื่อน 

2 ล้อแบบธรรมดา ราคาตาม

มาตรฐานครภุณัฑ ์

555,000 

8 บรหิารงานทัว่ไป ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์ จดัซือ้คอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ก 

สาํหรบังานประมวลผล  

ตามเกณฑร์าคากลางและ

คุณลกัษณะพืน้ฐานครภุณัฑ์

คอมพวิเตอรก์ระทรวงดจิทิลั

เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

21,000 

9 บรหิารงานทัว่ไป ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์ จดัซือ้เครือ่งพมิพ ์

Multifunction ชนิดเลเซอร ์

หรอืชนิด LED ตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลกัษณะ

พืน้ฐานครภุณัฑค์อมพวิเตอร์

กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ

และสงัคม 

1๗,000 

10 บรหิารงานทัว่ไป ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์ จดัซือ้เครือ่งพมิพ ์

Multifunction ชนิดเลเซอร ์

หรอืชนิด LED ตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลกัษณะ

1๗,000 
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พืน้ฐานครภุณัฑค์อมพวิเตอร์

กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ

และสงัคม 

11 บรหิารงานทัว่ไป ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์ จดัซือ้คอมพวิเตอร ์สาํหรบั

งานประมวลผล แบบที ่2 

 (จอภาพไมน้่อยกวา่ 19 น้ิว) 

จดัซือ้เครือ่งพมิพ ์

Multifunctin ชนิดเลเซอร ์

หรอืชนิด LED ส ีตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลกัษณะ

พืน้ฐานครภุณัฑค์อมพวิเตอร์

กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ

และสงัคม 

30,000 

 

17,000 

12 บรหิารงานทัว่ไป ครภุณัฑโ์รงงาน จดัซือ้ครภุณัฑโ์รงงาน ราคา

ตามมาตรฐานครภุณัฑ ์

100,000 

 

ท่ี แผนงาน ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ 

13 บรหิารงานทัว่ไป ครภุณัฑส์าํนกังาน จดัซือ้ตูเ้หลก็ ขนาด ๒ บาน 

(มอก.) 

-มมีอืจบัชนิดบดิ 

- มแีผน่ชัน้ปรบัระดบั ๓ ชิน้ 

- คุณสมบตัติามมาตรฐาน

ผลติภณัฑ ์อุตสาหกรรม  

ราคาตามมาตรฐานครภุณัฑ ์

๕,๕๐๐ 

14 บรหิารงานทัว่ไป ครภุณัฑส์าํนกังาน จัดซื้อตู้สาขา ขนาด ๓ สาย

นอก ๘ สายใน พร้อมติดตัง้ 

จาํนวน ๑ ชุดประกอบดว้ย 

- ตดิตัง้ตูแ้ละโปรแกรมตูส้าขา 

- ตูเ้หลก็ใสอุ่ปกรณ์  

จาํนวน ๑ ใบ 

- โทรศพัทเ์ครือ่งลกู  

จาํนวน ๗ ตวั 

๓๐,000 

15 บรหิารงานทัว่ไป ครภุณัฑโ์ฆษณาและ

เผยแพร 

จดัซือ้เครือ่งมลัตมิเีดยี

โปรเจคเตอร ์ 

-ระดบั XGA  ขนาด ๒,๕๐๐ 

2๔,000 
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ANSI Lumensราคาตาม

มาตรฐานครภุณัฑ ์

16 บรหิารงานทัว่ไป ครภุณัฑง์านบา้นงาน

ครวั 

จดัซือ้เครือ่งตดัหญา้แบบขอ้

แขง็ จาํนวน     4 เครือ่ง 

ราคาตามมาตรฐานครภุณัฑ ์ 

-เป็นเครือ่งตดัหญา้แบบ

สะพาย 

- เครือ่งยนตข์นาดไมน้่อยกวา่ 

๑.๕ แรงมา้ 

- ปรมิาตรกระบอกสบูไมน้่อย

กวา่ ๓๐ ซซี ีพรอ้มใบมดี 

40,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี แผนงาน ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ 

17 บรหิารงานทัว่ไป ครภุณัฑง์านบา้น 

งานครวั 

จดัซือ้เครือ่งตดัแต่งพุม่ไม ้ 

ขนาด ๒๒ น้ิวจาํนวน 1 

เครือ่ง ราคาตามมาตรฐาน

ครภุณัฑ ์

-เป็นเครือ่งตดัแต่งพุม่ไมช้นิด

ใชเ้ครือ่งยนต ์แบบมอืถอื 

- ใชเ้ครือ่งยนตเ์บนซนิ ๑ สบู 

๒ จงัหวะ 

- ความจุกระบอกสบูขนาดไม่

น้อยกวา่ ๒๑ ซซี ี

- เครือ่งยนตข์นาดไมน้่อยกวา่ 

๐.๘ แรงมา้ 

๑๐,๒00 
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- ใบมดีตดัขนาด 

ไมน้่อยกวา่ ๒๒ น้ิว 

- ใบมดีตดัสามารถใชไ้ด ้๒ 

ดา้น 

18 บรหิารงานทัว่ไป ครภุณัฑส์าํนกังาน จดัซือ้เครือ่งเจาะกระดาษ

ไฟฟ้าและเขา้เล่มมอืโยกราคา 

ตามมาตรฐานครภุณัฑ ์

- เป็นชนิดสนัหว่ง 

- เขา้เล่มหนาไมน้่อยกวา่ ๒ 

น้ิว 

- เขา้เล่มขนาดความยาว

เอกสาร กระดาษ   A๔ 

- ปรบัระยะหา่งระหวา่งขอบ

เอกสารและรเูจาะได ้

๑๘,000 

19 บรหิารงานทัว่ไป ครภุณัฑส์าํนกังาน จดัซือ้เครือ่งโทรสาร แบบใช้

กระดาษธรรมดา สง่เอกสาร

ไดค้รัง้ละ ๓๐ แผน่ ราคาตาม

มาตรฐานครภุณัฑ ์ 

- หมายถงึเครือ่ง Facsimile 

หรอืโทรภาพ 

- ความเรว็ในการสง่เอกสาร

ไมเ่กนิกวา่  ๖ วนิาทต่ีอแผน่ 

- ขนาดทีก่าํหนดเป็นขนาดสง่

เอกสารขัน้ตํ่า 

๓๐,๐๐๐ 

20 บรหิารงานทัว่ไป ครภุณัฑส์าํนกังาน -จดัซือ้พดัลมระบายอากาศ

ขนาด 8 น้ิว  จาํนวน 10 ตวั 

10,000 

 

1.3. โครงการท่ีได้รบัการอนุมติังบประมาณ ท่ีอยู่ในแผนการดาํเนินงาน  ในปี 2561 

 

ท่ี ช่ือโครงการ เป้าหมาย 
หน่วยท่ี

รบัผิดชอบ 
งบประมาณ ห้วงเวลา 

1 โครงการอบรมและศกึษาดู

งานผูบ้รหิารสมาชกิสภา 

พนกังานและลกูจา้งดา้น

กฎหมายคุณธรรมและ

- เพือ่เพิม่ความรู ้

ระเบยีบ กฎหมาย 

ทกัษะ คุณธรรม

จรยิธรรม ในการ

สาํนกัปลดั 13๐,๐๐๐ ก.ค.-ก.ย.2561 
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จรยิธรรม  

(ตามแผนพฒันาสีปี่ 2561-

2564 หน้า 84 ลาํดบัที ่4 ) 

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า 55 ขอ้ 4.3 ลาํดบั

ที ่4) 

ทาํงานแก่ผูบ้รหิาร 

สมาชกิสภาและ

พนกังาน พรอ้มศกึษา

ดงูานนอกสถานที ่

2 โค ร ง ก า ร จั ด ทํ า เอ ก ส า ร

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ภ า ร กิ จ

กจิกรรมของเทศบาล 

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า 83 ลาํดบัที ่1 )  

(ตามเทศบญัญัติงบประมาณ 

2561 หน้า 55 ขอ้ 5.1 ลําดบั

ที ่1) 

- เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร่ ใ ห้

ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ ร ั บ รู้

ภ า ร กิ จ  กิ จ ก ร ร ม

เทศบาล 

- จดัทาํวารสารประจาํปี

ของเทศบาลเพื่อเป็น

การประชาสมัพนัธ์การ

บรหิารงาน 

สาํนกัปลดั 

 

9๐,๐๐๐ ต.ค.2560 – 

ก.ย.2561 

3 โครงการจัดทําระบบแผนที่

ภาษ ี

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า 86 ลาํดบัที ่15 )  

(ตามเทศบญัญัติงบประมาณ 

2561 หน้า 63 ขอ้ 2.1 ลําดบั

ที ่2) 

- เพื่ อ พั ฒ น า ร ะ บ บ

จั ด เก็ บ ร า ย ได้ ข อ ง

เทศบาลฯ จดัทําระบบ

แผนที่ภาษี ครอบคลุม 

จาํนวน ๕ หมูบ่า้น 

กองคลงั 100,000 ต.ค.2560 – 

ก.ย.2561 

5 โค รงก ารศู น ย์ ร วม ข้ อ มู ล

ขา่วสาร 

จัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล/

อบต. 

ในเขตอาํเภอบางคนท ี

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า 95 ลาํดบัที ่1 )  

(ตามเทศบญัญัติงบประมาณ 

2561 หน้า 63 ขอ้ 1  

ลาํดบัที ่1) 

- เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ร ว ม

ข้อมูลในการจัดซื้อจัด

จ้างของเทศบาล/อบต. 

อุดหนุนงบประมาณใน

เขตอํา เภอบางคนท ี

ศูนย์ที่ตัง้ ณ ที่ว่าการ

อาํเภอบางคนท ี

สาํนกัปลดั 

 

3๐,๐๐๐ ต.ค.2560 
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ท่ี ช่ือโครงการ เป้าหมาย 
หน่วยท่ี

รบัผิดชอบ 
งบประมาณ ห้วงเวลา 

6 โครงการวนัท้องถิ่นไทย ของ

เทศบาลตําบลบางกระบอื  

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า 63 ลําดับที่  1 ) 

(ตามเทศบญัญัติงบประมาณ 

2561 หน้า 55 ขอ้ 4.3 ลําดบั

ที ่5)  

- เพื่ อ ค ว าม เป็ น สิ ริ

มงคลสําหรบัเจา้หน้าที ่

และประชาชนในพื้นที่

ตําบลบางกระบอื โดย  

- จัดกิจกรรมพัฒ นา

ชุมชนวนัทอ้งถิน่ไทย  

- ทําบุญถวายอาหาร

กลางวนัแด่พระสงฆ์ใน

วนัทอ้งถิน่ไทย 

สาํนกัปลดั 10,000 ม.ีค.2561 

7 โค รงก ารรณ รงค์ ป้ อ งกัน

อุบัติเหตุเทศกาลวันสําคัญ

ตามนโยบายของรฐับาลและ

ใหส้่งเสรมิความรูเ้กี่ยวกบัภยั

และการป้องกนัภยั 

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า 69 ลาํดบัที ่1)  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า 59 ขอ้ 1.1 ลาํดบั

ที ่1,2) 

๑. เพือ่อาํนวยความ

สะดวกใหป้ระชาชน

และป้องกนัอุบตัเิหตุ

จากการใชร้ถยนตแ์ละ

รถจกัรยานยนต ์

๒. เพือ่เพิม่ความรู ้  

อปพร.   

ในการปฏบิตังิาน  

สาํนกัปลดั 

 

5๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

70,000 

ธ.ค. 2560 – 

ม.ค. 2561  

และ 

 

 

ม.ีค. – เม.ย.2561 

8 โครงการฝึกอบรมให้ความรู ้

เกี่ยวกับการบังคบัใช้พะราช

บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2522 และพระราชบญัญตักิาร

ขดุดนิ และถมดนิ พ.ศ. 2543 

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 เพิม่เตมิ ฉบบัที่ 1 หน้า 

12 ลาํดบัที ่1)  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า 66 ขอ้ 3.2 ลาํดบั

ที ่2) 

- เพือ่ใหผู้นํ้า และ

ประชาชนไดท้ราบและ

เขา้ใจเกีย่วกบัการ

บงัคบัใชพ้ะราชบญัญตัิ

ควบคุมอาคารและ

พระราชบญัญตั ิ

การขดุดนิ และถมดนิ 

พ.ศ. 2543 ผูนํ้าชุมชน 

และประชาชนในเขต

พืน้ทีต่ําบลบางกระบอื 

กองชา่ง 3๐,๐๐๐ 

 

ต.ค.2560  - 

ก.ย.2561 
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ท่ี ช่ือโครงการ เป้าหมาย 
หน่วยท่ี

รบัผิดชอบ 
งบประมาณ ห้วงเวลา 

 9 โครงการรณรงค์

ประชาสมัพนัธ ์

การจดันิทรรศการและการ 

อบรมป้องกนัยาเสพตดิกลุม่

เยาวชน แกนนําและ

ประชาชน 

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า 65 ลาํดบัที ่1)  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า 74 ขอ้ 1.1 ลาํดบั

ที ่3) 

- เพือ่ใหเ้ยาวชน แกน

นํา และประชาชนได้

ทราบและเขา้ใจโทษภยั

ยาเสพตดิและป้องกนั

ยาเสพตดิสรา้ง

ความสมัพนัธอ์นัดี

ระหวา่งเยาวชนแกนนํา

และจดัอบรมและการ 

เดนิรณรงคต์า้นยาเสพ

ตดิในพืน้ที ่โดยกลุ่ม

เยาวชนผูนํ้า เจา้หน้าที่

ของเทศบาลฯ 

ประชาชนทัว่ไปพรอ้ม

ศกึษาดงูานนอก

สถานที ่

กองสาธารณสขุ

และสิง่แวดลอ้ม 

3๐,๐๐๐ 

 

เม.ย. – ม.ิย.2561 

10 โครงการอุดหนุนป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า 93 ลาํดบัที ่2)  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า 75 ขอ้ 1.1 ลาํดบั

ที ่1) 

- เพือ่อุดหนุนโครงการ

ป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหา 

ยาเสพตดิใหท้ีท่าํการ

ปกครองอาํเภอบาง

คนท ีปีละ 1 ครัง้ 

1. เพือ่ใหป้ระชาชน 

มคีุณภาพชวีติมคีวาม

ปลอดภยั 

2. เพือ่ป้องกนัและ

ปราบปรามการแพร่

ระบาด 

กอง

สาธารณสขุ

และ

สิง่แวดลอ้ม 

7๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

ต.ค.2560 – 

ก.ย.2561 
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11 โครงการอุดหนุนโครงการ - 

กนัและบาํบดัฟ้ืนฟูผูเ้สพ/ผูต้ดิ 

- 

ยาเสพตดิ จ.สมทุรสงคราม 

- เพือ่อุดหนุนโครงการ

ป้องกนัและบาํบดัฟ้ืนฟู

ผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิ  

จ.สมทุรสงคราม 

ใหก้บัศนูยอ์าํนวยการ

ป้องกนัและปราบปราม

ยาเสพตดิ  

จ.สมทุรสงคราม  

ปีละ 1 ครัง้ 

กอง

สาธารณสขุ

และ

สิง่แวดลอ้ม 

50,000 ต.ค.2560 – 

ก.ย.2561 

 

 

 

ท่ี ช่ือโครงการ เป้าหมาย 
หน่วยท่ี

รบัผิดชอบ 
งบประมาณ ห้วงเวลา 

12 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลอื 

เด็ ก ส ต รี  ผู้ สู ง อ ายุ ที่ ด้ อ ย

โอกาสคนพกิารและผูม้รีายได้

น้อยเพื่อเทดิพระเกยีรตถิวาย

เป็น 

พระราชกุศล 

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า 61 ลาํดบัที ่1)  

(ตามเทศบญัญัติงบประมาณ 

2561 หน้า 59 ขอ้ 1.1 ลําดบั

ที ่1) 

- เพือ่ใหก้ลุ่มคน

ดงักล่าวได ้มคีวาม

เป็นอยูท่ีด่ขี ึน้และ

บรรเทาความทุกขย์าก

และเพือ่เป็นขวญัและ

กาํลงัใจ สงเคราะห์

ชว่ยเหลอื เดก็สตร ี

ผูส้งูอายทุีด่อ้ยโอกาส 

และผูม้รีายไดน้้อย 

(ตามหลกัเกณฑ์ที่ทาง

ราชการกาํหนด) 

สาํนกัปลดั 

 

๑๐0,๐๐๐ ต.ค.2560 – 

ก.ย.2561 

13 โครงการเทศบาลหว่งใยใสใ่จ

ผู ้- 

สงูอาย ุ

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า 55 ลาํดบัที ่9)  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า 59 ขอ้ 1.1 ลาํดบั

ที ่1) 

- เพื่ อ ผู้ สู ง อ า ยุ แ ล ะ

ป ระชาชน ได้พ บ ป ะ

ตรวจสขุภาพพรอ้มรว่ม

รบัประทานอาหาร ซึ่ง

ทําให้มีสภาพจิตใจที่ดี

ขึ้น  จัดกิจกรรมการ

นั น ท น าการสํ าห รับ

ผู้สูงอายุในพื้นที่ และ

จัดกิจกรรม สันทนา

สาํนกัปลดั 5๐,๐๐๐ ต.ค.2560 
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การให้ผู้สูงอายุได้มา

พบปะกลุ่มเพื่อนพรอ้ม

ตรวจสขุภาพประจาํปี 

14 โครงการสานสมัพนัธว์นั

ครอบครวั 

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า 54 ลาํดบัที ่5)  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า 59 ขอ้ 1.1 ลาํดบั

ที ่2) 

- เพือ่สรา้งใหค้รอบครวั

อบอุน่ ลดชอ่งวา่ง

ระหวา่งคนในครอบครวั 

จดักจิกรรมสรา้งความ

อบอุน่ในครอบครวั 

(พอ่-แม-่ลกู ผกูพนั) 

สาํนกัปลดั 30,000 ม.ีค. – ก.ย. 

2561 

15 โครงการสง่เสรมิปรชัญา 

เศรษฐกจิพอเพยีง 

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า 53 ลาํดบัที ่2)  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า 60 ขอ้ 1.1 ลาํดบั

ที ่7) 

- เพื่อส่งเสริมปรัชญา

เศ รษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง

สาํหรบัประชาชนอบรม

ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต แ บ บ

เศรษฐกจิพอเพยีง 

พรอ้มศึกษาดูงานนอก

สถานที ่

สาํนกัปลดั 

 

5๐,๐๐๐ ม.ีค. – ก.ย. 

2561 

 

ท่ี ช่ือโครงการ เป้าหมาย 
หน่วยท่ี

รบัผิดชอบ 
งบประมาณ ห้วงเวลา 

16 โครงการสง่เสรมิศกัยภาพ 

ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า 53 ลาํดบัที ่1)  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า 60 ขอ้ 1.1 ลาํดบั

ที ่8) 

- เพือ่สง่เสรมิและ

อนุรกัษ์ไวซ้ึง่เป็นภมูิ

ปัญญาทอ้งถิน่จดั

กจิกรรมหรอือบรมกลุ่ม 

เพือ่ก่อใหเ้กดิความรู้

และประโยชน์ 

สาํนกัปลดั 

 

20,000 พ.ค. – ก.ย. 

2561 

17 โครงการสง่เสรมิอาชพีให ้แก่

ประชาชนตําบลบางกระบอื 

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า 54 ลาํดบัที ่3)  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า 60 ขอ้ 1.1 ลาํดบั

ที ่9) 

- เพือ่สรา้งโอกาสและ

ทางเลอืกในการ

ประกอบอาชพีเป็นการ

เพิม่รายไดแ้ละลด

รายจา่ยในครวัเรอืน 

และสรา้งเวลาวา่งให้

เกดิประโยชน์ 

สาํนกัปลดั 

 

20,000 เม.ย. – ส.ค. 

2561 

18 โครงการสมทบกองทุน - เพือ่สนบัสนุน กอง 75,๐๐๐ ต.ค.2560 – 



การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561 - 2564) รอบเดอืนเมษายน 2561  หน้า 36 

 

สขุภาพระดบัทอ้งถิน่ 

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า 91 ลาํดบัที ่1)  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า ๗3 ขอ้ 3.๑ ลาํดบั

ที ่1) 

งบประมาณใหก้บั

กองทุน เพือ่สง่เสรมิ

สขุภาพภาคประชาชน 

สมทฐ. งบประมาณ

ใหก้บักองทุนสขุภาพ

ระดบัทอ้งถิน่ในพืน้ที ่

สปสช. 50 % เพือ่เป็น

คา่รกัษาพยาบาล

พนกังานเทศบาล 

สาธารณสขุ

และ

สิง่แวดลอ้ม 

 

ก.ย.2561 

19 โ ค ร ง ก า ร ร ณ ร ง ค์

ประชาสมัพนัธ ์

สรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษ์ 

ทรพัยากรธรราชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า 55 ลาํดบัที ่10)  

(ตามเทศบญัญัติงบประมาณ 

2561 หน้า 74 ขอ้ 1.1 ลําดบั

ที ่1) 

- เพือ่ปลกูจติสาํนึกและ

ใหค้วามสาํคญัดา้น

สิง่แวดลอ้ม

สภาพแวดลอ้มสวยงาม

ประชาชนมจีติสาํนึก 

1. กาํจดัผกัตบชวาใน

ลาํคลอง สรา้งจติสาํนึก

ในการอนุรกัษ์

สิง่แวดลอ้มและการ

บรหิารจดัการขยะ 2. 

จดัอบรมและศกึษาดู

งานนอกสถานที ่

กอง

สาธารณสขุ

และ

สิง่แวดลอ้ม 

40,000 ต.ค.2560 – 

ก.ย.2561 

 

 

ท่ี ช่ือโครงการ เป้าหมาย 
หน่วยท่ี

รบัผิดชอบ 
งบประมาณ ห้วงเวลา 

20 โครงการกองบุญ/กองทุน

สจัจะ 

เงนิออมวนัละบาท 

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า 55 ลาํดบัที ่8)  

(ตามเทศบญัญัติงบประมาณ 

2561 หน้า 60 ขอ้ 1.1 ลําดบั

ที ่2) 

1. เพือ่ชว่ยเหลอืเกือ้กลู

ซึง่กนัและกนัของ

ประชาชนในตําบล 

2. เพือ่ใหป้ระชาชน

รูจ้กัการออมเงนิและ

ชว่ยเหลอืกนั 

สาํนกัปลดั 

 

1๐,๐๐๐ ต.ค.2560 – 

ก.ย.2561 

21 โครงการใหค้วามรูเ้พือ่พฒันา 

- 

- เพือ่พฒันาศกัยภาพ

เดก็และเยาวชน 

สาํนกัปลดั 

 

๑๐๐,๐๐๐ ก.พ. – ม.ิย. 

2561 
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ศกัยภาพเดก็และเยาวชน 

สูชุ่มชนทีน่่าอยู ่

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า 5๔ ลาํดบัที ่๖)  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า ๗๐ ขอ้ 1.1 ลาํดบั

ที ่๑) 

 

จดัอบรมเดก็และ

เยาวชนในชมุชนใหม้ ี

ความรูด้า้นการพฒันา

ชุมชนเพือ่ใหชุ้มชนน่า

อยูอ่าศยั พรอ้มศกึษาดู

งานนอก สถานที ่

22 โครงการจดัเวทปีระชาคม 

หมูบ่า้น/ตําบล 

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า 81 ลาํดบัที ่2)  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า 60 ขอ้ 1.1 ลาํดบั

ที ่5) 

- เพื่ อ เป็นการจัดทํ า

แผนพฒันาสีปี่และแผน

ชุ ม ช น  จั ด เ ว ที

ประชาคมเพื่ อจัดทํ า

แผนสีปี่ และแผนชุมชน

ตามวงรอบที่เทศบาล

กาํหนด 

สาํนกัปลดั 

 

2๐,๐๐๐ ม.ค. – ก.พ. 

2561 

24 โครงการปกป้องสถาบนัชาต ิ

ศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า 81 ลาํดบัที ่1)  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า 60 ขอ้ 1.1 ลาํดบั

ที ่6) 

เพือ่สรา้งความเขม้แขง็

ใหก้บั 

สถาบนัชาต ิศาสนา 

และ 

พระมหากษตัรยิ ์สรา้ง

ความเขม้แขง็ใหก้บั 

สถาบนัชาต ิศาสนา 

และพระมหากษตัรยิ ์

สาํนกัปลดั 

 

20,๐๐๐ ต.ค.2560 – 

ก.ย.2561 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ช่ือโครงการ เป้าหมาย 
หน่วยท่ี

รบัผิดชอบ 
งบประมาณ ห้วงเวลา 

25 โครงการสมทบงบประมาณ 

สนบัสนุนกจิกรรมสาํนกังาน 

เหล่ากาชาดจงัหวดั

- เพือ่ใหส้าํนกังาน 

เหล่ากาชาด 

จงัหวดัสมทุรสงคราม

สาํนกัปลดั 

 

3๐,๐๐๐ พ.ย.2560 – 

ม.ค.2561 
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สมทุรสงคราม 

(ตามแผนพฒันาสีปี่ 2561-

2564 หน้า 94 ลาํดบัที ่1)  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า 60 ขอ้ 2.1 ลาํดบั

ที ่1) 

ไดม้งีบประมาณในการ

ชว่ยเหลอืประชาชน 

ในเขต 

จงัหวดัสมทุรสงคราม 

26 โครงการศนูยบ์รกิารและ 

ถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตร 

ประจาํตําบลบางกระบอื 

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า 88 ลาํดบัที ่1)  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า 61 ขอ้ 1.1 ลาํดบั

ที ่1) 

1. เป็นจุดถ่ายทอด

เทคโนโลย ี

ดา้นการเกษตรแก่

ชุมชน 

2. เพือ่พฒันางานดา้น

การเกษตรใหท้นัสมยั 

สนบัสนุนงบประมาณ 

ดา้นเบีย้การประชุม

ของคณะกรรมการศนูย ์

ฯ  

เดอืนละ 1 ครัง้ จาํนวน 

19 คน ๆ ละ 100 บาท 

(12 ครัง้/ต่อปี) 

สาํนกัปลดั ๒5,๐๐๐ ต.ค.2560 – 

ก.ย.2561 

27 โครงการป้องกนักาํจดั

กระรอก 

สวนดว้ยเหยือ่พษิ 

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า 72 ลาํดบัที ่1)  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า 61 ขอ้ 1.1 ลาํดบั

ที ่2) 

- เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้

ผลผลิตมีคุณภาพและ

ม า ต ร ฐ า น เพิ่ ม ขึ้ น

เกษตรกรตํ าบลบาง

กระบอื (เกษตรกรทีข่ ึน้

ทะเบยีนเกษตรกรแลว้) 

สาํนกัปลดั 25,000 ก.พ. – ม.ิย. 

2561 

28 โครงการถนนลกูรงัหนิคลุก 

(ต ามแผนพัฒ นาสี่ ปี ฉบับ

เพิ่ม เติมและเปลี่ยนแปลง 

ฉบบัที่ 1 ปี 2561-2564 หน้า 

7 ลาํดบัที ่2)  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า 67 ขอ้ 6.1 ลาํดบั

- เพื่อการสัญจรไปมา

และการขนส่งผลผลิต

ท างการเกษ ตรเพื่ อ

ก่อสร้างถนนลูกรงัหิน

คลุก กวา้ง ๔.๐๐ เมตร 

ระยะทางรวม 380.๐๐ 

เมตร บริเวณ หมู่ที่ 2 

กองชา่ง 

 

๒,25๐,๐๐๐ ม.ค. – ส.ค. 

2561 
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ที ่6.1.1) เชื่อมต่อหมู่ที ่1 (พรอ้ม

ก่อสรา้งสะพาน คสล.) 
 

ท่ี ช่ือโครงการ เป้าหมาย 
หน่วยท่ี

รบัผิดชอบ 
งบประมาณ ห้วงเวลา 

29 โครงการเดนิทอ่เมนประปา

บาดาล หมูท่ี ่๑ 

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า 50 ลาํดบัที ่8)  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า 67 ขอ้ 6.1 ลาํดบั

ที ่6.1.2) 

- เพือ่แกไ้ขปัญหาการ

ขาดแคลนน้ําอุปโภค – 

บรโิภค ไดอ้ยา่งถาวร 

วางทอ่เมนประปา

หมูบ่า้นที ่๑ ตามแบบ

เทศบาลฯ กาํหนด 

กองชา่ง 30๐,๐๐๐ ม.ค. – ส.ค. 

2561 

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

สาธารณะพรอ้มตดิตัง้อุปกรณ์ 

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า 49 ลาํดบัที ่5)  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า 68 ขอ้ 7.1 ลาํดบั

ที ่7.1.1) 

- เพื่ อ ให้ เกิ ด ค ว า ม

ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร

เดนิทางยามคํ่าคนื 

1.ขายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ (บรเิวณถนน

ตดัใหม ่หมูท่ี ่5) 

2. ขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ หมูท่ี ่3 

(ปรบัระบบไฟฟ้า) 

3. ขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ  หมูท่ี ่4 

(ปรบัระบบไฟฟ้า) 

กองชา่ง 

 

 

๖๘๐,๐๐๐ 

 

ม.ค. – ส.ค. 

2561 

31 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  

สาธารณะพรอ้มตดิตัง้อุปกรณ์ 

(ต ามแผนพัฒ นาสี่ ปี ฉบับ

เพิ่ม เติมและเปลี่ยนแปลง 

ฉบบัที่ 1 ปี 2561-2564 หน้า 

๘ ลาํดบัที ่๕)  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า 6๘ ขอ้ ๗.1 ลาํดบั

ที ่๗.1.๒) 

- เพือ่ใหค้วามสวา่งแก่

เสน้ทางการคมนาคม 

และความปลอดภยัใน

ชวีติและทรพัยส์นิใน

ยามคํ่าคนื 

1. ขายเขตไฟฟ้า

สาธารณะพรอ้มตดิตัง้

อุปกรณ์โคมไฟฟ้าสอ่ง

สวา่ง บรเิวณหมูท่ี ่๒ 

(ชุมชนคลองตนั) 

๒. ขายเขตไฟฟ้า

กองชา่ง 

 

๑๒๐,๐๐๐ ม.ค. – ส.ค. 

2561 
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สาธารณะพรอ้มตดิตัง้

อุปกรณ์โคมไฟฟ้าสอ่ง

สวา่ง บรเิวณหมูท่ี ่๒ 

(ถนนตดัใหม)่ 

 
 

 

ท่ี ช่ือโครงการ เป้าหมาย 
หน่วยท่ี

รบัผิดชอบ 
งบประมาณ ห้วงเวลา 

  ๓. ขายเขตไฟฟ้า 

สาธารณะพรอ้มตดิตัง้

อุปกรณ์โคมไฟฟ้า 

สอ่งสวา่ง บรเิวณหมูท่ี ่

๓ (ถนนตดัใหม)่ 

๒. ขายเขตไฟฟ้า

สาธารณะพรอ้มตดิตัง้

อุปกรณ์โคมไฟฟ้าสอ่ง

สวา่ง บรเิวณหมูท่ี ่๓ 

(ชุมชนปากทางบาง

กระบอื ) 

   

32 โครงการวนัเดก็แหง่ชาต ิ

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า ๖๒ ลาํดบัที ่๑)  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า ๗๐ ขอ้ ๑.1 ลาํดบั

ที ่1) 

- เพือ่ใหค้วามสาํคญัต่อ

เดก็และเยาวชนรวม 

จดักจิกรรมใหก้บัเดก็

และเยาวชนในเขต

เทศบาล 

กอง

การศกึษา 

๕๐,๐๐๐ ม.ค.2561 

33 โครงการจดัซือ้อาหารเสรมินม 

ใหเ้ดก็และเยาวชน 

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า ๙๒ ลาํดบัที ่๑)  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า ๗๐ ขอ้ ๒.1 ลาํดบั

ที ่1) 

- เพือ่ใหเ้ดก็มสีขุภาพ

พลานามยัทีส่มบรูณ์

แขง็แรง 

กอง

การศกึษา 

๒๕,๐๐๐ ต.ค.2560 – 

ก.ย.2561 

34 โครงการจดัซือ้อาหารกลางวนั 

ใหแ้ก่เดก็และเยาวชน 

- เพื่ อ ให้ เด็ก ได้ท าน

อาหารครบ 5 หมู ่ 

กอง

การศกึษา 

๔๕,๐๐๐ ต.ค.2560 – 

ก.ย.2561 
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(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า ๙๒ ลาํดบัที ่๑)  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า ๗๐ ขอ้ ๒.1 ลาํดบั

ที ่๑) 

เ ด็ ก มี สุ ข ส ภ า พ

พลานามัยที่สมบู รณ์

และแขง็แรง 

 

 

 

 

 

ท่ี ช่ือโครงการ เป้าหมาย 
หน่วยท่ี

รบัผิดชอบ 
งบประมาณ ห้วงเวลา 

35 โครงการรองรบัการเตรยีม

ความพรอ้มของประชาคม

อาเซยีน 2558 

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า ๕๖ ลาํดบัที ่๑)  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า ๗๐ ขอ้ ๑.1 ลาํดบั

ที ่๒) 

- เพือ่สรา้งความพรอ้ม

รองรบัประชาคม

อาเซยีน 2558  

จดักจิกรรมอบรมให้

ความรูเ้พิม่เตมิดา้น

ประชาคมอาเซยีน เดก็

เยาวชน กลุ่มนํา 

และประชาชน 

กอง

การศกึษา 

๒๕,๐๐๐ พ.ค. – ก.ค. 

2561 

36 โครงการแขง่ขนักฬีาและ

กจิกรรมสง่เสรมิกฬีา 

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า ๕๙ ลาํดบัที ่๒)  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า ๗๑ ขอ้ ๑.1 ลาํดบั

ที ่๑) 

- เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง

ทางด้านร่างกายและ

จติใจ/ 

การพกัผอ่นหยอ่นใจ 

การใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ประชาชน

และเยาวชนในตําบล  

บางกระบือ ร่วมกนัจดั

กีฬ าห มู่ บ้ าน /ตํ าบ ล 

ตา้นยาเสพตดิ 

กอง

การศกึษา 

๓๐,๐๐๐ ม.ีค. – เม.ย. 

2561 

37 โครงการจดักจิกรรมวนัสาํคญั

ของชาตศิาสนาและประเพณี

ทอ้งถิน่ 

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

- เพือ่ใหป้ระชาชนและ

เยาวชนสนใจในการทาํ

กจิกรรมเน่ืองใน 

วนัสาํคญัต่าง ๆ จดั

กอง

การศกึษา 

๒๐๐,๐๐๐ ต.ค.2560 – 

ก.ย.2561 



การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561 - 2564) รอบเดอืนเมษายน 2561  หน้า 42 

 

2564 หน้า ๖๐ ลาํดบัที ่๓)  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า ๗๑ ขอ้ ๑.1 ลาํดบั

ที ่๑) 

กจิกรรมวนัสาํคญัของ

ชาต ิศาสนา 

พระมหากษัตริย์และ

งานประเพณ ี

38 โ ค ร ง ก า ร ธ ร ร ม สั ญ จ ร

เสรมิสรา้ง 

คุณธรรม จรยิธรรมกลุ่มผู้นํา 

ชุมชน เด็กเยาวชนผู้สูงอายุ

และประชาชน 

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า ๖๐ ลาํดบัที ่๔)  

(ตามเทศบญัญัติงบประมาณ 

2561  ห น้ า  ๗ ๑  ข้ อ  ๑ .๒ 

ลาํดบัที ่๑) 

1. เพือ่นําหลกัธรรมมา  

ประยกุตใ์ชใ้น

ชวีติประจาํวนั 

2. เพือ่พฒันา

สขุภาพจติโดยใชห้ลกั

ธรรมะ 

กอง

การศกึษา 

๑๐๐,๐๐๐ ม.ค. – ม.ีค. 

2561 

 

 

ท่ี ช่ือโครงการ เป้าหมาย 
หน่วยท่ี

รบัผิดชอบ 
งบประมาณ ห้วงเวลา 

39 โครงการสนบัสนุน

งบประมาณ 

มลูนิธอุิทยาน ร.2) 

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า ๙๐ ลาํดบัที ่๑)  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า ๗๑ ขอ้ ๒.๑ 

ลาํดบัที ่๑) 

- เพือ่สนบัสนุน

งบประมาณหน่วยงาน

ราชการสนบัสนุน

งบประมาณ มลูนิธิ

อุทยาน ร.2 

(ดา้นศลิปวฒันธรรม) 

เพือ่เป็นการอนุรกัษ์

ศลิปะวฒันธรรม 

กอง

การศกึษา 

๕๐,๐๐๐ ธ.ค.2560 – 

ม.ีค.2561 

40 โครงการจดักจิกรรมสง่เสรมิ

และอบรมป้องกนัโรคไข ้

เลอืดออก โรคเอดส ์ไขห้วดั

นก ฯลฯ (ตามแผนพฒันาสีปี่ 

2561-2564 หน้า ๙๐ ลาํดบัที ่

2) (ตามเทศบญัญตัิ

งบประมาณ 2561 หน้า ๗๑ 

ขอ้ ๒.๑ ลาํดบัที ่๑) 

- เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้ี

ความรูม้สีขุภาพทีด่ ี

และนําความรูไ้ป

เผยแพร ่ 

จดัอบรมใหค้วามรูแ้ละ

สง่เสรมิการ ป้องกนั

โรคไขเ้ลอืดออก โรค

เอดส ์  

กอง

สาธารณสขุ

และ

สิง่แวดลอ้ม 

๗๐,๐๐๐ ก.ค. – ก.ย. 

2561 
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ไขห้วดันก 

41 โครงการจดัอบรมใหค้วามรู้

การ 

ป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ 

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า 57 ลาํดบัที ่3)  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า ๗3 ขอ้ ๒.๑ 

ลาํดบัที ่2) 

- เพื่ อ ให้ ค ว าม รู้ กั บ

ประชาชนเกี่ยวกบัโรค

พษิสุนัขบ้าจดัอบรมให้

ความรูแ้ละส่งเสรมิการ

ป้องกัน  โรคพิษสุนัข

บา้ 

 

กอง

สาธารณสขุ

และ

สิง่แวดลอ้ม 

 

๑5,๐๐๐ ม.ีค. – พ.ค. 

2561 

42 โครงการปฏวิตัน้ํิามนัทอดซํ้า 

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า 58 ลาํดบัที ่4)  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า ๗3 ขอ้ ๒.๑ 

ลาํดบัที ่3) 

- เพื่ อ ให้ เกิด ความ รู ้

ตระหนักถึงอันตราย

จากการใช้น้ํามันทอด

ซํ้า จดัอบรมให้ความรู้

และส่งเสริมอันตราย

จากการใช้น้ํามันทอด

ซํ้า 

กอง

สาธารณสขุ

และ

สิง่แวดลอ้ม 

 

๑๕,๐๐๐ ม.ิย. – ก.ค. 

2561 

43 โครงการสรา้งสขุภาพด ีมี

ความสขุ (ตามแผนพฒันาสีปี่ 

2561-2564 หน้า 58 ลาํดบัที ่

4)  (ตามเทศบญัญตัิ

งบประมาณ 2561 หน้า ๗3 

ขอ้ ๒.๑ ลาํดบัที ่3) 

- เพือ่ใหเ้กดิความสขุ มี

การดแูลสขุภาพตนเอง

ทีเ่หมาะสมและ

สมํ่าเสมอ จดัอบรมให้

ความรูแ้ก่ประชาชนใน

พืน้ที ่

กอง

สาธารณสขุ

และ

สิง่แวดลอ้ม 

 

15,000 ก.พ. – ม.ีค. 

2561 

 

ท่ี ช่ือโครงการ เป้าหมาย 
หน่วยท่ี

รบัผิดชอบ 
งบประมาณ ห้วงเวลา 

44 โครงการเดก็ไทยดดู ี 

มพีลานามยั 

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า 57 ลาํดบัที ่1)  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า ๗3 ขอ้ ๒.๑ 

ลาํดบัที ่5) 

 

- เพือ่ใหเ้ดก็และ

เยาวชนมวีนิยัมกีาร

เรยีนรูด้า้นอาหารและ

โภชนาการรูจ้กักนิ 

ฉลาดซือ้    

รูคุ้ณคา่ของเงนิ จดั

อบรมใหค้วามรู ้ 

เดก็และเยาวชน 

กอง

สาธารณสขุ

และ

สิง่แวดลอ้ม 

 

1๕,๐๐๐ ก.ค. – ส.ค. 

2561 

45 โครงการจา้งเหมาจาก - เพือ่ใหม้สีถานที่ กอง 240,000 ต.ค.2560 – 
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หน่วยงานทอ้งถิน่ (อบต.ทา่

คา) จดัเกบ็ขยะ 

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า 57 ลาํดบัที ่1)  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า ๗3 ขอ้ ๒.๑ 

ลาํดบัที ่5) 

รองรบัปรมิาณขยะ 

โดยไมนํ่ามาทิง้รมิถนน 

เป็นการรกัษาความ

สะอาดของชุมชน 

๑. รมิถนนสายบาง

ใหญ่ บางสาํใภ ้

๒. ถนนสายบางแพ 

สมทุรสงคราม 

สาธารณสขุ

และ

สิง่แวดลอ้ม 

 

ก.ย.2561 

46 โครงการปล่อยพนัธุส์ตัวน้ํ์าลง

สูแ่มน้ํ่า   ลาํคลอง (นโยบาย

จงัหวดั) 

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-

2564 หน้า 78 ลาํดบัที ่1)  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า ๗5 ขอ้ 1.๑ ลาํดบั

ที ่1) 

- เพือ่ปลกูจติสาํนึกและ

ใหค้วามสาํคญัดา้น

สิง่แวดลอ้มและความ

เป็นอยูข่องประชาชน

ปล่อยพนัธุส์ตัวน้ํ์า

บรเิวณคลอง 

หน้าวดัตะโหนดราย 

ในวนัเฉลมิพระชนม์

พรรษา 

กอง

สาธารณสขุ

และ

สิง่แวดลอ้ม 

 

20,๐๐๐ ก.ค. – ส.ค. 

2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. บญัชีครภุณัฑท่ี์ได้รบัการอนุมติังบประมาณ ท่ีอยู่ในแผนการดาํเนินงาน  ในปีงบประมาณ 2561 

 

ท่ี ช่ือครภุณัฑ ์ เป้าหมาย 
หน่วยท่ี

รบัผิดชอบ 
งบประมาณ ห้วงเวลา 

๑ ประเภทครภุณัฑส์าํนกังาน 

- ตูส้าขา ขนาด 3 สายนอก 8 

สายใน พรอ้มตดิตัง้ 

- เพื่อใช้สําหรบัติดต่อ

และประสานงานภายใน

เทศบาลรวดเรว็ขึน้และ

สาํนกัปลดั 3๐,๐๐๐ ม.ค. – พ.ค. 

2561 
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(ตามแผนพฒันาสีฉ่บบั

เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง 

ฉบบัที ่1 ปี 2561-2564 หน้า 

22 ลาํดบัที ่4 ) (ตามเทศ

บญัญตังิบประมาณ 2561 

หน้า 57 ขอ้ 7.1.1  ลาํดบัที ่1) 

ประสานงานภายนอก

ไดอ้ยา่งรวดเรว็ขึน้ 

ติดตัง้ตู้และโปรแกรม

ตู้ ส า ข า , ตู้ เห ล็ ก ใส่

อุปกรณ์ จํานวน 1 ใบ, 

โท รศั พ ท์ เค รื่ อ ง ลู ก 

จาํนวน 7 ตวั 

๒ ประเภทครภุณัฑส์าํนกังาน 

- เครือ่งเจาะกระดาษไฟฟ้า

และเขา้เล่มมอืโยก 

(ตามแผนพฒันาสีฉ่บบั

เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง 

ฉบบัที ่1 ปี 2561-2564 หน้า 

23 ลาํดบัที ่12 ) (ตามเทศ

บญัญตังิบประมาณ 2561 

หน้า 57 ขอ้ 7.1.1  ลาํดบัที ่2) 

 

- เพือ่ใหม้เีครือ่งมอื

เครือ่งใชท้ีท่นัสมยั

เหมาะสมสะดวกต่อ

การปฏบิตังิาน จดัซือ้

เครือ่งเจาะกระดาษ

ไฟฟ้าและเขา้เลม่มอื

โยก เป็นชนิดสนัหว่ง, 

เขา้เล่มหนาไมน้่อยกวา่ 

2 น้ิว, เขา้เล่มขนาด

ความยาวเอกสาร 

กระดาษ a4, ปรบั

ระยะหา่งระหวา่งขอบ

เอกสารและรเูจาะได ้

สาํนกัปลดั 18,๐๐๐ ม.ค. – พ.ค. 

2561 

๓ ประเภทครภุณัฑส์าํนกังาน 

- เครือ่งโทรสาร 

(ตามแผนพฒันาสีฉ่บบั

เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง 

ฉบบัที ่1 ปี 2561-2564 หน้า 

24 ลาํดบัที ่13 ) (ตามเทศ

บญัญตังิบประมาณ 2561 

หน้า 58 ขอ้ 7.1.1  ลาํดบัที ่3) 

 

 

- เพือ่ใหม้เีครือ่งมอื

เครือ่งใชท้ีท่นัสมยั

เหมาะสมสะดวกต่อ

การปฏบิตังิาน เป็น

เครือ่งทีใ่ชก้ระดาษ

ธรรมดาสง่เอกสารได้

ครัง้ละ 30 แผน่ เป็น

เครือ่ง Facsimileหรอื

โทรภาพ ความเรว็ใน

การสง่เอกสารไมเ่กนิ

กวา่ 6 วนิาทต่ีอแผน่ 

ขนาดที ่

สาํนกัปลดั 3๐,๐๐๐ ม.ค. – พ.ค. 

2561 

 

 

 

ท่ี ช่ือครภุณัฑ ์ เป้าหมาย หน่วยท่ี งบประมาณ ห้วงเวลา 
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รบัผิดชอบ 

  กําหนดเป็นขนาดส่ง

เอกสารขัน้ตํ่า 

   

4 ประเภทครภุณัฑโ์ฆษณาและ

เผยแพร ่

-  เครือ่งมลัตมิเีดยี

โปรเจคเตอร ์

(ตามแผนพฒันาสีฉ่บบั

เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง 

ฉบบัที ่1 ปี 2561-2564 หน้า 

22ลาํดบัที ่9 )  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า 58 ขอ้ 7.2  

 

-เพือ่ฉายภาพในการ

นําเสนองานในหอ้ง

ประชุมหรอืกจิกรรมที่

เป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชน เครือ่งระดบั 

XGA ขนาด 2,500 

ANSI Lumens จาํนวน 

1 เครือ่ง 

 

สาํนกัปลดั 24,0๐๐ ม.ค. – พ.ค. 

2561 

5 ประเภทครภุณัฑง์านบา้นงาน

ครวั 

- เครือ่งตดัแต่งพุม่ไม ้ขนาด 

22 น้ิว(ตามแผนพฒันาสีฉ่บบั

เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง 

ฉบบัที ่1 ปี 2561-2564 หน้า 

23ลาํดบัที ่11 )  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า 58 ขอ้ 7.3.1 

-เพือ่ใหม้เีครือ่งมอื

เครือ่งใชท้ีเ่หมาะสม 

เครือ่งตดัแต่งพุม่ไม้

ชนิดเครือ่งยนตแ์บบมอื

,   

ใชเ้ครือ่งยนตเ์บนซนิ 1 

สบู 2 จงัหวะ,  ความจุ

กระบอกสบูขนาดไม่

น้อยกวา่ 21 ซซี,ี 

เครือ่งยนตข์นาดไม่

น้อยกวา่ 0.8 แรงมา้, 

ใบมดีตดัขนาดไมน้่อย 

22 น้ิว, ใบมดีตดั

สามารถใชไ้ด ้2 ดา้น 

สาํนกัปลดั 40,๐๐๐ ม.ค. – พ.ค. 

2561 

6 ประเภทครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์

- คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก 

(ต า ม แ ผ น พั ฒ น า สี่ ฉ บั บ

เพิ่ม เติมและเปลี่ยนแปลง 

ฉบบัที่ 1 ปี 2561-2564 หน้า 

21ลาํดบัที ่2 )  

-เพือ่การใชง้าน

กจิกรรมต่าง ๆ  

สาํนกัปลดั 21,๐๐๐ ม.ค. – พ.ค. 

2561 
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(ตามเทศบญัญัติงบประมาณ 

2561 หน้า 58 ขอ้ 7.4.1 

 

 

 

 

ท่ี ช่ือครภุณัฑ ์ เป้าหมาย 
หน่วยท่ี

รบัผิดชอบ 
งบประมาณ ห้วงเวลา 

7 ประเภทครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์

- เครื่อ งพิมพ์  Multifunction

ชนิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED 

(ต า ม แ ผ น พั ฒ น า สี่ ฉ บั บ

เพิ่ม เติมและเปลี่ยนแปลง 

ฉบบัที่ 1 ปี 2561-2564 หน้า 

21 

ลาํดบัที ่3 )  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า 58 ขอ้ 7.4.2 

-เพือ่การใชง้าน

กจิกรรมต่าง ๆ 

 

สาํนกัปลดั 17,๐๐๐ ม.ค. – พ.ค. 

2561 

8 ประเภทครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์

- เครื่อ งพิมพ์  Multifunction

ชนิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED 

(ต ามแผนพัฒ นาสี่ ปี ฉบับ

เพิ่ม เติมและเปลี่ยนแปลง 

ฉบบัที่ 1 ปี 2561-2564 หน้า 

21ลาํดบัที ่3 )  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า 58 ขอ้ 7.4.2 

-เพือ่การใชง้าน

กจิกรรมต่าง ๆ 

กองคลงั ๑7,๐๐๐ ม.ค. – พ.ค. 

2561 

9 ประเภทครภุณัฑส์าํนกังาน 

- จดัซือ้พดัลมระบายอากาศ 

(ต า ม แ ผ น พั ฒ น า สี่ ฉ บั บ

เพิ่ม เติมและเปลี่ยนแปลง 

ฉบบัที่ 1 ปี 2561-2564 หน้า 

24ลาํดบัที ่14 )  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

- เพือ่ระบายอากาศ

จากภายในสูภ่ายนอก 

ดว้ยการตดิตัง้พดัลม

ดดูอากาศจดัซือ้พดัลม

ระบายอากาศขนาด 

 8 น้ิว  จาํนวน 10 ตวั 

กองชา่ง 1๐,๐๐๐ ม.ค. – พ.ค. 

2561 
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2561 หน้า 66 

ขอ้ 5.1 ลาํดบัที ่1) 

10 ประเภทครภุณัฑโ์รงงาน 

- จดัซือ้ตูเ้ชือ่ม 

- จดัซือ้ชุดตดัไฟเบอร ์

- จดัซือ้สวา่นเครือ่งเจาะ 

- จดัซือ้สวา่นมอื 

- จดัซือ้เครือ่งเจยี 

- จดัซือ้ปากกาจบัชิน้งาน 

- จดัซือ้สวา่นโรตาร ี

-เพือ่ใชใ้นงานต่างๆ ที่

มสีว่นจาํเป็นจะตอ้งใช้

ในการปฏบิตังิาน 

จดัซือ้ตูเ้ชื่อม จาํนวน 1 

ตูร้าคาตามทอ้งตลาด 

จดัซือ้ชุดตดัไฟเบอร ์

จาํนวน 1 ชุดราคาตาม

ทอ้งตลาด 

 

กองชา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

56,๐๐๐ 

 

ม.ค. – พ.ค. 

2561 

 

ท่ี ช่ือครภุณัฑ ์ เป้าหมาย 
หน่วยท่ี

รบัผิดชอบ 
งบประมาณ ห้วงเวลา 

 (ตามแผนพฒันาสีปี่ฉบบั

เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง 

ฉบบัที ่1 ปี 2561-2564 หน้า 

22ลาํดบัที ่ 6)  

(ตามเทศบญัญัติงบประมาณ 

2561 หน้า 67ขอ้ 5.2) 

จดัซือ้สวา่นเครือ่งเจาะ 

จาํนวน 1 ตวั 

ราคาตามทอ้งตลาด 

จดัซือ้สวา่นมอื  

จาํนวน 1 ตวั 

ราคาตามทอ้งตลาด 

จดัซือ้เครือ่งเจยี 

จาํนวน 1 ตวั  

ราคาตามทอ้งตลาด

จดัซือ้ปากกาจบัชิน้งาน 

จาํนวน 1 ดา้ม 

ราคาตามทอ้งตลาด 

จดัซือ้สวา่นโรตารี

จาํนวน 1 ตวั 

ราคาตามทอ้งตลาด 

   

11 ประเภทครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์

- เครือ่ง สาํหรบังาน

ประมวลผลคอมพวิเตอร ์ 

- เครือ่งพมิพ ์Multifunction 

ชนิดเลเซอร ์หรอืชนิด LED 

(ตามแผนพฒันาสีปี่ฉบบั

-เพือ่การใชใ้นงาน

กจิกรรมต่างๆ จดัซือ้

คอมพวิเตอร ์สาํหรบั

งานประมวลผล แบบที ่

2 (จอภาพไมน้่อยกวา่ 

19 น้ิว) จดัซือ้

กองชา่ง 47,000 ม.ค. – พ.ค. 

2561 
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เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง 

ฉบบัที ่1 ปี 2561-2564  

หน้า 22 ลาํดบัที ่5 )  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า 67 ขอ้ 5.3) 

เครือ่งพมิพ ์

Multifunctin ชนิด

เลเซอร ์หรอืชนิด LED 

ส ี

12 ประเภทครภุณัฑส์าํนกังาน 

- จดัซือ้ตูเ้หลก็ 

(ตามแผนพฒันาสีปี่ฉบบั

เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง 

ฉบบัที ่1  2561-2564 หน้า 2

๒ลาํดบัที ่๗ )  

(ตามเทศบญัญตังิบประมาณ 

2561 หน้า 6๙ 

ขอ้ ๓.1 ลาํดบัที ่๓.๑.๑) 

-เพือ่ใชใ้นกจิการของ

เทศบาล จดัซือ้ตูเ้หลก็

ขนาด ๒ บาน (มอก.)   

มมีอืจบัชนิดบดิ, มแีผน่

ชัน้ปรบัระดบั ๓ ชัน้, 

คุณสมบตัติาม

มาตรฐาน

ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

กอง

การศกึษา 

๕,๕๐๐ ม.ค. – ม.ีค. 

2561 

 

 

1.5. สรปุโครงการตามแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564)  ประจาํปีงบประมาณ 2561 

 

ยทุธศาสตร ์

จาํนวนโครงการ 

ตามแผนพฒันาส่ี

ปี 

ได้รบัอนุมติั

งบประมาณ 

ท่ีไม่ได้อนุมติั

งบประมาณ 

๑. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 11 4 7 

๒. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสขุ   

การสง่เสรมิคุณภาพชวีติ การศกึษา ศาสนา ศลิปะ 

การกฬีา วฒันธรรม ประเพณ ีภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

26 23 3 

๓. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการจดัระเบยีบ

ชุมชน/สงัคม การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 
10 8 2 

๔. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาและการสง่เสรมิ

เกษตรกรรม การลงทุน พาณชิยกรรมและการ

ทอ่งเทีย่ว   

2 1 1 

๕. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 

6 2 4 

๖. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารกจิการ

บา้นเมอืงและสงัคมทีด่ ี

16 6 10 

รวมทัง้ส้ิน 71 44 27 
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พบวา่ โครงการตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561 – 2564)  ประจาํปีงบประมาณ 2561 สามารสรปุได้

ดงัน้ี  

1. ในปี 2561 เทศบาลตาํบลบางกระบอื  มโีครงการตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ จาํนวน  71  โครงการ 

ไดร้บัการอนุมตังิบประมาณ จาํนวน  44 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ  61.97 

2. ในปี 2561 เทศบาลตาํบลบางกระบอื  มโีครงการตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ จาํนวน  71  โครงการ 

ไมไ่ดร้บัการอนุมตังิบประมาณ จาํนวน  27  โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ  38.03 

3. ในปี 2561 เทศบาลตาํบลบางกระบอื  มคีรภุณัฑต์ามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ จาํนวน  20  โครงการ 

ไดร้บัการอนุมตังิบประมาณ จาํนวน  12  โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ  60.00 

4. ในปี 2561 เทศบาลตาํบลบางกระบอื  มคีรภุณัฑต์ามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ จาํนวน  20  โครงการ 

ไมไ่ดร้บัการอนุมตังิบประมาณ จาํนวน  8  โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ  40.00 
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   พบว่า จํานวนโครงการที่ได้รบัอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผน

ดาํเนินงาน     ทีก่าํหนด หว้งระยะเวลาในการดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณ 2561 ดงัน้ี 

  1. ในปี 2561  เทศบาลตาํบลบางกระบอื  ไดด้าํเนินกจิกรรมต่าง ๆ แลว้เสรจ็ตามกาํหนดระยะเวลา

ตามแผนการดาํเนินงานในรอบระยะเวลา  6 เดอืนแรก  (1 ตุลาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561)  จาํนวน  10 

โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ  22.73    

  2. โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งดาํเนินการ  จาํนวน  2 โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ  4.55   

  3. โครงการทีย่งัไมด่าํเนินการ  จาํนวน  32 โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ 72.73  เน่ืองจากยงัไมถ่งึ           

หว้งระยะเวลาในการดาํเนินการ 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ยทุธศาสตรท์ี ่1 ยทุธศาสตรท์ี ่2 ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรท์ี ่4 ยทุธศาสตรท์ี ่5 ยทุธศาสตรท์ี ่6 รวมทัง้สิน้

แผนภมิูเปรียบเทียบโครงการพฒันา ปีงบประมาณ 2561

จาํนวนโครงการตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ จาํนวนโครงการทีไ่ดร้บังบประมาณ

จาํนวนโครงการทีไ่มไ่ดอ้นุมตังิบประมาณ
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2.  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   2.1. ตลุาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561  

    2.1.1. ความสมัพนัธร์ะหวา่งแผนพฒันาระดบัมหภาค 

     ๑)  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ของเทศบาลตําบลบางกระบอื        

มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาค             

และเท่าเทียมกันในสังคม  และ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12       

ยทุธศาสตรท์ี ่7 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส ์ ซึง่สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ลุ่มจงัหวดั 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้สามารถดํารงชีวิต              

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง   

     2)  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสุข การส่งเสรมิคุณภาพชวีติ การศกึษา 

ศลิปะ การกฬีา วฒันธรรม ประเพณี ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ของเทศบาลตําบลบางกระบอื มคีวามสอดคลอ้ง

กบัยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี ไดแ้ก่ ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน และ  ยทุธศาสตรท์ี ่

4     การสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัในสงัคม และ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและ

สงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 ยุทธศาสตรท์ี ่1 การเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์ และ ยุทธศาสตร์

ที่ 2      การเสรมิความเป็นธรรมลดความเลื่อมลํ้าในสงัคม  ซึ่งสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวดั 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนและผูสู้งอายุใหส้ามารถดํารงชวีติตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง   

     3)  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการจดัระเบยีบชุมชน/สงัคม การรกัษาความสงบ

เรยีบรอ้ย  ของเทศบาลตําบลบางกระบอื  มคีวามสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี  ไดแ้ก่ ยุทธศาสตร์

ที ่1 ดา้นความมัน่คง  และ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 ยุทธศาสตรท์ี ่

5       ด้านความมัน่คง  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่   5  สร้างเสริม

ประสทิธภิาพ            การบรหิารจดัการภาครฐัใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคมไทยและสงัคมโลก 

     4)  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาและการสง่เสรมิเกษตรกรรม การลงทุน พาณชิยกรรม 

และการท่องเที่ยว  ของเทศบาลตําบลบางกระบือ  มคีวามสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ได้แก่ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั และ สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 ยุทธศาสตรท์ี ่3 การสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ย่างยัง่ยนื 

และยุทธศาสตรท์ี่ 8 ดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม  และยุทธศาสตรท์ี่ 9 การพฒันา

ภาค เมอืง และพื้นที่เศรษฐกิจ  ซึ่งสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวดั ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสรมิการ

พฒันา                 ใหเ้ป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์และวฒันธรรมทีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติอยา่ง

ยัง่ยนื และ ยทุธศาสตรท์ี ่2 สรา้งเสรมิและเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัสนิคา้เกษตรและประมง 

     5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื  ของเทศบาลตําบลบางกระบอื  มคีวามสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี  ไดแ้ก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชวีติที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และ สอดคล้องกบั
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจ      และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื  ซึง่สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ลุ่มจงัหวดั ยุทธศาสตรท์ี ่4 สรา้งเสรมิ

ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งมสีว่นรว่มทุกภาคสว่น 

     6)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ี           

ของเทศบาลตําบลบางกระบือ  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 6             

ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั  และ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและ

สงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 ยุทธศาสตรท์ี ่6 การเพิม่ประสทิธภิาพและธรรมาภบิาลในภาครฐั  ซึง่สอดคลอ้ง

กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  5 สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ                          

ใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคมไทยและสงัคมโลก 

 

     2.1.2. ยทุธศาสตรข์องเทศบาลตําบลบางกระบอื 

       1) เทศบาลตําบลบางกระบอื  ไดก้ําหนดวสิยัทศัน์ไวว้่า  คุณธรรมด ี มวีนิัย       

ใส่ใจพฒันา  มุ่งมัน่สรา้งศรทัธา  พาท้องถิน่เจรญิ  ซึ่งวสิยัทศัน์ดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ถงึการมุ่งมัน่ในการ

พฒันาทอ้งถิน่ในดา้นต่างๆ  ซึง่กําหนดออกมาเป็นแผนงาน โครงการ กจิกรรมต่างๆ ทีแ่กไ้ขปัญหาความ

เดอืดรอ้น  ความยากจน และตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน  เน้นการมสีว่นรว่มของประชาชน

เป็นหลกั        โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล  และหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี มคีุณธรรม จรยิธรรม 

โปร่งใส่          สามารถตรวจสอบได ้ อนัจะนําไปสู่การบรหิารจดัการของเทศบาลตําบลบางกระบอื  ทีม่ี

ประสทิธภิาพ         และเกดิประสทิธผิล  ทําใหท้อ้งถิน่ตําบลบางกระบอืมคีวามพฒันาและเจรญิกา้วทนั

ต่อเทคโนโลย ี                 ที่มเีปลี่ยนแลงในอนาคตได ้ เหน็ได้จากการกําหนดยุทธศาสตร ์ โครงการ  

และกจิกรรมต่างๆ  ทีมุ่่งเน้น        การพฒันาเทศบาลตําบลบางกระบอืโดยแทจ้รงิ เพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชนเทศบาลตําบลบางกระบอื         อยา่งมัน่คงและยัง่ยนื  

 

    วิสยัทศัน์  

      เป็นการวิเคราะห์เฉพาะประเด็นวสิยัทศัน์ นําไปสู่การกําหนดพนัธกิจ เพื่อ

นําไปสู่การปฏบิตัทิี่บรรลุวสิยัทศัของเทศบาลตําบลบางกระบอื  เชื่อมโยงกบัความเป็นจรงิที่เกดิขึน้จรงิ

จากโครงการ            เพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 

 

    ยทุธศาสตร ์

      เป็นการอธิบายยุทธศาสตร์ของเทศบาลตําบลบางกระบือ ว่าสอดคล้องกบั

ปัญหา   ทีเ่กดิขึน้จรงิและจาํดาํเนินการจรงิในทอ้งถิน่ 

   

    เป้าประสงค ์

      เป็นการอธบิายเป้าประสงค์ของเทศบาลตําบลบางกระบือ  ว่าสอดคล้องกบั

ปัญหาทีเ่กดิขึน้จรงิและจาํดาํเนินการจรงิในทอ้งถิน่ ความชดัเจนของเป้าหมาย จาํเพาะเจาะจง 

 

    ตวัช้ีวดั  
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      เป็นการอธิบายตวัชี้วดั (KPI) ได้ถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์และ

โครงการเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ทีด่าํเนินการจรงิในทอ้งถิน่ 

 

    ค่าเป้าหมาย 

      เป็นการอธบิายค่าเป้าหมายของเทศบาลตําบลบางกระบอื  ทีม่กีรอบระยะเวลา

ดําเนินการเท่าไหร่ กี่ครัง้ หรอืร้อยละ หรอืความกว้าง ยาว กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ เป็นต้นที่เกิดขึ้นจรงิ             

และจาํดาํเนินการจรงิในทอ้งถิน่ 

 

 

 

    กลยทุธ ์

      เป็นการอธิบายกลยุทธ์ของเทศบาลตําบลบางกระบือ  ว่าจะขับเคลื่อน

วสิยัทศัน์ไดส้าํเรจ็อยา่งไรหรอืยทุธศาสตรจ์ะสาํเรจ็ไดอ้ยา่งไรทีด่าํเนินการจรงิในทอ้งถิน่ 

 

    จดุยืนทางยทุธศาสตร ์ 

      เป็นการอธิบายจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลตําบลบางกระบือ                  

ว่าจะมคีวามมุ่งมัน่ ตัง้มัน่เรื่องการพฒันาท้องถิ่นในเรื่องใดที่จําเพาะเจาะจงเล็งเหน็ผลในภาพรวมของ

ทอ้งถิน่                   ทีด่าํเนินการจรงิในทอ้งถิน่ 

 

    ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตรใ์นภาพรวม 

      เป็นการอธิบายความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ของเทศบาล                 

ตําบลบางกระบอื ทัง้หมด ผลแห่งความสาํเรจ็นัน้คอือะไร สอดคลอ้งหรอืตรงกบัสิง่ทีก่ําหนดหรอืวางแผน

ไวห้รอืไม ่อยา่งไร 
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ส่วนท่ี 3   

ผลการวิเคราะหก์ารติดตามและประเมินผล 

 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตรเ์พ่ือความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ิน

ส่ีปี 

  1.1. สรปุผลประเมินผลยทุธศาสตร ์

ผลการประเมนิการดาํเนินการยทุธศาสตรข์องเทศบาลตําบลบางกระบอื ครัง้ที ่1/2561  เป็นดงัน้ี 
 

ประเดน็การประเมิน 
มี 

การดาํเนินการ 

ไม่มี 

การดาํเนินการ 

ส่วนท่ี  1  ข้อมลูทัว่ไป   

1. วสิยัทศัน์    

2. พนัธกจิ   

3. เป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็พนัธกจิ   

4. ตวัชีว้ดัระดบัเป้าประสงค ์(ตวัชีว้ดัรวม)   

5. จุดมุง่หมายในการพฒันา (แนวทางการพฒันา)   

6. ตวัชีว้ดัระดบัแนวทางการพฒันา   

7. ผลผลติ/โครงการ    

ส่วนท่ี  2  คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน   

8. มกีารจดัตัง้คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่เพือ่จดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่   

9. มกีารจดัประชุมคณะกรรมการการพฒันาทอ้งถิน่เพือ่จดัทาํแผนพฒันา    
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ทอ้งถิน่ 

10. มกีารจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ   
11. มกีารจดัตัง้คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่   

12. มกีารจดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่   

13. มคีณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่และประชาคมทอ้งถิน่พจิารณารา่ง

แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา  
 

ส่วนท่ี  3  การจดัทาํแผนพฒันาท้องถ่ิน   

14. มกีารรวบรวมขอ้มลูและปัญหาสาํคญัของทอ้งถิน่มาจดัทาํฐานขอ้มลู   

15. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการจดัทาํแผน   

16. มกีารวเิคราะหศ์กัยภาพของทอ้งถิน่ (SWOT)  เพือ่ประเมนิ

สถานภาพการพฒันาทอ้งถิน่  
 

17. มกีารกาํหนดวสิยัทศัน์และภารกจิหลกัการพฒันาทอ้งถิน่ทีส่อดคลอ้ง

กบั ศกัยภาพของทอ้งถิน่                   
 

18. มกีารกาํหนดวสิยัทศัน์และภารกจิหลกัการพฒันาทอ้งถิน่ทีส่อดคลอ้ง

กบัยทุธศาสตรจ์งัหวดั  
 

19. มกีารกาํหนดจุดมุง่หมายเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื   

20. มกีารกาํหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถิน่   

21. มกีารกาํหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันาและแนวทางการพฒันา   
 

ประเดน็การประเมิน 
มี 

การดาํเนินการ 

ไม่มี 

การดาํเนินการ 

22. มกีารกาํหนดยทุธศาสตรท์ีส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องจงัหวดั   

23. มกีารอนุมตัแิละประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา   

24. มกีารจดัทาํบญัชกีลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร ์   
   

  พบว่า ประเด็นการประเมินมี 24 ประเด็น และ 3 ส่วนการประเมิน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

ประเด็นที่ 1 – 7  ส่วนที่ 2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประเด็นที่ 8 – 13  ส่วนที่ 3 การจัดทํา

แผนพัฒนา ประเด็นที่ 14 – 24  ในส่วนของการประเมินยังมีประเมินในครัง้น้ี  มีเพียง ส่วนที่ 2 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประเด็นที่ 10 มีการจดัประชุมอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอท้องถิ่น มีการ

ดําเนินการแต่ไม่ไม่มคีวามต่อเน่ือง  เน่ืองจากมกีารจดัประชุมเพยีงครัง้คราวเท่านัน้ หรอืมคีวามจําเป็น

เรง่ดว่น จงึไมเ่ป็นการจดัประชุมทีต่่อเน่ือง     คดิเป็นรอ้ยละ  95.83 ของคะแนนในภาพรวมทัง้หมด 

 

  2. ผลการพิจารณ าการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง

แผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

  2.1. สรปุผลประเมินผลโครงการ 
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  ผลการประเมนิโครงการของเทศบาลตําบลบางกระบอื ครัง้ที ่1/2561  เป็นดงัน้ี 

 

    2.1.1. จํานวนโครงการตามแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564)        

แต่ละยทุธศาสตรก์ารพฒันา ปีงบประมาณ 2561 

 

ยทุธศาสตร ์
ตามแผนพฒันา 

ส่ีปี 

ท่ีได้รบัอนุมติั

งบประมาณ 
ท่ีดาํเนินการแล้ว 

ท่ียงัไม่

ดาํเนินการ 

๑. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
11 4 

1 

(อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ) 
3 

๒. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ดา้นสาธารณสขุ   

การสง่เสรมิคุณภาพชวีติ 

การศกึษา ศาสนา ศลิปะ    

การกฬีา วฒันธรรม 

ประเพณ ีภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

26 23 6 17 

๓. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ดา้นการจดัระเบยีบชุมชน/

สงัคม การรกัษาความสงบ

เรยีบรอ้ย 

10 8 3 5 

๔. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา   

และการสง่เสรมิเกษตรกรรม 

การลงทุน พาณชิยกรรม         

และการทอ่งเทีย่ว  

2 1 0 1 

 

ยทุธศาสตร ์
ตามแผนพฒันา 

ส่ีปี 

ท่ีได้รบัอนุมติั

งบประมาณ 
ท่ีดาํเนินการแล้ว 

ท่ียงัไม่

ดาํเนินการ 

๕. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ดา้นการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 

6 2 1 1 

๖. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ดา้นการบรหิารกจิการ
16 6 

1 
(อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ) 

5 
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บา้นเมอืงและสงัคมทีด่ ี

รวมทัง้ส้ิน 71 44 12 32 

 

 
 

  พบวา่ จาํนวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561 – 2564) แต่ละยทุธศาสตร์

การพฒันา ของเทศบาลตําบลบางกระบอื สรปุไดด้งัน้ี   

   1. โครงการพฒันาตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561 – 2564)  ประจาํปี

งบประมาณ 2561  แต่ละยทุธศาสตร ์จาํนวน 71 โครงการ 

    - ยทุธศาสตรท์ี ่1 จาํนวน 11 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 15.49  

    - ยทุธศาสตรท์ี ่2 จาํนวน 26 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 26.00 

    - ยทุธศาสตรท์ี ่3 จาํนวน 10 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 14.08 

    - ยทุธศาสตรท์ี ่4 จาํนวน  2  โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 2.82  

    - ยทุธศาสตรท์ี ่5 จาํนวน  6  โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 8.45 

0
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แผนภมิูเปรียบเทียบโครงการพฒันาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564)                    แต่

ละยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ยทุธศาสตรท์ี่ 1

ยทุธศาสตรท์ี่ 2

ยทุธศาสตรท์ี่ 3

ยทุธศาสตรท์ี่ 4

ยทุธศาสตรท์ี่ 5

ยทุธศาสตรท์ี่ 6
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    - ยทุธศาสตรท์ี ่6 จาํนวน 16 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 22.54 

   2. โครงการที่ ได้ร ับอนุมัติงบประมาณ  จํานวน 44 โครงการ คิด เป็น                 

รอ้ยละ 61.97 

    - ยทุธศาสตรท์ี ่1 จาํนวน  4  โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 9.09  

    - ยทุธศาสตรท์ี ่2 จาํนวน 23 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 52.27 

    - ยทุธศาสตรท์ี ่3 จาํนวน  8  โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 18.18 

    - ยทุธศาสตรท์ี ่4 จาํนวน  1  โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 2.27 

    - ยทุธศาสตรท์ี ่5 จาํนวน  2  โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 4.55 

    - ยทุธศาสตรท์ี ่6 จาํนวน  6  โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 13.64 

   3. โครงการทีด่าํเนินการแลว้  จาํนวน 12 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 27.27 

- ยทุธศาสตรท์ี ่1 จาํนวน 1 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 25.00  

    - ยทุธศาสตรท์ี ่2 จาํนวน 6 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 26.09 

    - ยทุธศาสตรท์ี ่3 จาํนวน 3 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 37.50 

    - ยทุธศาสตรท์ี ่4 จาํนวน 0 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 0.00  

    - ยทุธศาสตรท์ี ่5 จาํนวน 1 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 

    - ยทุธศาสตรท์ี ่6 จาํนวน 1 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 16.67 

   4. โครงการทีย่งัไมด่าํเนินการ จาํนวน 32 โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ 72.73 

- ยทุธศาสตรท์ี ่1 จาํนวน  3  โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 75.00  

    - ยทุธศาสตรท์ี ่2 จาํนวน 17 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 73.91 

    - ยทุธศาสตรท์ี ่3 จาํนวน  5  โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 62.50 

    - ยทุธศาสตรท์ี ่4 จาํนวน  1  โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 100  

    - ยทุธศาสตรท์ี ่5 จาํนวน  1  โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 

    - ยทุธศาสตรท์ี ่6 จาํนวน  5  โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 83.33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.  ผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

ประจาํปีงบประมาณ 2561 

 

ยทุธศาสตร ์
จาํนวน

โครงการ 

ท่ีเสรจ็ 

จาํนวน

โครงการ 

ท่ีอยู่ใน

ระหว่าง 

จาํนวน

โครงการ 

ท่ียงัไม่ได้ 

ดาํเนินการ 

จาํนวนโครง 

การ 

ท่ีมีการยกเลิก 

จาํนวน

โครงการ 

ท่ีมีการ

เพ่ิมเติม 

จาํนวน

โครงการ 

ทงัหมด 
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ดาํเนินการ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

๑. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา    

ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
- - 1 25.00 3 75.00 - - - - 4 9.09 

๒. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา    

ดา้นสาธารณสขุ การสง่เสรมิ

คุณภาพชวีติ การศกึษา 

ศาสนา ศลิปะ การกฬีา 

วฒันธรรม ประเพณ ี ภมูิ

ปัญญาทอ้งถิน่ 

6 26.09 - - 17 73.91 - - - - 23 52.27 

๓. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา     

ดา้นการจดัระเบยีบชุมชน/

สงัคม การรกัษาความสงบ

เรยีบรอ้ย 

3 37.50 - - 5 12.50 - - - - 8 18.18 

๔. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา   

และการสง่เสรมิเกษตรกรรม   

การลงทุน พาณชิยกรรม    

และการทอ่งเทีย่ว  

- - - - 1 50.00 - - - - 1 2.27 

๕.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้น

การบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 

1 50.00 - - 1 50.00 - - - - 2 4.55 

๖. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้น

การบรหิารกจิการบา้นเมอืง

และสงัคมทีด่ ี

- - 1 16.67 5 83.33 - - - - 6 13.64 

รวมทัง้สิน้ 10 22.73 2 4.55 32 72.73 - - - - 44 100 
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พบว่า ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)    

ประจาํปีงบประมาณ 2561  ของเทศบาลตําบลบางกระบอื สรปุไดด้งัน้ี  

1. จํานวนโครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้น  จํานวน 10 โครงการ             

คดิเป็นรอ้ยละ 22.73 

2. จํานวนโครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ           

คดิเป็น รอ้ยละ 4.55  

3. จํานวนโครงการที่ย ังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน 32 โครงการ             

คดิเป็นรอ้ยละ 72.73 
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2.1.3.  การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 2561 

 

ยทุธศาสตร ์
งบปกติ งบประมาณท่ีเบิกเงิน คงเหลือ 

จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

๑. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 

3,350,000 

 

100 0 0.00 

 

3,350,000 

 

100 

๒. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ดา้นสาธารณสขุ การสง่เสรมิ

คุณภาพชวีติ การศกึษา 

ศาสนา ศลิปะ การกฬีา 

วฒันธรรม ประเพณ ี

ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

1,075,000 100 129,333.20 12.03 945,666.80 

 

 

 

87.97 

 

 

 

๓. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ดา้นการจดัระเบยีบชุมชน/

สงัคม การรกัษาความสงบ

เรยีบรอ้ย 

1,520,000 100 44,330 2.92 1,475,670 97.08 

๔. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

และการสง่เสรเิกษตรกรรม       

การลงทุน พาณชิยกรรม      

และการทอ่งเทีย่ว 

25,000 100 0 0.00 25,000 100 

๕. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ดา้นการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาต ิ            

และสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 

260,000 100 180,000 69.23 80,000 30.77 

๖. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ดา้นการบรหิารกจิการ

บา้นเมอืงและสงัคมทีด่ ี

858,500 100 0 0.00 858,500 100 

รวมทัง้สิน 7,088,500 100 353,663.20 4.99 6,734,836.80 95.01 
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   พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2561 มกีารเบิกจ่ายเงนิประมาณ

สามารถสรุปไดด้งัน้ี  งบปกตริวมทัง้สิน้ จํานวน 7,088,500 บาท  ยุทธศาสตรท์ี่ไดร้บัจดัสรรงบประมาณ

มากทีสุ่ด คอื ยุทธศาสตรท์ี ่1 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน   จํานวน 3,350,000 บาท คดิ

เป็น             รอ้ยละ 47.26  และยุทธศาสตรท์ีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณน้อยทื่สุด คอื ยุทธศาสตรท์ี ่4 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและการส่งเสรมิเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม  และการท่องเทีย่ว  จํานวน 

25,000 บาท       คดิเป็นรอ้ยละ 0.35 
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   ยุทธศาสตร์ที่มกีารเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด คอื  ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ยุทธศาสตร์การ

พฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื  จํานวน 180,000 บาท คดิ

เป็น       รอ้ยละ 69.23 

   และงบประมาณที่คงเหลือแต่ละยุทธศาสตร์ที่คงเหลือมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   จํานวน 3,350,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 100  และ

ยุทธศาสตรท์ี่คงเหลอืน้อยที่สุดคอื ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและการส่งเสรมิเกษตรกรรม 

การลงทุน พาณชิยกรรม  และการทอ่งเทีย่ว  จาํนวน 80,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 30.77 

 

3. การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตลุาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 

  3.1. ขอ้มลูผูต้อบแบบสอบถาม ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางกระบอื  จาํนวน 60 คน 

     3.1.1. ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 60 100 

 - ชาย 28 46.67 

- หญงิ 32 53.33 

2. ช่วงอาย ุ 60 100 

 - ตํ่ากวา่ 25 ปี 16 26.67 

- 25 - 40 ปี 10 16.67 

- 41 – 60 ปี 8 13.33 

- มากกวา่  60 ปี 26 43.33 

3. ระดบัการศึกษา 60 100 

 - ตํ่ากวา่ประถมศกึษา/ประถมศกึษา 28 46.67 

- มธัยมศกึษา/ปวช./ปวส./เทยีบเทา่ 30 50.00 

- ปรญิญาตร ี 2 3.33 

- สงูกวา่ปรญิญาตร ี 0 0.00 

4. อาชีพ 60 100 

 รบัราชการ 0 0.00 

เอกชน/รฐัวสิาหกจิ/คา้ขาย 11 18.33 

รบัจา้ง/เกษตรกร 34 56.67 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 15 25.00 

อื่นๆ 0 0.00 

 

  พบวา่ ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถสรปุไดด้งัน้ี 
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   1. เพศหญงิ เป็นผูต้อบแบบสอบถามมากกวา่เพศชาย  ซึง่ คดิเป็นรอ้ยละ 

53.33 

   2. ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คอื ช่วงอายุ มากกว่า 60 ปี ซึ่ง      

คดิเป็นรอ้ยละ 63.33 

   3. ระดบัการศกึษาของผูต้อบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คอื ระดบัการศกึษาตํ่ากว่า

ประถมศกึษา/ประถมศกึษา ซึง่ คดิเป็นรอ้ยละ 46.67 

   4. อาชพีของผูต้อบแบบสอบถามมากทีส่ดุ คอื รบัจา้ง/เกษตรกร ซึง่ คดิเป็นรอ้ย

ละ 56.67 

 

 

   3.1.2. การประเมินความพึงพอใจผลการดาํเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)          

ของเทศบาลตําบลบางกระบือ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีใน

ภาพรวมตามยทุธศาสตรแ์ละประเดน็การพฒันา 

ประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันา คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ ร้อยละ 

๑. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 5,400 5,220 96.67 

1.1 
มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ/

กจิกรรม 
600 574 95.67 

1.2 
มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของ

โครงการ/กจิกรรม 
600 587 97.83 

1.3 
มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ใน

โครงการ/กจิกรรม 
600 588 98.00 

1.4 
มกีารรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/

กจิกรรมต่อสาธารณะ 
600 560 93.33 

1.5 มคีวามโปรง่ใสในการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม 600 582 97.00 

1.6 มกีารดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนด 600 584 97.33 

1.7 
ผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูก่ารแกไ้ข

ปัญหา 
600 588 98.00 

1.8 
มกีารแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชน 
600 577 96.17 

1.9 
ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/

กจิกรรม 
600 580 96.67 

๒. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านสาธารณสขุ การส่งเสริม

คณุภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา 

วฒันธรรม ประเพณี ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

5,400 5,257 97.35 
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2.1 
มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ/

กจิกรรม 
600 566 94.33 

2.2 
มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของ

โครงการ/กจิกรรม 
600 596 99.33 

2.3 
มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ใน

โครงการ/กจิกรรม 
600 576 96.00 

2.4 
มกีารรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/

กจิกรรมต่อสาธารณะ 
600 577 96.17 

2.5 มคีวามโปรง่ใสในการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม 600 586 97.67 

2.6 มกีารดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนด 600 590 98.33 

2.7 
ผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูก่ารแกไ้ข

ปัญหา 
600 582 97.00 

2.8 
มกีารแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชน 
600 590 98.33 

2.9 
ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/

กจิกรรม 
600 594 99.00 

 

ประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันา คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ ร้อยละ 

๓. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการจดัระเบียบชมุชน/

สงัคม การรกัษาความสงบเรียบร้อย 
5,400 5,301 98.17 

3.1 มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ/

กจิกรรม 
600 592 98.67 

3.2 มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของ

โครงการ/กจิกรรม 

600 
596 99.33 

3.3 มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ใน

โครงการ/กจิกรรม 

600 
586 97.67 

3.4 มกีารรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กจิกรรม

ต่อสาธารณะ 

600 
579 96.50 

3.5 มคีวามโปรง่ใสในการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม 600 587 97.83 

3.6 มกีารดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนด 600 594 99.00 

3.7 ผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูก่ารแกไ้ข

ปัญหา 

600 
590 98.33 

3.8 มกีารแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชน 

600 
585 97.50 
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3.9 ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/

กจิกรรม 

600 
592 98.67 

๔. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาและการส่งเสริมเกษตรกรรม 

การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
5,400 5,274 97.67 

4.1 มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ/

กจิกรรม 

600 
589 98.17 

4.2 มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของ

โครงการ/กจิกรรม 

600 
596 99.33 

4.3 มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ใน

โครงการ/กจิกรรม 

600 
590 98.33 

4.4 มกีารรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กจิกรรม

ต่อสาธารณะ 

600 
576 96.00 

4.5 มคีวามโปรง่ใสในการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม 600 580 96.67 

4.6 มกีารดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนด 600 590 98.33 

4.7 ผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูก่ารแกไ้ข

ปัญหา 

600 
582 97.00 

4.8 มกีารแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชน 

600 
581 96.83 

4.9 ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/

กจิกรรม 

600 
590 98.33 

 

 

 

ประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันา คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ ร้อยละ 

๕. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการบริหารจดัการ

ทรพัยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 
5,400 5,217 96.61 

5.1 มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ/

กจิกรรม 
600 585 97.50 

5.2 มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของ

โครงการ/กจิกรรม 

600 
582 97.00 

5.3 มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ใน

โครงการ/กจิกรรม 

600 
584 97.33 

5.4 มกีารรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กจิกรรม

ต่อสาธารณะ 

600 
584 97.33 
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5.5 มคีวามโปรง่ใสในการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม 600 590 98.33 

5.6 มกีารดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนด 600 565 94.17 

5.7 ผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูก่ารแกไ้ข

ปัญหา 

600 
574 95.67 

5.8 มกีารแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชน 

600 
576 96.00 

5.9 ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/

กจิกรรม 

600 
577 96.17 

๖. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการบริหารกิจการ

บา้นเมืองและสงัคมท่ีดี 
5,400 5,301 98.17 

6.1 มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ/

กจิกรรม 
600 592 98.67 

6.2 มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของ

โครงการ/กจิกรรม 

600 
597 99.50 

6.3 มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ใน

โครงการ/กจิกรรม 

600 
580 96.67 

6.4 มกีารรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กจิกรรม

ต่อสาธารณะ 

600 
582 97.00 

6.5 มคีวามโปรง่ใสในการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม 600 590 98.33 

6.6 มกีารดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนด 600 594 99.00 

6.7 ผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูก่ารแกไ้ข

ปัญหา 

600 
586 97.67 

6.8 มกีารแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชน 

600 
590 98.33 

6.9 ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/

กจิกรรม 

600 
590 98.33 

 

 

  พบว่า การประเมนิความพงึพอใจผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาล

ตําบลบางกระบอื ในการพฒันาและสง่เสรมิการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ใีนภาพรวมตามยุทธศาสตรแ์ละ

ประเดน็การพฒันา ของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

   1. ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการจดัระเบยีบชุมชน/สงัคม การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย และ ยทุธศาสตรท์ี ่6 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารกจิการบา้นเมอืงและสงัคมทีด่ ี โดยคดิเป็นรอ้ยละ 98.17 
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   2. ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากร ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื โดยคดิเป็น

รอ้ยละ 96.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 4 
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สรปุผลและข้อเสนอแนะ 

 

  ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลบางกระบือ ได้

ดําเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลตําบลบาง

กระบอื            ตามแผนยุทธศาสตรแ์ต่ละยุทธศาสตรต่์างๆ แผนการดําเนินงาน รวมถงึการดําเนินงาน

ตามโครงการพฒันา    และความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการดาํเนินการตามแผนพฒันาของเทศบาล

ตําบลบางกระบอื       ประจําปีงบประมาณ 2561 (หอ้งระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 – 31 มนีาคม 2561) 

ไปแลว้นัน้               ซึง่ สามารถสรปุผลการตดิตามและประเมนิผล ไดด้งัน้ี 
 

 

   1. สรปุผลการประเมินผลการดาํเนินการยทุธศาสตรข์องเทศบาลตาํบลบางกระบือ        

ครัง้ท่ี 1/2561  ผลการประเมิน เป็นดงัน้ี 

 

       พบว่า ประเดน็การประเมนิม ี24 ประเดน็ และ 3 ส่วนการประเมนิ ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป 

ประเด็นที่ 1 – 7  ส่วนที่ 2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประเด็นที่ 8 – 13  ส่วนที่ 3 การจัดทํา

แผนพัฒนา ประเด็นที่ 14 – 24  ในส่วนของการประเมินยังมีประเมินในครัง้น้ี  มีเพียง ส่วนที่ 2 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประเด็นที่ 10 มีการจดัประชุมอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอท้องถิ่น มีการ

ดําเนินการแต่ไม่ไม่มคีวามต่อเน่ือง  เน่ืองจากมกีารจดัประชุมเพยีงครัง้คราวเท่านัน้ หรอืมคีวามจําเป็น

เรง่ดว่น จงึไมเ่ป็นการจดัประชุมทีต่่อเน่ือง     คดิเป็นรอ้ยละ  95.83 ของคะแนนในภาพรวมทัง้หมด 

 

 

   2. สรปุผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง

แผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

 

     2.1. สรปุผลประเมินผลโครงการ 

 

     พบว่า จํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)          

แต่ละยทุธศาสตรก์ารพฒันา ของเทศบาลตําบลบางกระบอื สรปุไดด้งัน้ี   

 

   1 . โครงการพัฒ นาตามแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ ปี  (พ .ศ .2561 – 2564)        

ประจาํปีงบประมาณ 2561  แต่ละยทุธศาสตร ์จาํนวน 71 โครงการ 

    - ยทุธศาสตรท์ี ่1 จาํนวน 11 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 15.49  

    - ยทุธศาสตรท์ี ่2 จาํนวน 26 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 26.00 

    - ยทุธศาสตรท์ี ่3 จาํนวน 10 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 14.08 

    - ยทุธศาสตรท์ี ่4 จาํนวน  2  โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 2.82  

    - ยทุธศาสตรท์ี ่5 จาํนวน  6  โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 8.45 

    - ยทุธศาสตรท์ี ่6 จาํนวน 16 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 22.54 
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   2. โครงการที่ ได้ร ับอนุมัติงบประมาณ  จํานวน 44 โครงการ คิด เป็น                 

รอ้ยละ 61.97 

    - ยทุธศาสตรท์ี ่1 จาํนวน  4  โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 9.09  

    - ยทุธศาสตรท์ี ่2 จาํนวน 23 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 52.27 

    - ยทุธศาสตรท์ี ่3 จาํนวน  8  โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 18.18 

    - ยทุธศาสตรท์ี ่4 จาํนวน  1  โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 2.27 

    - ยทุธศาสตรท์ี ่5 จาํนวน  2  โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 4.55 

    - ยทุธศาสตรท์ี ่6 จาํนวน  6  โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 13.64 

 

   3. โครงการทีด่าํเนินการแลว้  จาํนวน 12 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 27.27 

- ยทุธศาสตรท์ี ่1 จาํนวน 1 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 25.00  

    - ยทุธศาสตรท์ี ่2 จาํนวน 6 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 26.09 

    - ยทุธศาสตรท์ี ่3 จาํนวน 3 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 37.50 

    - ยทุธศาสตรท์ี ่4 จาํนวน 0 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 0.00  

    - ยทุธศาสตรท์ี ่5 จาํนวน 1 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 

    - ยทุธศาสตรท์ี ่6 จาํนวน 1 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 16.67 

 

   4. โครงการทีย่งัไมด่าํเนินการ จาํนวน 32 โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ 72.73 

- ยทุธศาสตรท์ี ่1 จาํนวน  3  โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 75.00  

    - ยทุธศาสตรท์ี ่2 จาํนวน 17 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 73.91 

    - ยทุธศาสตรท์ี ่3 จาํนวน  5  โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 62.50 

    - ยทุธศาสตรท์ี ่4 จาํนวน  1  โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 100  

    - ยทุธศาสตรท์ี ่5 จาํนวน  1  โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 

    - ยทุธศาสตรท์ี ่6 จาํนวน  5  โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 83.33 
 

 

2 .2 . ส รุ ป ผ ล ผ ล ก า ร ดํ า เนิ น ง า น ต า ม แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถ่ิ น ส่ี ปี                       

(พ.ศ.2561 – 2564)  ประจาํปีงบประมาณ 2561 

                     พบว่า ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)    

ประจําปีงบประมาณ 2561  ของเทศบาลตําบลบางกระบือ จํานวนโครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้น        

จาํนวน 10 โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ 22.73 จาํนวนโครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งดาํเนินการ จาํนวน 2 โครงการ           

คดิเป็นรอ้ยละ 4.55  จาํนวนโครงการทีย่งัไมไ่ดด้าํเนินการ จาํนวน 32 โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ 72.73 

 

 

2.3.  สรปุผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 2561 

 

             พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2561 มีการเบิกจ่ายเงนิ

ประมาณ  งบปกตริวมทัง้สิน้ จาํนวน 7,088,500 บาท  ยุทธศาสตรท์ีไ่ดร้บัจดัสรรงบประมาณมากทีส่ดุ คอื 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน จํานวน 3,350,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 

47.26  และยุทธศาสตร์ที่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณน้อยที่สุด  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การ

พฒันาและการส่งเสรมิเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว  จํานวน 25,000 บาท  

คดิเป็นรอ้ยละ 0.35 

ยุทธศาสตรท์ี่มกีารเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด คือ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการ

บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื จาํนวน 180,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 69.23       

และงบประมาณทีค่งเหลอืแต่ละยุทธศาสตรท์ีค่งเหลอืมากทีสุ่ด คอื ยทุธศาสตรท์ี ่1 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา

ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน   จาํนวน 3,350,000 บาท  คดิเป็นรอ้ยละ 100  และยทุธศาสตรท์ีค่งเหลอืน้อยทีสุ่ด

คอื ยุทธศาสตรท์ี ่5 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาและการสง่เสรมิเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม  และการ

ทอ่งเทีย่ว  จาํนวน 80,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 30.77 

 

 

  3. สรุปผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 –       

31 มีนาคม 2561) 

 

  พบว่า ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เพศหญิง เป็นผูต้อบแบบสอบถามมากกว่า

เพศชาย  ซึง่ คดิเป็นรอ้ยละ 53.33 ช่วงอายุของผูต้อบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คอื ช่วงอายุ มากกว่า 60 ปี 

ซึง่            คดิเป็นรอ้ยละ 63.33 ระดบัการศกึษาของผูต้อบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คอื ระดบัการศกึษา

ตํ่ากว่าประถมศกึษา/ประถมศกึษา ซึ่ง คดิเป็นรอ้ยละ 46.67 และอาชพีของผูต้อบแบบสอบถามมากทีสุ่ด              

คอื  อาชพีรบัจา้ง/เกษตรกร ซึง่ คดิเป็นรอ้ยละ 56.67 

 

 

  4 . ก ารป ระเมิ น ค ว าม พึ งพ อ ใจ ผ ล ก ารดํา เนิ น งาน  (โค รงก าร/กิ จก รรม )                      

ของเทศบาลตําบลบางกระบือ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีใน

ภาพรวมตามยทุธศาสตรแ์ละประเดน็การพฒันา 

 

  พบว่า การประเมนิความพงึพอใจผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาล       

ตําบลบางกระบือ ในการพฒันาและส่งเสรมิการบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดใีนภาพรวมตามยุทธศาสตร ์        

และประเด็นการพัฒนา ของผู้ตอบแบบสอบถาม ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด               

คอื ยุทธศาสตรท์ี ่3 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการจดัระเบยีบชุมชน/สงัคม การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย     

และ ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้าน เมืองและสังคมที่ด ี                       

โดยคิดเป็น  ร้อยละ 98.17 ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากร ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื โดยคดิเป็น

รอ้ยละ 96.61 
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