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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย     
ไม่ เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้ งสองมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตาม              
และประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร ข้าราชการ
พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกระบือ สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลบางกระบือ จึงเป็นการติดตามและประเมินผลที่ให้ความสำคัญ 
ดังน้ี 
  1 .1 .ผ ล ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ข อ งผู้ รั บ ผิ ด ช อบ แ ต่ ล ะแ ผน งาน  โครงการเพ่ื อการพั ฒ นา                     
เทศบาลตำบลบางกระบือ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  1.2.ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระบือ ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา           
ที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  1.3.ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการ                
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  1 .4.ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการทดสอบ                  
ผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลบางกระบือ ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  
ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึง           
จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบลบางกระบือ ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาล
ตำบลบางกระบือ สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลบางกระบือ 
  บทสรุปของความสำคัญ คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการ และจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบ ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้ เกิดจุดแข็ง           
และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น สามารถแก้ไขปัญหาได้ สร้างโอกาสในการดำเนินการ      
และพัฒนา ต้องใช้ความร่วมมือ ประสานงานจากผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลบางกระบือ ให้เกิดประโยชน์เพ่ือ
ดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่าน้ีจะถูกค้นพบ   
เพ่ื อให้ เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระบือ  โดยการติดตามและประเมินผล  ซึ่ งส่ งผลให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความมั่นคง ย่ังยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ได้อย่างดีเย่ียม 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) มุ่งค้นหาแผนงาน 
โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษา
ระหว่างดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นน้ันว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหา
จากส่ิงใด เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา และร่วมกันพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระบือให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนชุมชนตำบลบางกระบือ จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
  2.1.เพ่ื อ เป็น เค ร่ืองมื อ ในการบริห ารราชการท้ องถิ่ น ของเทศบาลตำบลบางกระบือ                  
ซึ่ง จะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้ งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น               
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2.2.เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้            
สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่น ตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  2.3.เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลบางกระบือ 
  2.4.เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหาร การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลบางกระบือ 
  2.5.เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ
เท ศบ าลต ำบลบ างก ระ บื อ  ที่ จ ะ ต้ อ งผลั ก ดั น ให้ ก ารด ำ เนิ น ก ารต ามแผน งาน  โค รงก าร ต่ างๆ                  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ประชาชน     
ในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ และชุมชนทั้ง 5 ชุมชน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  2.6.เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด ร้อยละ ความสำเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
   

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังน้ี  
    (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น               
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย          
ปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
    (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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  3.1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
    1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  
    2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน   
    3) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
    4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคนคน  
    5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ   
อีกหน่ึงคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางกระบือ      
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
(พ.ศ.2561 – 2564) ดังน้ี 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
(พ.ศ.2561 – 2564) โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง เครื่องมือ วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับ     
เทศบาลตำบลบางกระบือ 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ตามกรอบ
แนวทาง เครื่องมือ วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561 – 2564) ต่อนายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ เพ่ือดำเนินการต่อไป 
 
  3.2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางกระบือ         
ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอน เพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบางกระบือ ดังน้ี 
  1. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตาม ว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวช้ีวัด : KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตามและประเมินผล เป็นต้น 
จากน้ันศึกษาว่าการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล
อย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำ
ผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2. วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก     
ข้อ 2.1. มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก คือ วัตถุประสงค์ของการติดตามและ
ประเมินผล แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากน้ัน
สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลอง
และปรับปรุงเคร่ืองมือที่ใช้ 
  3. ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์         
และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในคร้ังน้ี คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  
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  ดังน้ัน ถึงแม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีขนาดไหน และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม                  
แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำ ตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้          
แต่ละโครงการตามตัวช้ีวัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลากหลายวิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่เทศบาลตำบลบางกระบือ 
  5. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เก่ียวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งน้ี การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะ   
ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลบางกระบือ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
  6. รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบางกระบือ ต่อนายกเทศมนตรี
ตำบลบางกระบือ เพ่ือให้นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลบางกระบือ             
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางกระบือ โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  7. การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบางกระบือ หรือผู้เก่ียวข้องหรือผู้มีอำนาจ  
ในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป          
ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรี    
ตำบลบางกระบือ 
 
  3.3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบางกระบือ มีอำนาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี    
ตำบลบางกระบือ เพ่ือให้นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลบางกระบือ              
และคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลบางกระบือ โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายน       
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนการรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์ หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระบือ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามผลรวมท้ัง             
โดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ได้สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า                  
เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์   (Interview) และแบบสั งเกต  (Observation) เป็ น ต้น   โดยอาศั ย
สภาพแวดล้อมทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลบางกระบือ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ในท้องถิ่นรวมทั้ง
เกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจ          
และเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูลที่ต่อไป  

 

นายกเทศมนตรี
ตำบลบางกระบือ 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล

ตำบลบางกระบือ 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา

นายกเทศมนตรี
ตำบลบางกระบือ สภาเทศบาลตำบล

บางกระบือ 
รายงานผล เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกเทศมนตรี
ตำบลบางกระบือ 

 

ป ระก าศ ผลก าร ติ ด ต าม แล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า   
ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
บางกระบือทราบใน ท่ี เปิ ด เผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย 
ไ ว้ เป็ น ระยะ เวล าไม่ น้ อ ยก ว่ า
สามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

เสนอ 
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  4.1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางกระบือ  
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  1.  กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังน้ี 
      1 ) ป ระ ชุ ม คณ ะก รรม ก ารติ ด ต าม แ ล ะป ระ เมิ น ผ ล แ ผน พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น                  
ของเทศบาลตำบลบางกระบือ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
      2 )  สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ  6  เดือน  และสรุปภาพรวม            
ของ 6 เดือนที่ผ่านมาทุกคร้ัง 
       3)   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ต่อนายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพ่ือให้นายกเทศมนตรี 
ตำบลบางกระบือ เสนอสภาเทศบาลตำบลบางกระบือ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  2. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบบลางกระบือ 
  3.  ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเคร่ืองมือที่มีอยู่
จริงในเทศบาลตำบลบางกระบือ มาปฏิบัติงาน 
  4.  ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ ต่อเน่ืองจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ ไ ด้ รับจริ ง กับทรัพยากรที่ ถู ก ใช้ ไป ในการพัฒนาท้ องถิ่ น ของเทศบาลตำบลบางกระบือ                  
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  6. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ          
ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปของเทศบาลตำบลบางกระบือ ทั้งในระดับหมู่บ้าน และระดับชุมชนตำบล       
และอาจรวมถึงอำเภอบางคนที และจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และและประสานงาน  
รวมถึงประสานความรวมมือในด้านต่างๆ ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
 
  4.2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางกระบือ กำหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  1. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบหลัก ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
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    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 
  2. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตาม และประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย    
หรือ ควบคุมความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่               
จากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลบางกระบือ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 
  4.3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางกระบือ   
กำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการน้ีจะทำการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด    
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดน้ัน เป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น              
เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนต่างๆ จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง  
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  จะใช้การทดสอบและวัดโดยการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ เป็นต้น 
  2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไป  
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์        
และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลบางกระบือ ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางกระบือ
มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต  
       (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน            
มีกิจกรรมร่วมกัน 
        (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์           
ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลบางกระบือ 
   4. การสำรวจ (surveys) ในที่ น่ีหมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น  ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระบือ จะมีการบันทึกการสำรวจ         
และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
  5. เอกสาร  (Documents) การ ติดตามและประ เมิ น ผล ยุท ธศาสตร์แ ละ โค รงการ                 
มีความจำเป็นอ ย่าง ย่ิ งที่ จะ ต้องใช้ เอกสาร  ซึ่ ง เป็น เอกสารที่ เ ก่ี ยวข้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา                  
ปัญหาความต้องการ ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทาง          
การพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาล
ตำบลบางกระบือ 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  ในอนาคต 
ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อ ดังน้ี 
  5.1.ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปแนวทางเดียวกัน  
  5.2.ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี        
(พ.ศ.2561 – 2564)  และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ันได้ 
ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  5.3.ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  5.4.สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
  5.5.กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เน้ือหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  5.6.การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/            
กอง/ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลตำบลบางกระบือ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผล     
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากน้ียังสามารถกำหนด
มาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  5.7.ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลบางกระบือ แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/                
ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน  ทำให้เป้าหมายของเทศบาล
ตำบลบางกระบือ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้อง เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  5.8.สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลบางกระบือ 
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

   
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
     1.1.1 .แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระบือ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลบางกระบือ     
ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลบางกระบือ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ       
และจุดมุ่ งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                  
แผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม   อำเภอบางคนที และแผนชุมชน             
ตำบลบางกระบือ 
     1.1.2.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระบือ มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    - ด้านการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

  โครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดระเบียบเมือง และการจัดทำผังเมือง 
 

   ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    - เสริมสร้างธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรม 
    - ส่งเสริมสนับสนุนสืบสาน อนุรักษ์ เผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

  กิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    - สนับสนุนสวัสดิการชุมชนและทุนทางสังคม 
    - เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน 
    - เสริมสร้างการศึกษา 
    - เสริมสร้างสุขภาพ อนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
    - ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 

  เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

   ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม   
และการท่องเที่ยว 
    - เสริมสร้างความเท่าเทียมและเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้สมดุลและย่ังยืน 
    - อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    - ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
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   ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 
    - สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

  และสิ่งแวดล้อม 
    - รักษา ทำนุ บำรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - บำบัดและจัดการสิ่งปฏิกูล 

 

   ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
    - ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองท้องถิ่น 
     - การบริหารงานบุคคล ค่าใช้จ่ายประจำ ปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์ 
 
    1.1.3. พันธกิจ ประกอบด้วย 

 

          พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือรองรับ
เมืองน่าอยู่และประตูสู่อาเซียน   
          พันธกิจที่ 2  ส่ ง เส ริมก ารพัฒ นาเด็ ก  เย าวชน  สตรี  ผู้ สู งอ า ยุ  ผู้ พิ ก าร           
และผู้ด้อยโอกาส  
          พันธกิจที่ 3 อนุรักษ์และสืบทอดศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น      
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
          พันธกิจที่ 4 สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
มีความโปร่งใสในการบริหารงาน 
          พันธกิจที่ 5 กำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
          พันธกิจที่ 6 บำรุงและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
    1.1.4. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 

 

         จุดมุ่งหมายที่ 1 เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน เพียงพอและทั่วถึง 
         จุดมุ่งหมายที่ 2 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีจิตสำนึกในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
         จุดมุ่งหมายที่ 3 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการระดมความ
คิดเห็นเพ่ือแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชน 
         จุดมุ่งหมายที่ 4 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
และครอบคลุม 
         จุดมุ่งหมายที่ 5 เพ่ือยกระดับการศึกษาและพัฒนาด้านการกีฬาของประชาชน
และเยาวชน 
           จุดมุ่งหมายที่ 6 เพ่ือจัดให้มีการพัฒนาแก่กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชนและจัด
สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
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  จุ ด มุ่ งห ม ายที่  7  เ พ่ื อ ก ารบ ริก ารป ระช าชน ได้ ส ะด วก รวด เร็ ว             
ทั่วถึง  และเป็นธรรม โดยพัฒนาและจัดระบบบริการให้มีศักยภาพในการแก้ไข ปัญหาความเดือนร้อน        
ของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและตรงกับความต้องการของประชาชน  

จุดมุ่ งหมายที่ 8 เพ่ือให้ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

จุดมุ่งหมายที่ 9 เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพียงพอ    
ต่อการดำรงชีวิตและไม่มีหน้ีสิน  

จุดมุ่ งหมายที่  10 เพ่ื อให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ วัฒนธรรม          
และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
 
    1.1.5. แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 

     แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดระเบียบเมือง และการจัดทำผังเมือง 
     แนวทางการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรม  
     แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนสืบสาน อนุรักษ์ เผยแพร่ 
ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     แนวทางการพัฒนาที่ 4 สนับสนุนสวัสดิการชุมชนและทุนทางสังคม 
     แนวทางการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน 
     แนวทางการพัฒนาที่ 6 เสริมสร้างการศึกษา 
     แนวทางการพัฒนาที่ 7 เสริมสร้างสุขภาพอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการเก่ียวกับการ
รักษาความสงบ เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    

 แนวทางการพัฒนาที่ 9 เสริมสร้างความเท่าเทียมและเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
ให้สมดุลและย่ังยืน 
     แนวทางการพัฒนาที่ 10 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
     แนวทางการพัฒนาที่ 11 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ         
และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 

 แนวทางการพัฒนาที่ 12 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ     
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     แนวทางการพัฒนาที่  13 รักษา ทำนุ  บำรุงทรัพยากรธรรมชาติ          
และสิ่งแวดลอ้ม 
     แนวทางการพัฒนาที่ 14 บำบัดและจัดการสิ่งปฏิกูล 

 แนวทางการพัฒนาที่ 15 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองท้องถิ่น 
      แนวทางการพัฒนาที่  16 การบริหารงานบุคคล ค่าใช้จ่ายประจำ     
ปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์ 
 

  1.1.6. วิสัยทัศน์  
 

     คุณธรรมดี มีวินัย ใสใจพัฒนา มุ่งมั่นสร้างศรัทธา พาท้องถิ่นเจริญ 
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    1.2. โครงการแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 -  2564) 
1.2.1. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ห้วงปี 2561   ตามแบบ ผ.01 

 

ลำดับ ชื่อโครงการ 
หน่วย

ดำเนนิการ 
แผนงาน-กิจกรรม งบประมาณ 

ตามแผน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 โครงการวางท่อระบายน้ำ กองช่าง วางท่อระบายน้ำขนาด 0.80 

เมตร ยาว 8.00 เมตร และ
ขนาด 0.60 เมตร ยาว 7 
เมตร พร้อมบ่อ 0.80 เมตร 
จำนวน 1 บ่อ หมู่ที่ 1 

31,000 

2 โครงการก่อสร้างสะพาน 
ทางเดินเท้าหมู่ที่ 5  
เช่ือมต่อหมู่ที่ 4 

กองช่าง ก่อสร้างขนาด 1.20 เมตร 
ยาว 18 
เมตร ตามแบบที่เทศบาล
กำหนด 

900,000 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะพร้อมติดต้ังอุปกรณ์ 

กองช่าง 1. ขายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
(บริเวณถนนตัดใหม่ หมู่ที่ 5) 
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 3 (ปรับระบบไฟฟ้า) 
3. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 4 (ปรับระบบไฟฟ้า) 

1,500,000 
 

200,000 
 

200,000 

4 โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง - 
พลังงานแสงอาทิตย์ 

กองช่าง ติดต้ังโคมไฟฟ้าแบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม
อุปกรณ์ หมู่ที ่4 จำนวน 
9 จุด 

100,000 

5 โครงการจัดทำป้ายบอกช่ือซอย กองช่าง จัดทำป้ายบอกช่ือซอย ชนิด 
สแตนเลส จำนวน 5 ป้าย 
(ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) 

200,000 

6 โครงการเดินท่อเมนประปา 
บาดาล หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง วางท่อเมนประปาหมู่บ้านที่ ๑ 
ตามแบบเทศบาลฯ กำหนด 

๓๐๐,๐๐๐ 

7 โครงการประปาส่วนภูมิภาค 
(นโยบายของการประปาภูมิภาค) 

กองช่าง ปริมาณของน้ำมีในระดับที่มี
คุณภาพและเพียงพอ 
๕ หมู่บ้าน 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

8 โครงการจัดทำแผนผังชุมชน 
ของตำบลบางกระบือ 

กองช่าง จัดทำผังชุมชนของ 
ตำบลบางกระบือ 
(จำนวนครอบครัวในพ้ืนที่) 

100,000 
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ลำดับ ชื่อโครงการ 
หน่วย

ดำเนนิการ 
แผนงาน-กิจกรรม งบประมาณ 

ตามแผน 

9 โครงการถนนลูกรังหินคลุก กองช่าง ก่อสร้างถนนลูกรังหินคลุก 
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง
ยาว 658.๐๐ เมตร บริเวณ 
หมู่ที่ ๔ เช่ือมต่อหมู่ที่ ๕  
(พร้อมก่อสร้างสะพาน) 

๓,๖๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

10 โครงการถนนลูกรังหินคลุก กองช่าง ก่อสร้างถนนลูกรังหินคลุก 
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง
รวม 380.๐๐ เมตร บริเวณ 
หมู่ที่ 2 เช่ือมต่อหมู่ที่ 1  
(พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล.) 

๒,25๐,๐๐๐ 

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดต้ังอุปกรณ์ 

กองช่าง ขยายเขตไฟ ฟ้ าสาธารณะ
พร้อมติดต้ังอุปกรณ์โคมไฟฟ้า
ส่ อ งส ว่าง บริ เวณหมู่ ที่  ๒ 
(ชุมชนคลองตัน)  

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1 โครงการส่งเสริมศักยภาพ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สำนักปลัด จัดกิจกรรมหรอือบรมกลุ่ม 
เพ่ือก่อให้เกิดความรู้ 
และประโยชน์ 

30,000 

2 โครงการส่งเสริมปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

สำนักปลัด อบรมการใช้ชีวิตแบเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่  
จำนวน 50 คน 

250,000 

3 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ 

สำนักปลัด อบรมครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ 

50,000 

4 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนตำบลบางกระบือ 

สำนักปลัด ฝึกอบรมเสริมทักษะในการ
สร้างอาชีพกลุ่มสตรีและ
ประชาชนในพ้ืนที่  
จำนวน 50 คน 

50,000 

5 

 

โครงการสานสัมพันธ์วัน 
ครอบครัว 

สำนักปลัด จัดกิจกรรมสร้างความอบอุ่น
ในครอบครัว (พ่อ-แม่-ลูก 
ผูกพัน) จำนวน 30  
ครัวครัว พร้อมออกค่าย
เยาวชนนอกสถานที่ 

50,000 
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ลำดับ ชื่อโครงการ 
หน่วย

ดำเนนิการ 
แผนงาน-กิจกรรม งบประมาณ 

ตามแผน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6 โครงการให้ความรู้เพ่ือพัฒนา  
ศักยภาพเด็กและเยาวชน 
สู่ชุมชนที่น่าอยู่ 

กอง
การศึกษา 

จัดอบรมเด็กและเยาวชนใน
ชุมชน ให้มีความรู้ด้านการ
พัฒนาชุมชนเพ่ือให้ชุมชน 
น่าอยู่อาศัย พร้อมศึกษา 
ดูงานนอกสถานที่ 

100,000 

7 โครงการกองบุญ/กองทุนสัจจะ 
เงินออมวันละบาท 

สำนักปลัด จัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการ
กองบุญ/กองทุนสัจจะเงิน
ออมวันละบาท 

20,000 

8 โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจ 
ผู้สูงอายุ 

สำนักปลัด 1.จัดกิจกรรมการนันทนาการ
สำหรับผู้สูงอายุในพ้ืนที่ และ
จัดกิจกรรมสันทนาการ 
ให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะกลุ่ม 
เพ่ือนพร้อมตรวจสุขภาพ
ประจำปี 

100,000 

9 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

1.กำจัดผักตบชวาใน 
ลำคลอง สร้างจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และการบริหารจัดการขยะ 
2.จัดอบรมและศึกษาดูงาน
นอกสถานที ่

200,000 

 10 โครงการรองรับการเตรียม
ความพร้อมของประชาคม 
อาเซียน 2558 

กอง
การศึกษา 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
เพ่ิมเติมด้านประชาคม
อาเซียน เด็กเยาวชน  
กลุ่มผู้นำและประชาชน 

50,000 

11 โครงการเด็กไทยดูดีมีพลานามัย กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

จัดอบรมให้ความรู้ เด็กและ
เยาวชน 

30,000 

12 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
และอบรมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก โรคเอดส์ 
 ไข้หวัดนก ฯลฯ 

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

จัดอบรมให้ความรู้และ
ส่งเสริมการป้องกัน 
โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์   
ไข้หวัดนก 

70,000 
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ลำดับ ชื่อโครงการ 
หน่วย

ดำเนนิการ 
แผนงาน-กิจกรรม 

งบประมาณตาม
แผน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

13 โครงการจัดอบรมให้ความรู้การ 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

จัดอบรมให้ความรู้และ
ส่งเสริมการป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้า 

30,000 

14 โครงการปฏิวัติน้ำมันทอดซ้ำ กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

จัดอบรมให้ความรู้ถึงอันตราย 
จากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ 

30,000 

15 โครงการสร้างสุขภาพดี 
มีความสุข 

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

จัดอบรมให้ความรู้ 
แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 

30,000 

16 
 

โครงการธรรมสัญจรเสริมสรา้ง 
คุณธรรม จริยธรรม กลุม่ผู้นำ 
ชุมชน เด็กเยาวชนผู้สูงอายุและ 
ประชาชน 

กอง 
การศึกษา 

1. จัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย 
2. เดินทางปฏิบัติธรรม 

100,000 

17 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ  
เด็กสตรี ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส 
คนพิการและผูม้ีรายได้น้อยเพ่ือ 
เทิดพระเกียรติถวายเป็น  
พระราชกุศล 

สำนักปลัด สงเคราะห์ช่วยเหลือ เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส  
และผู้มรีายได้น้อย 
(ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด) 

70,000 

18 โครงการวันเด็กแห่งชาติ กอง 
การศึกษา 

จัดกิจกรรมให้กับเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล 

100,000 

19 โครงการวันท้องถิ่นไทย ของ 
เทศบาลตำบลบางกระบือ 

สำนักปลัด ๑. จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน
วันท้องถิ่นไทย 
๒. ทำบุญถวายอาหาร
กลางวันแด่พระสงฆ์ในวัน
ท้องถิ่นไทย  
(๑๘ มีนาคมของทุกปี) 

๓๐,๐๐๐ 

20 โครงการพัฒนาที่ดินทำกินและ
ที่อยู่อาศัย สำหรับประชาชนใน
ตำบลบางกระบือ 
 

สำนักปลัด ประชาชนในพ้ืนที่ 
ตำบลบางกระบือ  
มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย 
ที่ดีขึ้น 

100,000 
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ลำดับ ชื่อโครงการ 
หน่วย

ดำเนนิการ 
แผนงาน-กิจกรรม งบประมาณ 

ตามแผน 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

การจัดนิทรรศการ 
และการอบรมป้องกันยาเสพติด
กลุ่มเยาวชน แกนนำ 
และประชาชน 

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

จัดอบรมและการ เดินรณรงค์
ต้านยาเสพติดในพ้ืนที ่
โดยกลุ่มเยาวชนผู้นำ  
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ 
ประชาชนทั่วไป 
พร้อมศึกษาดูงานนอกสถานที ่

3๐,๐๐๐ 

๒ โครงการอบรมด้านวินัยจราจร 
ให้กลุ่มเยาวชน 

สำนักปลัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
วินัยจราจรให้กลุ่มเยาวชน
และประชาชน ๑ กลุ่ม ใน 
ห้องประชุม จำนวน ๔๐ คน 

๒๕,๐๐๐ 

๓ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน 

สำนักปลัด จัดอบรมด้านส่งเสริม
ประชาธิปไตยให้เด็ก 
และเยาวชน ประชาชนทั่วไป
จำนวน ๔๐ คน 

๓๐,๐๐๐ 

4 โครงการจัดทำป้ายส่งเสริมและ 
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การ 
สวมหมวกนิรภัย เต็ม ๑๐๐ % 

สำนักปลัด ๑.จัดทำป้ายรณรงค์ส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% 
ตามนโยบายรัฐบาล 
(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๖๓) 
ครั้งที่ ๑ ให้วามรู้ด้านป้องกัน
อุบัติภัย การสวมหมวกนิรภัย 
จำนวน ๕๐ คน  
ก่อนเทศกาลปีใหม ่
ครั้งที่ ๒ อบรมการสวมหมวก
นิรภัย ปลอดภัยต่อชีวิต 
จำนวน ๕๐ คน 
ก่อนวันสงกรานต์ 

๕๐,๐๐๐ 

5 โครงการอบรมให้ความรู้ 
นำชุมชนและประชาชน 
ด้านกฎหมายชีวิตประจำวัน 

สำนักปลัด จัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย
จำนวน 1 รุ่น 

50,000 
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ลำดับ ชื่อโครงการ 
หน่วย

ดำเนนิการ 
แผนงาน-กิจกรรม งบประมาณ 

ตามแผน 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
6 โครงการรณรงค์ป้องกัน 

อุบัติเหตุเทศกาลวันสำคัญ ตาม 
นโยบายของรัฐบาลและให้ 
ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับภัยและ 
การป้องกันภัย 

สำนักปลัด ๑. จัดต้ังจุดตรวจบริการ
ประชาชนในพ้ืนที่ 
 และผูส้ญัจรไปมาในเขตพ้ืนที่
ดังน้ี 
ครั้งที่ ๑ ช่วง ๗ วัน อันตราย
ก่อนปีใหม ่
ครั้งที่ ๒ ช่วง ๗ วัน อันตราย
ก่อนวันสงกรานต์ 
๒. จัดต้ังทีม อปพร. ตรวจ 
เวรยาม ในยามค่ำคืนและ
ดูแลความเรียบร้อย ให้กับ 
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
๓. อบรมทบทวน อปพร. 
ตามหลักสูตรทีก่ำหนด 

20๐.๐๐๐ 

7 โครงการพัฒนาที่ดินทำกินและ
ที่อยู่อาศัย สำหรับประชาชนใน
ตำบลบางกระบือ 
 

สำนักปลัด ประชาชนในพ้ืนที่ 
ตำบลบางกระบือ  
มีที่ดินทำกิน 
และที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น 

100,000 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
๑ โครงการป้องกันกำจัดกระรอก 

สวนด้วยเหย่ือพิษ 
สำนักปลัด เกษตรกรตำบลบางกระบือ 

(เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว) 
37,000 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ถนนสายบางใหญ่ – บางสะใภ้ 

กองช่าง 1. จัดทำซุ้มถนนสาย       
บางใหญ่ - บางสะใภ้ 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสาย
บางใหญ่ - บางสะใภ้ 

500,000 
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ลำดับ ชื่อโครงการ 
หน่วย

ดำเนนิการ 
แผนงาน-กิจกรรม งบประมาณ 

ตามแผน 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๑ โครงการขุดลอกคลอง 

ลำประโดง สาธารณะ 
ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

กองช่าง 1. ขุดลอกคลองบางกระบือ 
กว้าง 9.50 เมตร ระยะทาง 
1,680 เมตร 
2. คลองขวาง  
กว้าง 9.50 เมตร  
ระยะทาง 1,340 เมตร 
3. คลองบางใหญ่  
กว้าง 10.50 เมตร 
ระยะทาง 1,140 เมตร 
4. คลองหนองอ้อ  
กว้าง 9.50 เมตร  
ระยะทาง 1,680 เมตร 
5. ลำประโดงสาธารณะที่ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน หมู่ที ่1 - 5 

1,000,000 

2 โครงการจ้างเหมาจาก
หน่วยงานท้องถิ่น (อบต.ท่าคา) 
จัดเก็บขยะ 

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

๑. ริมถนนสายบางใหญ่ - 
บางสะใภ้ 
๒. ถนนสายบางแพ
สมุทรสงคราม 

๒๔๐,๐๐๐ 

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน 
ทุกสายในหมู่บ้าน 

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทุกสาย 
ทั้ง 5 หมู่ เช่น ปลูกต้นไม้
พันธ์ต่าง ๆ ทำให้ในพ้ืนที ่
หรือริมถนนสวยงาม  
น่าอยู่อาศัย 

50,000 

4   โครงการจัดซื้อเรือจัดเก็บ 
ผักตบชวาและวัชพืช 

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

จัดซื้อเรือแบบไฟเบ้อ พร้อม
เครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ 
เพ่ือลงสำรวจผักตบชวา 
วัชพืชและการจัดเก็บ 

150,000 

5 โครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ 
ลงสู่แม่น้ำลำคลอง 
(นโยบายจังหวัด) 

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำบริเวณ
คลองหน้าวัดตะโหนดราย 
ในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 

50,000 

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ 
สำนักงานเทศบาลฯ 

กองช่าง ปรับปรุงบริเวณด้านข้าง 
รอบรั้วอาคาร 
(ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) 

๑๐๐,๐๐๐ 
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ลำดับ ชื่อโครงการ 
หน่วย

ดำเนนิการ 
แผนงาน-กิจกรรม งบประมาณ 

ตามแผน 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

๑ โครงการปกป้องสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

สำนักปลัด สนับสนุนงบประมาณสำหรับ
โครงการให้กับจังหวัด 
(นโยบายกระทรวงมหาดไทย) 

60,000 

2 โครงการจัดเวทีประชาคม 
หมู่บ้าน/ตำบล 

สำนักปลัด จัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดทำ
แผนสี่ปี และ แผนชุมชน 
ตามวงรอบที่เทศบาลกำหนด 

25,000 

3 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด 
(CCTV) พร้อมเครื่องบันทึกและ 
ควบคุมคุณภาพ หมู่ที่ 1 – 5 
บริเวณจุดเสี่ยง 

กองช่าง ติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) 
พร้อมเครื่องบันทึก 
และควบคุมคณุภาพบริเวณ  
จุดเสี่ยง หมู่ที่ 1 – 5 

1,000,000 

4 โครงการจัดทำเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ภารกิจกิจกรรม 
ของเทศบาล 

สำนักปลัด จัดทำวารสารประจำปี 
ของเทศบาลเพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การบริหารงาน 

100,000 

5 โครงการจัดทำปฏิทินตาราง 
การทำงานของเทศบาล 

สำนักปลัด 1. จัดทำปฏิทินเพ่ือเผยแพร่
งานและมอบให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่ตำบลบางกระบือ 
2. เพ่ือเผยแพร่งานบริการ
ของเทศบาลในรอบปี 

100,000 

6 โครงการจัดทำแผ่นพับ/ป้าย 
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

สำนักปลัด ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี/ 
ประชาสัมพันธ์ด้านอ่ืนๆ 
เพ่ือให้ประชาชนรับรู้ 
และเข้าใจ 

50,000 

7 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน 
ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงาน 
และลูกจ้างด้านกฎหมาย  
คุณธรรมและจริยธรรม  

สำนักปลัด จัดกิจกรรมอบรมเพ่ิม
ศักยภาพฝ่ายบริหาร  
สมาชิกสภา พนักงานและ
ลูกจ้าง พร้อมศึกษาดูงาน 
นอกสถานที่จำนวน ๕๐ คน 

๒๐๐,๐๐๐ 

8 โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร/ 
ช้ันวางของ โต๊ะทำงาน 
ของพนักงานพร้อมเก้าอ้ี 

สำนักปลัด ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่บรรจุ/
โอน ย้าย มาใหม่ 

50,000 

9 โครงการจัดซื้อพัดลม สำนักปลัด จัดซื้อพัดลมต้ังพ้ืน  
จำนวน ๔ เครือ่ง 

๓๐,๐๐๐ 
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ลำดับ ชื่อโครงการ 
หน่วย

ดำเนนิการ 
แผนงาน-กิจกรรม งบประมาณ 

ตามแผน 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

10 โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี 
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

สำนักปลัด จัดซื้อโต๊ะกลมแบบพลาสติก
พร้อมขาต้ัง จำนวน ๒๐ ชุด / 
เก้าอ้ี ๓๐ ตัว 

๕๐,๐๐๐ 

11 โครงการจัดซื้อเต็นท์ สำนักปลัด จัดซื้อเต็นท์อเนกประสงค์ 
จำนวน ๓ หลงั 
ขนาดกว้าง ๒.๙๐ เมตร  
ยาว ๓.๙๐ เมตร 

๓๐,๐๐๐ 

๑๒ โครงกาจ้างบริษัทเอกชน 
ออกแบบก่อสร้างอาคาร 

กองช่าง ออกแบบอาคาร 
ก่อนสร้างใหม่เพ่ือรองรับ 
การเจริญเติบโตของเทศบาลฯ 
ตามแบบ 

๕๐,๐๐๐ 

๑3 โครงการก่อสร้างสถานที่จอด 
รถยนต์บริเวณสำนักงาน 
เทศบาลฯ 

สำนักปลัด ก่อสร้างสถานที่จอดรถยนต์
บริเวณสำนักงาน 
ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ยาว ๑๕.๐๐ เมตร  
ตามแบบที่เทศบาลกำหนด 

๓๐๐,๐๐๐ 

๑4 โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษ ี กองคลัง จัดทำระบบแผนที่ภาษี 
ครอบคลุม จำนวน ๕ หมู่บ้าน 

๕๐๐,๐๐๐ 

๑5 โครงการการประชุมสัมมนา 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพองค์กรสตรี
ผู้นำท้องถิ่น ผูน้ำชุมชน ในพ้ืนที่ 

สำนักปลัด จัดอบรมกลุ่มผู้นำท้องถิ่น 
ผู้นำชุมชน กลุม่สตรี ด้านการ
เพ่ิมศักยภาพภาวะผู้นำ 
พร้อมศึกษาดูงานนอกสถานที่
จำนวน ๕๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 
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 1.2.2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ห้วงปี 2561   ตามแบบ ผ.02 

 

ลำดับ ชื่อโครงการ 
หน่วย

ดำเนนิงาน 
แผนงาน-กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  การส่งเสริมคณุภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1 โครงการศูนย์บริการ 
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
ประจำตำบลบางกระบือ 

สำนักปลัด สนับสนุนงบประมาณ ด้านเบ้ีย 
การประชุมของคณะกรรมการ 
ศูนย์ ฯ เดือนละ 1 ครั้ง  
จำนวน 19 คน ๆ ละ 
100 บาท (12 ครั้ง/ต่อปี) 

22,800 

2 โครงการสมทบกองทุน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

สมทบงบประมาณให้กับกองทุน
สุขภาพ ระดับท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
สปสช. 50 % เพ่ือเป็น 
ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล 

60,000 

3 โครงการสนับสนุน
งบประมาณมูลนิธิ 
อุทยาน ร.2 

กอง 
การศึกษา 

สนับสนุนงบประมาณ  
มูลนิธิอุทยาน ร.2 
 (ด้านศิลปวัฒนธรรม) 

50,000 

4 โครงการสนับสนุน
งบประมาณ 
อาสาสมัครสาธารณสุข 
ขั้นมูลฐาน 

กอง 
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล้อม 

สนับสนุนงบประมาณด้านการ
จัดการสาธารณสุขขั้นมลูฐานให้กับ
อาสาสมัครสาธารณสุข 
ในการดูแลป้องกันโรค 
ให้กับประชาชน 

75,000 

5 โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริมนมให้เด็ก 
และเยาวชน 

กอง 
การศึกษา 

สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กได้รับ - 
สารอาหารครบถ้วน 

70,000 

6 โครงการจัดซื้ออาหาร
กลางวันให้แก่เด็ก 
และเยาวชน 

กอง 
การศึกษา 

เพ่ือให้เด็กได้ทานอาหารครบ 5 หมู ่ 80,000 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
1 โครงการอุดหนุนโครงการ 

ป้องกันและบำบัดฟ้ืนฟู 
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
จ.สมุทรสงคราม 

สำนักปลัด อุดหนุนโครงการป้องกันและบำบัด
ฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
จ.สมุทรสงคราม ให้กับศูนย์
อำนวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด จ.สมุทรสงคราม  
ปีละ 1 ครั้ง 

50,000 
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ลำดับ ชื่อโครงการ 
หน่วย

ดำเนนิงาน 
แผนงาน-กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามแผน 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

2 โครงการอุดหนุนป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

สำนักปลัด อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้ที่ทำการ
ปกครองอำเภอบางคนที ปีละ 1 
ครั้ง 

70,000 

3 โครงการสมทบงบประมาณ
สนับสนุนกิจกรรม
สำนักงาน 
เหล่ากาชาด 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

สำนักปลัด ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ตำบลบางกระบือ และประชาชน 
ในเขตพ้ืนที่ จังหวัดสมุทรสงคราม 
ปีละ 1 ครั้ง 

30,000 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
1 โครงการศูนย์รวมข้อมูล

ข่าวสาร จัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาล/อบต. 
ในเขตอำเภอบางคนที 

สำนักปลัด 1. อุดหนุนงบประมาณในเขต
อำเภอบางคนที ศูนย์ที่ต้ัง  
ณ ที่ว่าการอำเภอบางคนที 

30,000 

 
 1.2.3. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ห้วงปี 2561   ตามแบบ ผ.08 

 

ที่ แผนงาน ประเภท เปา้หมาย งบประมาณ 
1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เอกสาร/ช้ันวางของ 

โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ี 
50,000 

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อพัดลมต้ังพ้ืน  
จำนวน 4 เคร่ือง 

30,000 

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะกลมแบบพลาสติก
พร้อมขาต้ัง จำนวน 20 ชุด / 
เก้าอ้ี 30 ตัว 

50,000 

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเต็นท์อเนกประสงค์ 
จำนวน 3 หลงั ขนาดกว้าง 
2.90 เมตร ยาว 3.90 เมตร 

30,000 

6 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อเรือท้องแบน แบบไฟ
เบอร์กลาสขนาดความ  
ยาว 5 เมตร กว้าง 1.60 เมตร 
พร้อมเคร่ืองยนต์และอุปกรณ์ 
จำนวน 1 ลำ 

1,500,000 
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ที่ แผนงาน ประเภท เปา้หมาย งบประมาณ 
7 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง 
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 
110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ
แ บ บ ธ ร ร ม ด า  ร า ค า ต า ม
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

555,000 

8 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สำหรับงานประมวลผล  
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

21,000 

9 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร ์
หรือชนิด LED ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

1๗,000 

10 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร ์
หรือชนิด LED ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

1๗,000 

11 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 
 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunctin ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED สี ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 

30,000 
 

17,000 

12 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ราคา
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 

100,000 
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ที่ แผนงาน ประเภท เปา้หมาย งบประมาณ 
13 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด ๒ บาน 

(มอก.) 
-มีมือจับชนิดบิด 
- มแีผ่นช้ันปรบัระดับ ๓ ช้ิน 
- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม  
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 

๕,๕๐๐ 

14 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้สาขา ขนาด ๓ สายนอก 
๘ สายใน พร้อมติดต้ัง จำนวน 
๑ ชุดประกอบด้วย 
- ติดต้ังตู้และโปรแกรมตู้สาขา 
- ตู้เหล็กใส่อุปกรณ์  
จำนวน ๑ ใบ 
- โทรศัพท์เครื่องลูก  
จำนวน ๗ ตัว 

๓๐,000 

15 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร 

จัดซื้อเคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์  
-ระดับ XGA  ขนาด ๒,๕๐๐ 
ANSI Lumensราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

2๔,000 

16 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

จัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง จำนวน     4 เครื่อง ราคา
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์  
-เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย 
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 
๑.๕ แรงม้า 
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า ๓๐ ซซีี พร้อมใบมีด 

40,000 
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ที่ แผนงาน ประเภท เปา้หมาย งบประมาณ 

17 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

จัดซื้อเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้  
ขนาด ๒๒ น้ิวจำนวน 1 เครือ่ง 
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
-เป็นเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้
เครื่องยนต์ แบบมือถือ 
- ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน ๑ สบู ๒ 
จังหวะ 
- ความจุกระบอกสูบขนาดไม่
น้อยกว่า ๒๑ ซีซ ี
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 
๐.๘ แรงม้า 
- ใบมีดตัดขนาด 
ไม่น้อยกว่า ๒๒ น้ิว 
- ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ ๒ ด้าน 

๑๐,๒00 

18 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเคร่ืองเจาะกระดาษไฟฟ้า
และเข้าเล่มมือโยกราคา 
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เป็นชนิดสันห่วง 
- เข้าเล่มหนาไม่น้อยกว่า ๒ น้ิว 
- เข้าเล่มขนาดความยาว
เอกสาร กระดาษ   A๔ 
- ปรับระยะห่างระหว่างขอบ
เอกสารและรูเจาะได้ 

๑๘,000 

19 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเคร่ืองโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้
ครั้งละ ๓๐ แผน่ ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์  
- หมายถึงเคร่ือง Facsimile 
หรือโทรภาพ 
- ความเร็วในการส่งเอกสารไม่
เกินกว่า  ๖ วินาทีต่อแผ่น 
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่ง
เอกสารขั้นต่ำ 

๓๐,๐๐๐ 

20 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์สำนักงาน -จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ
ขนาด 8 น้ิว  จำนวน 10 ตัว 

10,000 
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1.3. โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ที่อยู่ในแผนการดำเนินงาน  ในปี 2561 

 

ที่ ชื่อโครงการ เปา้หมาย 
หน่วยที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ ห้วงเวลา 

1 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงาน
และลูกจ้างด้านกฎหมาย
คุณธรรมและจริยธรรม  
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561-
2564 หน้า 84 ลำดับที่ 4 ) 
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า 55 ข้อ 4.3 
ลำดับที่ 4) 

- เพ่ือเพ่ิมความรู้ 
ระเบียบ กฎหมาย 
ทักษะ คุณธรรม
จริยธรรม ในการทำงาน
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
และพนักงาน พร้อม
ศึกษาดูงานนอกสถานที ่

สำนักปลัด 13๐,๐๐๐ ก.ค.-ก.ย.2561 

2 โ ค ร ง ก า ร จั ด ท ำ เอ ก ส า ร
ประชาสัมพันธ์ภารกิจกิจกรรม
ของเทศบาล 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า 83 ลำดับที่ 1 )  
(ตามเทศบัญญั ติงบประมาณ 
2 5 6 1  ห น้ า  5 5  ข้ อ  5 .1 
ลำดับที่ 1) 

- เ พ่ื อ เ ผ ย แ พ ร่ ใ ห้
ประชาชนได้รับรู้ภารกิจ 
กิจกรรมเทศบาล 
- จัดทำวารสารประจำปี
ของเทศบาลเพ่ือเป็นการ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ก า ร
บริหารงาน 

สำนักปลัด 
 

9๐,๐๐๐ ต.ค.2560 – 
ก.ย.2561 

3 โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษี 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า 86 ลำดับที่ 15 )  
(ตามเทศบัญญั ติงบประมาณ 
2 5 6 1  ห น้ า  6 3  ข้ อ  2 .1 
ลำดับที่ 2) 

- เ พ่ื อ พั ฒ น า ร ะ บ บ
จั ด เ ก็ บ ร า ย ไ ด้ ข อ ง
เทศบาลฯ จัดทำระบบ
แผนที่ภาษี ครอบคลุม 
จำนวน ๕ หมู่บ้าน 

กองคลัง 100,000 ต.ค.2560 – 
ก.ย.2561 

5 โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร 
จัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล/อบต. 
ในเขตอำเภอบางคนที 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า 95 ลำดับที่ 1 )  
(ตามเทศบัญญั ติงบประมาณ 
2561 หน้า 63 ข้อ 1  
ลำดับที่ 1) 

- เพ่ือเป็นศูนย์รวมข้อมูล
ในการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาล/อบต. อุดหนุน
งบ ป ร ะ ม าณ ใน เข ต
อำเภอบางคนที  ศูน ย์
ที่ ต้ัง ณ ที่ว่าการอำเภอ
บางคนที 

สำนักปลัด 
 

3๐,๐๐๐ ต.ค.2560 
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ที่ ชื่อโครงการ เปา้หมาย 
หน่วยที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ ห้วงเวลา 

6 โครงการวันท้องถิ่นไทย ของ
เทศบาลตำบลบางกระบือ  
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า 63 ลำดับที่ 1 ) 
(ตามเทศบัญญั ติงบประมาณ 
2 5 6 1  ห น้ า  5 5  ข้ อ  4 .3 
ลำดับที่ 5)  

- เพ่ือความเป็นสิริมงคล
สำหรับเจ้าหน้าที่ และ
ประชาชนในพ้ืนที่ตำบล
บางกระบือ โดย  
- จั ด กิ จ ก รรม พั ฒ น า
ชุมชนวันท้องถิ่นไทย  
- ทำบุญ ถวายอาหาร
กลางวันแด่พระสงฆ์ใน
วันท้องถิ่นไทย 

สำนักปลัด 10,000 มี.ค.2561 

7 โค ร ง ก า ร รณ ร ง ค์ ป้ อ ง กั น
อุบัติเหตุเทศกาลวันสำคัญตาม
นโยบายของรัฐบาลและให้
ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับภัยและ
การป้องกันภัย 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า 69 ลำดับที่ 1)  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า 59 ข้อ 1.1 
ลำดับที่ 1,2) 

๑. เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้ประชาชนและ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการ
ใช้รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ 
๒. เพ่ือเพ่ิมความรู้   
อปพร.   
ในการปฏิบัติงาน  

สำนักปลัด 
 

5๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

70,000 

ธ.ค. 2560 – 
ม.ค. 2561  

และ 
 

 
มี.ค. – เม.ย.

2561 

8 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 
เก่ียวกับการบังคับใช้พะราช
บัญญั ติควบคุมอาคาร พ .ศ . 
2522 และพระราชบัญญัติการ
ขุดดิน และถมดิน พ.ศ. 2543 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 หน้า 
12 ลำดับที่ 1)  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า 66 ข้อ 3.2 
ลำดับที่ 2) 

- เพ่ือให้ผู้นำ และ
ประชาชนได้ทราบและ
เข้าใจเก่ียวกับการบังคับ
ใช้พะราชบัญญัติควบคุม
อาคารและ
พระราชบัญญัติ 
การขุดดิน และถมดิน 
พ.ศ. 2543 ผูน้ำชุมชน 
และประชาชนในเขต
พ้ืนที่ตำบลบางกระบือ 

กองช่าง 3๐,๐๐๐ 
 

ต.ค.2560  - 
ก.ย.2561 
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ที่ ชื่อโครงการ เปา้หมาย 
หน่วยที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ ห้วงเวลา 

 9 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
การจัดนิทรรศการและการ 
อบรมป้องกันยาเสพติดกลุ่ม
เยาวชน แกนนำและประชาชน 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า 65 ลำดับที่ 1)  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า 74 ข้อ 1.1 
ลำดับที่ 3) 

- เพ่ือให้เยาวชน แกนนำ 
และประชาชนได้ทราบ
และเข้าใจโทษภัยยาเสพ
ติดและป้องกันยาเสพติด
สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเยาวชนแกนนำ
และจัดอบรมและการ 
เดินรณรงค์ต้านยาเสพ
ติดในพ้ืนที่ โดยกลุ่ม
เยาวชนผู้นำ เจ้าหน้าที่
ของเทศบาลฯ 
ประชาชนทั่วไปพร้อม
ศึกษาดูงานนอกสถานที ่

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

3๐,๐๐๐ 
 

เม.ย. – มิ.ย.
2561 

10 โครงการอุดหนุนป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า 93 ลำดับที่ 2)  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า 75 ข้อ 1.1 
ลำดับที่ 1) 

- เพ่ืออุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดให้ที่ทำการ
ปกครองอำเภอบางคนที 
ปีละ 1 ครั้ง 
1. เพ่ือให้ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตมีความ
ปลอดภัย 
2. เพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการแพร่
ระบาด 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

7๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

ต.ค.2560 – 
ก.ย.2561 

11 โครงการอุดหนุนโครงการ - 
กันและบำบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติด - 
ยาเสพติด จ.สมุทรสงคราม 

- เพ่ืออุดหนุนโครงการ
ป้องกันและบำบัดฟ้ืนฟูผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
จ.สมุทรสงคราม 
ให้กับศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด  
จ.สมุทรสงคราม  
ปีละ 1 ครั้ง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

50,000 ต.ค.2560 – 
ก.ย.2561 
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ที่ ชื่อโครงการ เปา้หมาย 
หน่วยที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ ห้วงเวลา 

12 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ 
เด็กสตรี ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส
คนพิการและผู้มีรายได้น้อยเพ่ือ
เทิดพระเกียรติถวายเป็น 
พระราชกุศล 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า 61 ลำดับที่ 1)  
(ตามเทศบัญญั ติงบประมาณ 
2 5 6 1  ห น้ า  5 9  ข้ อ  1 .1 
ลำดับที่ 1) 

- เพ่ือให้กลุม่คนดังกล่าว
ได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และบรรเทาความทุกข์
ยากและเพ่ือเป็นขวัญ
และกำลังใจ สงเคราะห์
ช่วยเหลือ เด็กสตรี 
ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส 
และผู้มรีายได้น้อย 
(ตามหลักเกณฑ์ที่ทาง
ราชการกำหนด) 

สำนักปลัด 
 

๑๐0,๐๐๐ ต.ค.2560 – 
ก.ย.2561 

13 โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจผู้ - 
สูงอายุ 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า 55 ลำดับที่ 9)  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า 59 ข้อ 1.1 
ลำดับที่ 1) 

- เ พ่ื อ ผู้ สู ง อ า ยุ แ ล ะ
ประชาชนได้พบปะตรวจ
สุ ข ภ า พ พ ร้ อ ม ร่ ว ม
รับประทานอาหาร ซึ่ง
ทำให้มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น 
จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร
นั น ท น าก า ร ส ำห รั บ
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ และจัด
กิจกรรม สันทนาการให้
ผู้สูงอายุได้มาพบปะกลุ่ม
เพ่ือนพร้อมตรวจสุขภาพ
ประจำปี 

สำนักปลัด 5๐,๐๐๐ ต.ค.2560 

14 โครงการสานสัมพันธ์วัน
ครอบครัว 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า 54 ลำดับที่ 5)  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า 59 ข้อ 1.1 
ลำดับที่ 2) 

- เพ่ือสร้างให้ครอบครัว
อบอุ่น ลดช่องว่าง
ระหว่างคนในครอบครัว 
จัดกิจกรรมสร้างความ
อบอุ่นในครอบครัว 
(พ่อ-แม่-ลูก ผูกพัน) 

สำนักปลัด 30,000 มี.ค. – ก.ย. 
2561 

15 โครงการส่งเสริมปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า 53 ลำดับที่ 2)  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า 60 ข้อ 1.1 
ลำดับที่ 7) 

- เพ่ื อส่ งเสริมปรัชญ า
เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง
สำหรับประชาชนอบรม
ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต แ บ บ
เศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

สำนักปลัด 
 

5๐,๐๐๐ มี.ค. – ก.ย. 
2561 
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ที่ ชื่อโครงการ เปา้หมาย 
หน่วยที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ ห้วงเวลา 

16 โครงการส่งเสริมศักยภาพ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า 53 ลำดับที่ 1)  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า 60 ข้อ 1.1 
ลำดับที่ 8) 

- เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์ไว้ซึ่งเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจัด
กิจกรรมหรืออบรมกลุ่ม 
เพ่ือก่อให้เกิดความรู้และ
ประโยชน์ 

สำนักปลัด 
 

20,000 พ.ค. – ก.ย. 
2561 

17 โครงการส่งเสริมอาชีพให้ แก่
ประชาชนตำบลบางกระบือ 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า 54 ลำดับที่ 3)  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า 60 ข้อ 1.1 
ลำดับที่ 9) 

- เพ่ือสร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการประกอบ
อาชีพเป็นการเพ่ิมรายได้
และลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 
และสร้างเวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

สำนักปลัด 
 

20,000 เม.ย. – ส.ค. 
2561 

18 โครงการสมทบกองทุนสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า 91 ลำดับที่ 1)  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า ๗3 ข้อ 3.๑ 
ลำดับที่ 1) 

- เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณให้กับ
กองทุน เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพภาคประชาชน 
สมทฐ. งบประมาณ
ให้กับกองทุนสขุภาพ
ระดับท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
สปสช. 50 % เพ่ือเป็น
ค่ารักษาพยาบาล
พนักงานเทศบาล 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

75,๐๐๐ ต.ค.2560 – 
ก.ย.2561 

19 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรราชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า 55 ลำดับที่ 10)  
(ตามเทศบัญญั ติงบประมาณ 
2 5 6 1  ห น้ า  7 4  ข้ อ  1 .1 
ลำดับที่ 1) 

- เพ่ือปลูกจิตสำนึกและ
ให้ความสำคญัด้าน
สิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อมสวยงาม
ประชาชนมีจิตสำนึก 
1. กำจัดผักตบชวาในลำ
คลอง สร้างจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และการบริหารจัดการ
ขยะ 2. จัดอบรมและ
ศึกษาดูงานนอกสถานที ่

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

40,000 ต.ค.2560 – 
ก.ย.2561 
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ที่ ชื่อโครงการ เปา้หมาย 
หน่วยที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ ห้วงเวลา 

20 โครงการกองบุญ/กองทุนสัจจะ 
เงินออมวันละบาท 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า 55 ลำดับที่ 8)  
(ตามเทศบัญญั ติงบประมาณ 
2 5 6 1  ห น้ า  6 0  ข้ อ  1 .1 
ลำดับที่ 2) 

1. เพ่ือช่วยเหลือเก้ือกูล
ซึ่งกันและกันของ
ประชาชนในตำบล 
2. เพ่ือให้ประชาชนรู้จัก
การออมเงินและ
ช่วยเหลือกัน 

สำนักปลัด 
 

1๐,๐๐๐ ต.ค.2560 – 
ก.ย.2561 

21 โครงการให้ความรู้เพ่ือพัฒนา - 
ศักยภาพเด็กและเยาวชน 
สู่ชุมชนที่น่าอยู่ 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า 5๔ ลำดับที่ ๖)  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า ๗๐ ข้อ 1.1 
ลำดับที่ ๑) 
 

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน 
จัดอบรมเด็กและ
เยาวชนในชุมชนให้มี 
ความรู้ด้านการพัฒนา
ชุมชนเพ่ือให้ชุมชนน่าอยู่
อาศัย พร้อมศึกษาดูงาน
นอก สถานที ่

สำนักปลัด 
 

๑๐๐,๐๐๐ ก.พ. – มิ.ย. 
2561 

22 โครงการจัดเวทีประชาคม 
หมู่บ้าน/ตำบล 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า 81 ลำดับที่ 2)  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า 60 ข้อ 1.1 
ลำดับที่ 5) 

- เ พ่ื อ เป็ น ก ารจั ด ท ำ
แผนพัฒนาสี่ปีและแผน
ชุมชน จัดเวทีประชาคม
เพ่ือจัดทำแผนสี่ปี และ
แผนชุมชนตามวงรอบท่ี
เทศบาลกำหนด 

สำนักปลัด 
 

2๐,๐๐๐ ม.ค. – ก.พ. 
2561 

24 โครงการปกป้องสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า 81 ลำดับที่ 1)  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า 60 ข้อ 1.1 
ลำดับที่ 6) 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับ 
สถาบันชาติ ศาสนา และ 
พระมหากษัตริย์ สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ 
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

สำนักปลัด 
 

20,๐๐๐ ต.ค.2560 – 
ก.ย.2561 
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ที่ ชื่อโครงการ เปา้หมาย 
หน่วยที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ ห้วงเวลา 

25 โครงการสมทบงบประมาณ 
สนับสนุนกิจกรรมสำนักงาน 
เหล่ากาชาดจังหวัด
สมุทรสงคราม 
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561-
2564 หน้า 94 ลำดับที่ 1)  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า 60 ข้อ 2.1 
ลำดับที่ 1) 

- เพ่ือให้สำนักงาน 
เหล่ากาชาด 
จังหวัดสมุทรสงครามได้
มีงบประมาณในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
ในเขต 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

สำนักปลัด 
 

3๐,๐๐๐ พ.ย.2560 – 
ม.ค.2561 

26 โครงการศูนย์บริการและ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจำตำบลบางกระบือ 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า 88 ลำดับที่ 1)  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า 61 ข้อ 1.1 
ลำดับที่ 1) 

1. เป็นจุดถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
ด้านการเกษตรแก่ชุมชน 
2. เพ่ือพัฒนางานด้าน
การเกษตรให้ทันสมัย 
สนับสนุนงบประมาณ 
ด้านเบ้ียการประชุมของ
คณะกรรมการศูนย์ ฯ  
เดือนละ 1 ครัง้ จำนวน 
19 คน ๆ ละ 100 
บาท (12 ครั้ง/ต่อปี) 

สำนักปลัด ๒5,๐๐๐ ต.ค.2560 – 
ก.ย.2561 

27 โครงการป้องกันกำจัดกระรอก 
สวนด้วยเหย่ือพิษ 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า 72 ลำดับที่ 1)  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า 61 ข้อ 1.1 
ลำดับที่ 2) 

- เพ่ือส่งเสริมให้ผลผลิต
มีคุณภาพและมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้นเกษตรกรตำบล
บางกระบือ (เกษตรกรที่
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
แล้ว) 

สำนักปลัด 25,000 ก.พ. – มิ.ย. 
2561 

28 โครงการถนนลูกรังหินคลุก 
(ต าม แ ผ น พั ฒ น าสี่ ปี ฉ บั บ
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1 ปี 2561-2564 หน้า 7 
ลำดับที่ 2)  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า 67 ข้อ 6.1 
ลำดับที่ 6.1.1) 

- เพ่ือการสัญจรไปมา
และการขนส่งผลผลิต
ท า งก า ร เก ษ ต ร เ พ่ื อ
ก่อสร้างถนนลูกรังหิน
คลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ระยะทางรวม 380.๐๐ 
เมตร บริเวณ  หมู่ที่  2 
เช่ือมต่อหมู่ที่ 1 (พร้อม
ก่อสร้างสะพาน คสล.) 

กองช่าง 
 

๒,25๐,๐๐๐ ม.ค. – ส.ค. 
2561 
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ที่ ชื่อโครงการ เปา้หมาย 
หน่วยที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ ห้วงเวลา 

29 โครงการเดินท่อเมนประปา
บาดาล หมู่ที่ ๑ 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า 50 ลำดับที่ 8)  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า 67 ข้อ 6.1 
ลำดับที่ 6.1.2) 

- เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำอุปโภค – 
บริโภค ได้อย่างถาวร 
วางท่อเมนประปา
หมู่บ้านที่ ๑ ตามแบบ
เทศบาลฯ กำหนด 

กองช่าง 30๐,๐๐๐ ม.ค. – ส.ค. 
2561 

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะพร้อมติดต้ังอุปกรณ์ 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า 49 ลำดับที่ 5)  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า 68 ข้อ 7.1 
ลำดับที่ 7.1.1) 

- เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม
ปลอดภัยในการเดินทาง
ยามค่ำคืน 
1.ขายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (บริเวณถนน
ตัดใหม่ หมูท่ี่ 5) 
2. ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมูท่ี่ 3 (ปรับ
ระบบไฟฟ้า) 
3. ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  หมูท่ี่ 4 
(ปรับระบบไฟฟ้า) 

กองช่าง 
 
 

๖๘๐,๐๐๐ 
 

ม.ค. – ส.ค. 
2561 

31 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
สาธารณะพร้อมติดต้ังอุปกรณ์ 
(ต าม แ ผ น พั ฒ น าสี่ ปี ฉ บั บ
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1 ปี 2561-2564 หน้า ๘ 
ลำดับที่ ๕)  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า 6๘ ข้อ ๗.1 
ลำดับที่ ๗.1.๒) 

- เพ่ือให้ความสว่างแก่
เส้นทางการคมนาคม 
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินในยาม
ค่ำคืน 
1. ขายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์โคมไฟฟ้าส่อง
สว่าง บริเวณหมู่ที่ ๒ 
(ชุมชนคลองตัน) 
๒. ขายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์โคมไฟฟ้าส่อง
สว่าง บริเวณหมู่ที่ ๒ 
(ถนนตัดใหม่) 
 

กองช่าง 
 

๑๒๐,๐๐๐ ม.ค. – ส.ค. 
2561 

 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) รอบเดือนตุลาคม 2561  หน้า 34 
 

ที่ ชื่อโครงการ เปา้หมาย 
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รับผิดชอบ 
งบประมาณ ห้วงเวลา 

  ๓. ขายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะพร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์โคมไฟฟ้า 
ส่องสว่าง บริเวณหมู่ที่ ๓ 
(ถนนตัดใหม่) 
๒. ขายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์โคมไฟฟ้าส่อง
สว่าง บริเวณหมู่ที่ ๓ 
(ชุมชนปากทางบาง
กระบือ ) 

   

32 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๑)  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า ๗๐ ข้อ ๑.1 
ลำดับที่ 1) 

- เพ่ือให้ความสำคัญต่อ
เด็กและเยาวชนรวม จัด
กิจกรรมให้กับเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล 

กอง
การศึกษา 

๕๐,๐๐๐ ม.ค.2561 

33 โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม 
ให้เด็กและเยาวชน 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า ๙๒ ลำดับที่ ๑)  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า ๗๐ ข้อ ๒.1 
ลำดับที่ 1) 

- เพ่ือให้เด็กมสีุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

๒๕,๐๐๐ ต.ค.2560 – 
ก.ย.2561 

34 โครงการจัดซื้ออาหารกลางวัน 
ให้แก่เด็กและเยาวชน 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า ๙๒ ลำดับที่ ๑)  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า ๗๐ ข้อ ๒.1 
ลำดับที่ ๑) 

- เ พ่ื อ ให้ เ ด็ ก ไ ด้ ท าน
อาหารครบ 5 หมู่  
เด็กมีสุขสภาพพลานามัย
ที่สมบูรณ์และแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

๔๕,๐๐๐ ต.ค.2560 – 
ก.ย.2561 
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ที่ ชื่อโครงการ เปา้หมาย 
หน่วยที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ ห้วงเวลา 

35 โครงการรองรับการเตรียมความ
พร้อมของประชาคมอาเซียน 
2558 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า ๕๖ ลำดับที่ ๑)  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า ๗๐ ข้อ ๑.1 
ลำดับที่ ๒) 

- เพ่ือสร้างความพร้อม
รองรับประชาคม
อาเซียน 2558  
จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้เพ่ิมเติมด้าน
ประชาคมอาเซียน เด็ก
เยาวชน กลุ่มนำ 
และประชาชน 

กอง
การศึกษา 

๒๕,๐๐๐ พ.ค. – ก.ค. 
2561 

36 โครงการแข่งขันกีฬาและ
กิจกรรมส่งเสริมกีฬา 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า ๕๙ ลำดับที่ ๒)  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า ๗๑ ข้อ ๑.1 
ลำดับที่ ๑) 

- เพ่ือเสริมสร้างทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ/ 
การพักผ่อนหย่อนใจ 
การใช้ เวลาว่างให้ เกิด
ประโยชน์ประชาชนและ
เยาวชนในตำบล  
บางกระบือ ร่วมกันจัด
กีฬาหมู่บ้าน/ตำบล ต้าน
ยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 

๓๐,๐๐๐ มี.ค. – เม.ย. 
2561 

37 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
ของชาติศาสนาและประเพณี
ท้องถิ่น 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า ๖๐ ลำดับที่ ๓)  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า ๗๑ ข้อ ๑.1 
ลำดับที่ ๑) 

- เพ่ือให้ประชาชนและ
เยาวชนสนใจในการทำ
กิจกรรมเนื่องใน 
วันสำคัญต่าง ๆ จัด
กิจกรรมวันสำคัญของ
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และงาน
ประเพณี 

กอง
การศึกษา 

๒๐๐,๐๐๐ ต.ค.2560 – 
ก.ย.2561 

38 โครงการธรรมสัญจรเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรมกลุ่มผู้นำ 
ชุมชน เด็กเยาวชนผู้สูงอายุและ
ประชาชน 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า ๖๐ ลำดับที่ ๔)  
(ตามเทศบัญญั ติงบประมาณ 
2 5 6 1  ห น้ า  ๗๑  ข้ อ  ๑ .๒ 
ลำดับที่ ๑) 

1. เพ่ือนำหลักธรรมมา  
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
2. เพ่ือพัฒนาสุขภาพจิต
โดยใช้หลักธรรมะ 

กอง
การศึกษา 

๑๐๐,๐๐๐ ม.ค. – มี.ค. 
2561 
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ที่ ชื่อโครงการ เปา้หมาย 
หน่วยที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ ห้วงเวลา 

39 โครงการสนับสนุนงบประมาณ 
มูลนิธิอุทยาน ร.2) 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า ๙๐ ลำดับที่ ๑)  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า ๗๑ ข้อ ๒.๑ 
ลำดับที่ ๑) 

- เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณหน่วยงาน
ราชการสนับสนุน
งบประมาณ มูลนิธิ
อุทยาน ร.2 
(ด้านศิลปวัฒนธรรม) 
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

๕๐,๐๐๐ ธ.ค.2560 – 
มี.ค.2561 

40 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
และอบรมป้องกันโรคไข้ 
เลือดออก โรคเอดส์ ไข้หวัดนก 
ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี 
2561-2564 หน้า ๙๐ ลำดับ
ที่ 2) (ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ 2561 หน้า ๗๑ 
ข้อ ๒.๑ ลำดับที่ ๑) 

- เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ความรู้มีสุขภาพที่ดี และ
นำความรู้ไปเผยแพร่  
จัดอบรมให้ความรู้และ
ส่งเสริมการ ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก โรคเอดส์   
ไข้หวัดนก 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

๗๐,๐๐๐ ก.ค. – ก.ย. 
2561 

41 โครงการจัดอบรมให้ความรู้การ 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า 57 ลำดับที่ 3)  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า ๗3 ข้อ ๒.๑ 
ลำดับที่ 2) 

- เ พ่ื อ ให้ ค ว า ม รู้ กั บ
ประชาชนเก่ียวกับโรค
พิษสุนัขบ้าจัดอบรมให้
ความรู้และส่งเสริมการ
ป้องกัน  โรคพิษสุนัขบ้า 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

๑5,๐๐๐ มี.ค. – พ.ค. 
2561 

42 โครงการปฏิวัติน้ำมันทอดซ้ำ 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า 58 ลำดับที่ 4)  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า ๗3 ข้อ ๒.๑ 
ลำดับที่ 3) 

- เ พ่ื อ ให้ เ กิ ด ค ว าม รู้  
ตระหนักถึงอันตรายจาก
การใช้น้ำมันทอดซ้ำ จัด
อบ รม ให้ ค วาม รู้ แ ล ะ
ส่งเสริมอันตรายจากการ
ใช้น้ำมันทอดซ้ำ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

๑๕,๐๐๐ มิ.ย. – ก.ค. 
2561 

43 โครงการสร้างสุขภาพดี มี
ความสุข (ตามแผนพัฒนาสี่ปี 
2561-2564 หน้า 58 ลำดับ
ที่ 4)  (ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ 2561 หน้า ๗3 
ข้อ ๒.๑ ลำดับที่ 3) 

- เพ่ือให้เกิดความสุข มี
การดูแลสุขภาพตนเองที่
เหมาะสมและสม่ำเสมอ 
จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

15,000 ก.พ. – มี.ค. 
2561 
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ที่ ชื่อโครงการ เปา้หมาย 
หน่วยที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ ห้วงเวลา 

44 โครงการเด็กไทยดูดี  
มีพลานามัย 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า 57 ลำดับที่ 1)  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า ๗3 ข้อ ๒.๑ 
ลำดับที่ 5) 
 

- เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
มีวินัยมีการเรียนรู้ด้าน
อาหารและโภชนาการ
รู้จักกิน ฉลาดซื้อ    
รู้คุณค่าของเงิน จัด
อบรมให้ความรู้  
เด็กและเยาวชน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

1๕,๐๐๐ ก.ค. – ส.ค. 
2561 

45 โครงการจ้างเหมาจาก 
หน่วยงานท้องถิ่น (อบต.ท่าคา) 
จัดเก็บขยะ 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า 57 ลำดับที่ 1)  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า ๗3 ข้อ ๒.๑ 
ลำดับที่ 5) 

- เพ่ือให้มสีถานที่รองรับ
ปริมาณขยะ โดยไม่
นำมาทิ้งริมถนน เป็นการ
รักษาความสะอาดของ
ชุมชน 
๑. ริมถนนสายบางใหญ่ 
บางสำใภ้ 
๒. ถนนสายบางแพ 
สมุทรสงคราม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

240,000 ต.ค.2560 – 
ก.ย.2561 

46 โครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำลงสู่
แม่น้ำ   ลำคลอง (นโยบาย
จังหวัด) 
(ตามแผนพัฒนาสี่ ปี 2561-
2564 หน้า 78 ลำดับที่ 1)  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า ๗5 ข้อ 1.๑ 
ลำดับที่ 1) 

- เพ่ือปลูกจิตสำนึกและ
ให้ความสำคญัด้าน
สิ่งแวดล้อมและความ
เป็นอยู่ของประชาชน
ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ
บริเวณคลอง 
หน้าวัดตะโหนดราย 
ในวันเฉลิมพระชนม์
พรรษา 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

20,๐๐๐ ก.ค. – ส.ค. 
2561 
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1.4. บัญชีครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ที่อยู่ในแผนการดำเนินงาน  ในปีงบประมาณ 2561 

 

ที่ ชื่อครุภัณฑ์ เปา้หมาย 
หน่วยที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ ห้วงเวลา 

๑ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
- ตู้สาขา ขนาด 3 สายนอก 8 
สายใน พร้อมติดต้ัง 
(ตามแผนพัฒนาสี่ฉบับเพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ปี 
2561-2564 หน้า 22 ลำดับ
ที่ 4 ) (ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ 2561 หน้า 57 
ข้อ 7.1.1  ลำดับที่ 1) 

- เพ่ือใช้สำหรับติดต่อ
และประสานงานภายใน
เทศบาลรวดเร็วขึ้นและ
ประสานงานภายนอกได้
อย่างรวดเร็วขึ้น 
ติด ต้ังตู้และโปรแกรม
ตู้ ส า ข า ,  ตู้ เห ล็ ก ใ ส่
อุปกรณ์ จำนวน 1 ใบ, 
โท ร ศั พ ท์ เค ร่ื อ ง ลู ก 
จำนวน 7 ตัว 

สำนักปลัด 3๐,๐๐๐ ม.ค. – พ.ค. 
2561 

๒ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
- เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและ
เข้าเล่มมือโยก 
(ตามแผนพัฒนาสี่ฉบับเพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ปี 
2561-2564 หน้า 23 ลำดับ
ที่ 12 ) (ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ 2561 หน้า 57 
ข้อ 7.1.1  ลำดับที่ 2) 
 

- เพ่ือให้มีเครือ่งมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัย
เหมาะสมสะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน จัดซื้อเคร่ือง
เจาะกระดาษไฟฟ้าและ
เข้าเล่มมือโยก เป็นชนิด
สันห่วง, เข้าเล่มหนาไม่
น้อยกว่า 2 น้ิว, เข้าเล่ม
ขนาดความยาวเอกสาร 
กระดาษ a4, ปรับ
ระยะห่างระหว่างขอบ
เอกสารและรูเจาะได้ 

สำนักปลัด 18,๐๐๐ ม.ค. – พ.ค. 
2561 

๓ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
- เครื่องโทรสาร 
(ตามแผนพัฒนาสี่ฉบับเพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ปี 
2561-2564 หน้า 24 ลำดับ
ที่ 13 ) (ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ 2561 หน้า 58 
ข้อ 7.1.1  ลำดับที่ 3) 
 
 

- เพ่ือให้มีเครือ่งมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัย
เหมาะสมสะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน เป็นเคร่ืองที่
ใช้กระดาษธรรมดาส่ง
เอกสารได้ครั้งละ 30 
แผ่น เป็นเคร่ือง 
Facsimileหรอืโทรภาพ 
ความเร็วในการสง่
เอกสารไม่เกินกว่า 6 
วินาทีต่อแผ่น ขนาดที่ 

สำนักปลัด 3๐,๐๐๐ ม.ค. – พ.ค. 
2561 
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ที่ ชื่อครุภัณฑ์ เปา้หมาย 
หน่วยที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ ห้วงเวลา 

  กำหนด เป็ นขน าดส่ ง
เอกสารขั้นต่ำ 

   

4 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่
-  เครื่องมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ 
(ตามแผนพัฒนาสี่ฉบับเพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ปี 
2561-2564 หน้า 22ลำดับ
ที่ 9 )  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า 58 ข้อ 7.2  
 

-เพ่ือฉายภาพในการ
นำเสนองานในห้อง
ประชุมหรือกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน เครื่องระดับ 
XGA ขนาด 2,500 
ANSI Lumens จำนวน 
1 เครื่อง 
 

สำนักปลัด 24,0๐๐ ม.ค. – พ.ค. 
2561 

5 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 
- เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 
น้ิว(ตามแผนพัฒนาสี่ฉบับ
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1 ปี 2561-2564 หน้า 
23ลำดับที่ 11 )  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า 58 ข้อ 7.3.1 

-เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ
เครื่องใช้ที่เหมาะสม 
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิด
เครื่องยนต์แบบมือ,   
ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 
สูบ 2 จังหวะ,  ความจุ
กระบอกสูบขนาดไม่น้อย
กว่า 21 ซซีี, เครื่องยนต์
ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 
แรงม้า, ใบมีดตัดขนาด
ไม่น้อย 22 น้ิว, ใบมีด
ตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน 

สำนักปลัด 40,๐๐๐ ม.ค. – พ.ค. 
2561 

6 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
(ตามแผนพัฒนาสี่ฉบับเพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ปี 
2561-2564 หน้า 21ลำดับ
ที่ 2 )  
(ตามเทศบัญญั ติงบประมาณ 
2561 หน้า 58 ข้อ 7.4.1 
 

-เพ่ือการใช้งานกิจกรรม
ต่าง ๆ  

สำนักปลัด 21,๐๐๐ ม.ค. – พ.ค. 
2561 
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ที่ ชื่อครุภัณฑ์ เปา้หมาย 
หน่วยที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ ห้วงเวลา 

7 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- เครื่องพิมพ์  Multifunction
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
(ตามแผนพัฒนาสี่ฉบับเพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ปี 
2561-2564 หน้า 21 
ลำดับที่ 3 )  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า 58 ข้อ 7.4.2 

-เพ่ือการใช้งานกิจกรรม
ต่าง ๆ 
 

สำนักปลัด 17,๐๐๐ ม.ค. – พ.ค. 
2561 

8 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- เครื่องพิมพ์  Multifunction
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
(ต าม แ ผ น พั ฒ น าสี่ ปี ฉ บั บ
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่  1 ปี  2561-2564 หน้า 
21ลำดับที่ 3 )  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า 58 ข้อ 7.4.2 

-เพ่ือการใช้งานกิจกรรม
ต่าง ๆ 

กองคลัง ๑7,๐๐๐ ม.ค. – พ.ค. 
2561 

9 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
- จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ 
(ตามแผนพัฒนาสี่ฉบับเพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ปี 
2561-2564 หน้า 24ลำดับ
ที่ 14 )  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า 66 
ข้อ 5.1 ลำดับที่ 1) 

- เพ่ือระบายอากาศจาก
ภายในสู่ภายนอก ด้วย
การติดต้ังพัดลมดูด
อากาศจัดซื้อพัดลม
ระบายอากาศขนาด 
 8 น้ิว  จำนวน 10 ตัว 

กองช่าง 1๐,๐๐๐ ม.ค. – พ.ค. 
2561 

10 ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน 
- จัดซื้อตู้เช่ือม 
- จัดซื้อชุดตัดไฟเบอร์ 
- จัดซื้อสว่านเครื่องเจาะ 
- จัดซื้อสว่านมือ 
- จัดซื้อเคร่ืองเจีย 
- จัดซื้อปากกาจับช้ินงาน 
- จัดซื้อสว่านโรตารี 

-เพ่ือใช้ในงานต่างๆ ที่มี
ส่วนจำเป็นจะต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
จัดซื้อตู้เช่ือม จำนวน 1 
ตู้ราคาตามท้องตลาด 
จัดซื้อชุดตัดไฟเบอร์ 
จำนวน 1 ชุดราคาตาม
ท้องตลาด 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 

56,๐๐๐ 
 

ม.ค. – พ.ค. 
2561 
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ที่ ชื่อครุภัณฑ์ เปา้หมาย 
หน่วยที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ ห้วงเวลา 

 (ตามแผนพัฒนาสี่ปีฉบับ
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1 ปี 2561-2564 หน้า 
22ลำดับที่  6)  
(ตามเทศบัญญั ติงบประมาณ 
2561 หน้า 67ข้อ 5.2) 

จัดซื้อสว่านเครื่องเจาะ 
จำนวน 1 ตัว 
ราคาตามท้องตลาด 
จัดซื้อสว่านมือ  
จำนวน 1 ตัว 
ราคาตามท้องตลาด 
จัดซื้อเคร่ืองเจีย 
จำนวน 1 ตัว  
ราคาตามท้องตลาด
จัดซื้อปากกาจับช้ินงาน 
จำนวน 1 ด้าม 
ราคาตามท้องตลาด 
จัดซื้อสว่านโรตารี
จำนวน 1 ตัว 
ราคาตามท้องตลาด 

   

11 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- เครื่อง สำหรับงานประมวลผล
คอมพิวเตอร์  
- เครื่องพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
(ตามแผนพัฒนาสี่ปีฉบับ
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1 ปี 2561-2564  
หน้า 22 ลำดับที่ 5 )  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า 67 ข้อ 5.3) 

-เพ่ือการใช้ในงาน
กิจกรรมต่างๆ จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 
(จอภาพไม่น้อยกว่า 19 
น้ิว) จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunctin ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ส ี

กองช่าง 47,000 ม.ค. – พ.ค. 
2561 

12 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
- จัดซื้อตู้เหล็ก 
(ตามแผนพัฒนาสี่ปีฉบับ
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1  2561-2564 หน้า 2๒
ลำดับที่ ๗ )  
(ตามเทศบัญญติังบประมาณ 
2561 หน้า 6๙ 
ข้อ ๓.1 ลำดับที่ ๓.๑.๑) 

-เพ่ือใช้ในกิจการของ
เทศบาล จัดซือ้ตู้เหล็ก
ขนาด ๒ บาน (มอก.)   
มีมือจับชนิดบิด, มีแผ่น
ช้ันปรับระดับ ๓ ช้ัน, 
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

กอง
การศึกษา 

๕,๕๐๐ ม.ค. – มี.ค. 
2561 
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1.5. สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  ประจำปีงบประมาณ 2561 

 

ยุทธศาสตร ์
จำนวนโครงการ 

ตามแผนพัฒนาสี่ป ี
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ที่ไม่ได้อนุมัติ
งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 11 4 7 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข   
การส่งเสริมคณุภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

26 23 3 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

10 8 2 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม 
การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว   

2 1 1 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

6 2 4 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี 

16 6 10 

รวมทั้งสิน้ 71 44 27 
             
พบว่า โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  ประจำปีงบประมาณ 2561 สามารสรุปได้ดังน้ี  

1. ในปี 2561 เทศบาลตำบลบางกระบือ  มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี จำนวน  71  โครงการ 
ได้รับการอนมุติังบประมาณ จำนวน  44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  61.97 

2. ในปี 2561 เทศบาลตำบลบางกระบือ  มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี จำนวน  71  โครงการ 
ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน  27  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  38.03 

3. ในปี 2561 เทศบาลตำบลบางกระบือ  มีครภัุณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี จำนวน  20  โครงการ 
ได้รับการอนมุติังบประมาณ จำนวน  12  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  60.00 

4. ในปี 2561 เทศบาลตำบลบางกระบือ  มีครภัุณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี จำนวน  20  โครงการ 
ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน  8  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  40.00 
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   พบว่า จำนวนโครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน     
ที่กำหนด ห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ดังน้ี 
  1. ในปี 2561  เทศบาลตำบลบางกระบือ  ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตาม
แผนการดำเนินงานในรอบระยะเวลา  6 เดือนแรก  (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)  จำนวน  10 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  22.73    
  2. โครงการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน  2 โครงการ  คดิเป็นร้อยละ  4.55   
  3. โครงการท่ียังไม่ดำเนินการ  จำนวน  32 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 72.73  เน่ืองจากยังไม่ถึง           
ห้วงระยะเวลาในการดำเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 รวมท้ังสิ้น

แผนภูมิเปรียบเทยีบโครงการพฒันา ปีงบประมาณ 2561

จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี จํานวนโครงการท่ีได้รับงบประมาณ จํานวนโครงการท่ีไม่ได้อนุมัติงบประมาณ
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2.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   2.1. ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561  
    2.1.1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     ๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ของเทศบาลตำบลบางกระบือ        
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาค             
และเท่ าเทียมกันในสังคม   และ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12       
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่  3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิต              
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
     2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบางกระบือ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และ  ยุทธศาสตร์ที่ 4     
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม และ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  และ ยุทธศาสตร์ที่ 2      
การเสริมความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้ำในสังคม  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
     3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบ
เรียบร้อย  ของเทศบาลตำบลบางกระบือ  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง  และ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 5       
ด้านความมั่นคง  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  5  สร้างเสริมประสิทธิภาพ            
การบริหารจัดการภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 
     4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม 
และการท่องเที่ยว  ของเทศบาลตำบลบางกระบือ  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน และ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  และยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง 
และพื้ นที่ เศรษฐกิจ  ซึ่ งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจั งห วัด  ยุทธศาสตร์ที่  1 ส่งเสริมการพัฒนา                 
ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างย่ังยืน และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 
     5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน  ของเทศบาลตำบลบางกระบือ  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ      
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
     6 )  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ ดี             
ของเทศบาลตำบลบางกระบือ  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 6             
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ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  และ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุท ธศ าสตร์ก ลุ่ ม จั งห วัด  ยุ ท ธศ าสตร์ที่  5  สร้ าง เส ริมป ระสิ ท ธิภ าพ การบ ริห ารจั ด ก ารภ าค รั ฐ                  
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 

 

     2.1.2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบางกระบือ 
       1) เทศบาลตำบลบางกระบือ  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า  คุณธรรมดี  มีวินัย       
ใส่ใจพัฒนา  มุ่งมั่นสร้างศรัทธา  พาท้องถิ่นเจริญ  ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนา
ท้องถิ่นในด้านต่างๆ  ซึ่งกำหนดออกมาเป็นแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
ความยากจน และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก        
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  โปร่งใส่          
สามารถตรวจสอบได้  อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการของเทศบาลตำบลบางกระบือ  ที่มีประสิทธิภาพ         
และเกิดประสิท ธิผล  ทำให้ท้องถิ่นตำบลบางกระบือมีความพัฒนาและเจริญ ก้าวทันต่อเทคโนโลยี                  
ที่มีเปลี่ยนแลงในอนาคตได้  เห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์  โครงการ  และกิจกรรมต่างๆ  ที่มุ่งเน้น        
การพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระบือโดยแท้จริง เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเทศบาลตำบลบางกระบือ         
อย่างมั่นคงและย่ังยืน  

 

    วิสัยทัศน์  
      เป็นการวิเคราะห์เฉพาะประเด็นวิสัยทัศน์ นำไปสู่การกำหนดพันธกิจ เพ่ือนำไปสู่
การปฏิบัติที่บรรลุวิสัยทัศของเทศบาลตำบลบางกระบือ  เช่ือมโยงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ            
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 

    ยุทธศาสตร์ 
      เป็นการอธิบายยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบางกระบือ ว่าสอดคล้องกับปัญหา   
ที่เกิดขึ้นจริงและจำดำเนินการจริงในท้องถิ่น 

   

    เป้าประสงค์ 
      เป็นการอธิบายเป้าประสงค์ของเทศบาลตำบลบางกระบือ  ว่าสอดคล้องกับปัญหา
ที่เกิดขึ้นจริงและจำดำเนินการจริงในท้องถิ่น ความชัดเจนของเป้าหมาย จำเพาะเจาะจง 

 

    ตัวชี้วัด  
      เป็นการอธิบายตัวช้ีวัด (KPI) ได้ถูกต้องตามท่ีกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์และโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงในท้องถิ่น 

 

    ค่าเป้าหมาย 
      เป็นการอธิบายค่าเป้าหมายของเทศบาลตำบลบางกระบือ  ที่มีกรอบระยะเวลา
ดำเนินการเท่าไหร่ ก่ีครั้ง หรือร้อยละ หรือความกว้าง ยาว กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ เป็นต้นที่ เกิดขึ้นจริง             
และจำดำเนินการจริงในท้องถิ่น 
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    กลยุทธ์ 
      เป็นการอธิบายกลยุทธ์ของเทศบาลตำบลบางกระบือ  ว่าจะขับเคล่ือนวิสัยทัศน์ได้
สำเร็จอย่างไรหรือยุทธศาสตร์จะสำเร็จได้อย่างไรที่ดำเนินการจริงในท้องถิ่น 

 

    จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
      เป็ นการอ ธิบ ายจุ ด ยืนท างยุท ธศาสต ร์ของเทศบาลตำบลบางกระ บื อ                  
ว่าจะมีความมุ่งมั่น ต้ังมั่นเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นในเร่ืองใดที่จำเพาะเจาะจงเล็งเห็นผลในภาพรวมของท้องถิ่น                  
ที่ดำเนินการจริงในท้องถิ่น 

 

    ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
      เป็นการอธิบายความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม   ของเทศบาล                 
ตำบลบางกระบือ ทั้งหมด ผลแห่งความสำเร็จน้ันคืออะไร สอดคล้องหรือตรงกับสิ่งที่กำหนดหรือวางแผนไว้
หรือไม่ อย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) รอบเดือนตุลาคม 2561  หน้า 47 
 

ส่วนที่ 3   
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
  1.1. สรุปผลประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ผลการประเมินการดำเนินการยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบางกระบือ ครั้งที่ 2/2561  เป็นดังน้ี 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดำเนินการ 
ไม่มี 

การดำเนินการ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป   
1. วิสัยทัศน์    
2. พันธกิจ   
3. เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ   
4. ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวช้ีวัดรวม)   
5. จุดมุ่งหมายในการพัฒนา (แนวทางการพัฒนา)   
6. ตัวช้ีวัดระดับแนวทางการพัฒนา   
7. ผลผลิต/โครงการ    
ส่วนที่  2  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   
8. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
9. มีการจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น  

 

10. มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ำเสมอ   
11. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
12. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
13. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

ส่วนที่  3  การจัดทำแผนพฒันาท้องถ่ิน   
14. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
15. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
16. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น  

 

17. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคลอ้งกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น                   

 

18. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  

 

19. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน   
20. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
21. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
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ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดำเนินการ 
ไม่มี 

การดำเนินการ 
22. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
23. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
24. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

   

  พบว่า ประเด็นการประเมินมี 24 ประเด็น และ 3 ส่วนการประเมิน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ประเด็นที่ 1 – 7  ส่วนที่ 2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประเด็นที่ 8 – 13  ส่วนที่ 3 การจัดทำแผนพัฒนา 
ประเด็นที่ 14 – 24  ในส่วนของการประเมินในครั้งน้ี  คิดเป็นร้อยละ  100  ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 

 

  2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน
สี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
  2.1. สรุปผลประเมินผลโครงการ 
  ผลการประเมินโครงการของเทศบาลตำบลบางกระบือ ครั้งที่ 2/2561  เป็นดังน้ี 
 
    2.1.1. จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)        
แต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 

 

ยุทธศาสตร ์
ตามแผนพัฒนา 

สี่ป ี
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ที่ดำเนินการแล้ว 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

11 4 3 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข   
การส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ    
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

26 23 10 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

10 8 5 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
และการส่งเสริมเกษตรกรรม 
การลงทุน พาณิชยกรรม         
และการท่องเที่ยว  

2 1 1 
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ยุทธศาสตร ์
ตามแผนพัฒนา 

สี่ป ี
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ที่ดำเนินการแล้ว 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

6 2 2 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

16 6 3 

รวมทั้งสิน้ 71 44 24 
 
  พบว่า จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) แต่ละยุทธศาสตร์
การพัฒนา ของเทศบาลตำบลบางกระบือ สรุปได้ดังน้ี   
 1. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  ประจำปีงบประมาณ 2561  
แต่ละยุทธศาสตร์ จำนวน 71 โครงการ  คดิเป็นร้อยละ 100  
 2. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 44 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 61.97 
 3. โครงการที่ดำเนินการแล้ว  จำนวน 24  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 54.55  
 
3. การวิเคราะห์เชงิปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  3.1. ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ  จำนวน  50  คน 
     3.1.1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 50 100 
 - ชาย 23 46.00 

- หญิง 27 54.00 
2. ช่วงอายุ 50 100 
 - ต่ำกว่า 25 ปี 11 22.22 

- 25 - 40 ปี 5 10.00 
- 41 – 50 ปี 8 16.00 
- มากกว่า  50 ปี 26 52.00 

3. ระดับการศกึษา 50 100 
 - ต่ำกว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา 30 60.00 

- มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า 18 36.00 
- ปริญญาตร ี 2 4.00 
- สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 
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4. อาชีพ 50 100 
 รับราชการ 2 4.00 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย 5 10.00 
รับจ้าง/เกษตรกร 38 76.00 
นักเรียน/นักศึกษา 5 10.00 
อ่ืนๆ 0 0.00 

 
   3.1.2. การประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)          
ของเทศบาลตำบลบางกระบือ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ ร้อยละ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5,400 5,220 96.67 

1.1 
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

600 574 95.67 

1.2 
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

600 587 97.83 

1.3 
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

600 588 98.00 

1.4 
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ต่อสาธารณะ 

600 560 93.33 

1.5 มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 600 582 97.00 
1.6 มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 600 584 97.33 
1.7 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 600 588 98.00 

1.8 
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

600 577 96.17 

1.9 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

600 580 96.67 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสขุ การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

5,400 5,257 97.35 

2.1 
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

600 566 94.33 

2.2 
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

600 596 99.33 

2.3 
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

600 576 96.00 

2.4 
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ต่อสาธารณะ 

600 577 96.17 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) รอบเดือนตุลาคม 2561  หน้า 51 
 

2.5 มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 600 586 97.67 
2.6 มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 600 590 98.33 
2.7 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 600 582 97.00 

2.8 
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

600 590 98.33 

2.9 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

600 594 99.00 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ ร้อยละ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สงัคม 
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

5,400 5,301 98.17 

3.1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

600 592 98.67 

3.2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

600 
596 99.33 

3.3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

600 
586 97.67 

3.4 มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

600 
579 96.50 

3.5 มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 600 587 97.83 
3.6 มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 600 594 99.00 
3.7 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 600 590 98.33 
3.8 มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน 
600 

585 97.50 

3.9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

600 
592 98.67 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสรมิเกษตรกรรม การ
ลงทนุ พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

5,400 5,274 97.67 

4.1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

600 
589 98.17 

4.2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

600 
596 99.33 

4.3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

600 
590 98.33 

4.4 มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

600 
576 96.00 

4.5 มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 600 580 96.67 
4.6 มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 600 590 98.33 
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4.7 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 600 582 97.00 
4.8 มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน 
600 

581 96.83 

4.9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

600 
590 98.33 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ ร้อยละ 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

5,400 5,217 96.61 

5.1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

600 585 97.50 

5.2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

600 
582 97.00 

5.3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

600 
584 97.33 

5.4 มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

600 
584 97.33 

5.5 มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 600 590 98.33 
5.6 มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 600 565 94.17 
5.7 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 600 574 95.67 
5.8 มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน 
600 

576 96.00 

5.9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

600 
577 96.17 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี 

5,400 5,301 98.17 

6.1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

600 592 98.67 

6.2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

600 
597 99.50 

6.3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

600 
580 96.67 

6.4 มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

600 
582 97.00 

6.5 มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 600 590 98.33 
6.6 มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 600 594 99.00 
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6.7 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 600 586 97.67 
6.8 มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน 
600 

590 98.33 

6.9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

600 
590 98.33 

 
  พบว่า การประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตำบล
บางกระบือ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการ
พัฒนา ของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังน้ี 
   1. ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  โดยคิดเป็นร้อยละ 98.17 
   2. ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน โดยคิดเป็นร้อยละ 96.61 
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ส่วนที่ 4 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

  ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ .ศ .2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลบางกระบือ            
ตามแผนยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ต่างๆ แผนการดำเนินงาน รวมถึงการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา    
และความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี ต่อการดำเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบางกระบือ       
ประจำปีงบประมาณ 2561 ไปแล้วน้ัน ซึ่ง สามารถสรุปผลการติดตามและประเมินผล ได้ดังน้ี 
 

   1. สรุปผลการประเมินผลการดำเนินการยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบางกระบือ        
ครั้งที่ 2/2561  ผลการประเมิน เป็นดังนี ้
 

       พบว่า ประเด็นการประเมินมี 24 ประเด็น และ 3 ส่วนการประเมิน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ประเด็นที่ 1 – 7  ส่วนที่ 2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประเด็นที่ 8 – 13  ส่วนที่ 3 การจัดทำแผนพัฒนา 
ประเด็นที่ 14 – 24  ในส่วนของการประเมินในครั้งน้ี  คิดเป็นร้อยละ  100  ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 

 
 

   2. สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

 

     2.1. สรุปผลประเมินผลโครงการ 

 

     พบว่า จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นสี่ ปี (พ .ศ .2561 – 2564)          
แต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลบางกระบือ สรุปได้ดังน้ี   

 

   1 . โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้ องถิ่ นสี่ ปี  (พ .ศ .2561  – 2564 )        
ประจำปีงบประมาณ 2561  แต่ละยุทธศาสตร์ จำนวน 71 โครงการ 
    - ยุทธศาสตร์ที ่1 จำนวน 11 โครงการ คดิเป็นร้อยละ 15.49  
    - ยุทธศาสตร์ที ่2 จำนวน 26 โครงการ คดิเป็นร้อยละ 26.00 
    - ยุทธศาสตร์ที ่3 จำนวน 10 โครงการ คดิเป็นร้อยละ 14.08 
    - ยุทธศาสตร์ที ่4 จำนวน  2  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.82  
    - ยุทธศาสตร์ที ่5 จำนวน  6  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.45 
    - ยุทธศาสตร์ที ่6 จำนวน 16 โครงการ คดิเป็นร้อยละ 22.54 

 

   2 . โค รงการที่ ไ ด้ รับ อ นุมั ติ งบประมาณ  จำนวน  4 4  โครงการ  คิ ด เป็ น                 
ร้อยละ 61.97 
    - ยุทธศาสตร์ที ่1 จำนวน  4  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.09  
    - ยุทธศาสตร์ที ่2 จำนวน 23 โครงการ คดิเป็นร้อยละ 52.27 
    - ยุทธศาสตร์ที ่3 จำนวน  8  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.18 
    - ยุทธศาสตร์ที ่4 จำนวน  1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.27 
    - ยุทธศาสตร์ที ่5 จำนวน  2  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.55 
    - ยุทธศาสตร์ที ่6 จำนวน  6  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.64 
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   3. โครงการที่ดำเนินการแล้ว  จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.27 
- ยุทธศาสตร์ที ่1 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00  

    - ยุทธศาสตร์ที ่2 จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.09 
    - ยุทธศาสตร์ที ่3 จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50 
    - ยุทธศาสตร์ที ่4 จำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00  
    - ยุทธศาสตร์ที ่5 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 
    - ยุทธศาสตร์ที ่6 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 

 

   4. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 32 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 72.73 

- ยุทธศาสตร์ที ่1 จำนวน  3  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00  
    - ยุทธศาสตร์ที ่2 จำนวน 17 โครงการ คดิเป็นร้อยละ 73.91 
    - ยุทธศาสตร์ที ่3 จำนวน  5  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.50 
    - ยุทธศาสตร์ที ่4 จำนวน  1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100  
    - ยุทธศาสตร์ที ่5 จำนวน  1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 
    - ยุทธศาสตร์ที ่6 จำนวน  5  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 

 

2 .2 . ส รุ ป ผ ล ผ ล ก า ร ด ำ เนิ น ง า น ต า ม แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถ่ิ น สี่ ปี                     
(พ.ศ.2561 – 2564)  ประจำปีงบประมาณ 2561 

                     พบว่า ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ .ศ .2561 – 2564)    
ประจำปีงบประมาณ  2561  ของเทศบาลตำบลบางกระบือ จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น        
จำนวน 24  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 54.44   

 

  3. สรุปผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

  พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศหญิง เป็นผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าเพศชาย  
ซึ่ง คิดเป็นร้อยละ 53.33 ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ ช่วงอายุ มากกว่า 60 ปี ซึ่ง            
คิดเป็นร้อยละ 63.33 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ ระดับการศึกษาต่ำกว่า
ประถมศึกษา/ประถมศึกษา ซึ่ง คิดเป็นร้อยละ 46.67 และอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด              
คือ  อาชีพรับจ้าง/เกษตรกร ซึ่ง คิดเป็นร้อยละ 56.67 

 

  4 . ก า รป ร ะ เมิ น ค ว าม พึ งพ อ ใจ ผ ล ก า ร ด ำ เนิ น ง าน  ( โค ร งก า ร / กิ จ ก ร รม )                  
ของเทศบาลตำบลบางกระบือ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 

 

  พบว่า การประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาล       
ตำบลบางกระบือ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์         
และประเด็นการพัฒนา ของผู้ตอบแบบสอบถาม  ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด               
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย     
และ  ยุ ท ธศ าสตร์ที่  6  ยุ ท ธศ าสตร์ก าร พัฒ นาด้ านการบ ริห าร กิ จการ บ้ าน เมื อ งและสั งคมที่ ดี                   
โดยคิดเป็น  ร้อยละ 98.17 ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน โดยคิดเป็นร้อยละ 96.61 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) รอบเดือนตุลาคม 2561  หน้า 56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) รอบเดือนตุลาคม 2561  หน้า 57 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) รอบเดือนตุลาคม 2561  หน้า 58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) รอบเดือนตุลาคม 2561  หน้า 59 
 

 
 
      



 

 หน้า 60 
 

 



 

 หน้า 61 
 

 


