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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น                   
(พ.ศ.2561 – 2565) 
 1.1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการประเมินผลการด าเนินการยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางกระบือ ประจ าปี
งบประมาณ  2563 ดังนี้ 
  1.1.1 ประเด็นการประเมินตนเอง สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินการ 
ไม่มี 

การด าเนินการ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป   
1. วิสัยทัศน์    
2. พันธกิจ   
3. เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ   
4. ตัวชีว้ัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม)   
5. จุดมุ่งหมายในการพัฒนา (แนวทางการพัฒนา)   
6. ตัวชีว้ัดระดับแนวทางการพัฒนา   
7. ผลผลิต/โครงการ    
ส่วนที่  2  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
8. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
9. มีการจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา  ท้องถิ่น   
10. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
11. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
12. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
13. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

ส่วนที่  3  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
15. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
16. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น  

 

17. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น                   

 

18. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  

 

19. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
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ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินการ 
ไม่มี 

การด าเนินการ 
20. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
21. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
22. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
23. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
24. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

   

  จากประเด็นการประเมินตนเองข้างต้นของเทศบาลต าบลบางกระบือ  พบว่า ประเด็นการ
ประเมินมี 24 ประเด็น และ 3 ส่วนการประเมิน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประเด็นที่ 1 – 7  ส่วนที่ 2 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประเด็นที่ 8 – 13  ส่วนที่ 3 การจัดท าแผนพัฒนา ประเด็นที่ 14 – 24  ใน
ส่วนของการประเมินในครั้งนี้  คิดเป็นร้อยละ  100 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   
  1.1.2 สรุปคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์จากคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางกระบือ โดยคณะกรรมการในแต่ละท่านจะเป็นผู้ให้คะแนน ได้ดังนี้ 

 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนน
รวม 

คะแนนที่
ได้ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

160 150 93.75 ดีเยี่ยม 

2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  160 145 90.63 ดีเยี่ยม 
3. ยุทธศาสตร์  480 410 85.42 ดีมาก 
       3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  80 70 87.50 ดีมาก 

       3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด 

80 65 81.25 
ดีมาก 

       3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  80 65 81.25 ดีมาก 

       3.4 วิสัยทัศน์  40 35 87.50 ดีมาก 

       3.5 กลยุทธ์  40 35 87.50 ดีมาก 

       3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  40 35 87.50 ดีมาก 

       3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  40 35 87.50 ดีมาก 

       3.8 แผนงาน  40 35 87.50 ดีมาก 

       3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  40 35 87.50 ดีมาก 

รวมคะแนน 800 705 88.13 ดีมาก 

 
ระดับคะแนน  ร้อยละ  90.00  ขึ้นไป      หมายถึง    ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  80.00 – 89.99    หมายถึง   ดีมาก 
ร้อยละ  70.00 – 79.99    หมายถึง    ดี 
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ร้อยละ  50.00 – 69.99    หมายถึง    พอใช้ 
ต่ ากว่าร้อยละ  50.00   หมายถึง    ปรับปรุง 
 

  จากประเด็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางกระบือ  พบว่า ประเด็นการประเมินมี 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ และ 3. 
ยุทธศาสตร์ ซึ่งในประเด็นที่ 3 นั้น จะจ าแนกออกเป็น 9 ข้อย่อย สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
  1. ประเด็นที่มีร้อยละของคะแนนสูงที่สุด ได้แก่ ประเด็นการประเมินข้อที่ 1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม 160 คะแนน คะแนนที่ได้ 150 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 93.75 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

  2. ประเด็นที่มีร้อยละของคะแนนต่ าสุด ได้แก่ ประเด็นการประเมินข้อที่ 3. ยุทธศาสตร์ 
คะแนนเต็ม 480 คะแนน คะแนนที่ได้ 410 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.42 อยู่ในระดับ ดีมาก 

  3. ประเด็นการประเมินในส่วนของข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมี 9 ข้อย่อยนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 
   - ประเด็นที่มีร้อยละของคะแนนสูงที่สุด  มี 7 ประเด็นการประเมิน ได้แก่ ประเด็น
การประเมินในข้อที่ 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม 80 คะแนน คะแนนที่ได้ 70 
คะแนน , 3.4 วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนที่ได้ 35 คะแนน, 3.5 กลยุทธ์ คะแนนเต็ม 40 
คะแนน คะแนนที่ได้ 35 คะแนน, 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนน
ที่ได้ 35 คะแนน, 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนที่ได้ 35 คะแนน, 3.8 แผนงาน 
คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนที่ได้ 35 คะแนน และประเด็นที่ 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนที่ได้ 35 คะแนน โดยทั้ง 7 ประเด็น คิดเป็นร้อยละออกมาเท่ากัน คือ 
ร้อยละ 85.50 และอยู่ในระดับดีมาก 

   - ประเด็นที่มีร้อยละของคะแนนต่ าสุด ได้แก่ ประเด็นการประเมินในข้อที่ 3.2 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดคะแนนเต็ม 80 คะแนน คะแนนที่ได้ 65 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 81.25 และ 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม 80 คะแนน คะแนนที่ได้ 65 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 81.25 ซึ่งทั้งสองประเด็นอยู่ในระดับดีมาก 

  4. สรุปผลการติดตามและประเมินผลในภาพรวมทั้งหมด คะแนนเต็ม 800 คะแนน คะแนนที่
ได ้705 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.13  อยู่ในระดับ ดีมาก 
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 1.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  
2563  

  1.2.1 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ปีงบประมาณ 2563     
    

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ตามแผนพัฒนา 
(2561 – 2565) 

ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ที่ไม่ได้อนุมัติ
งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 9 3 6 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การ
กีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

26 17 9 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

14 5 9 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม 
การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว   

1 1 0 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

20 5 15 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี 

12 6 6 

รวมทั้งสิ้น 82 37 45 
 
           พบว่า โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563        
สามารสรุปได้ดังนี้ 
   1. ในปี 2563 เทศบาลต าบลบางกระบือ มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 82  
โครงการ ไดร้ับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน 3  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.12 
                     2. ในปี 2563 เทศบาลต าบลบางกระบือ มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  
82 โครงการ  ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน 45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  54.88 
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สรุปจ านวนโครงการพัฒนาและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 – 2565  
เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการพัฒนาและงบประมาณตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2563 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 
2565 (เฉพาะปีงบประมาณ  2563) 

แผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ  2563 

ร้อยละ ร้อยละ 

จ านวนโครงการ งบประมาณ/บาท จ านวนโครงการ งบประมาณ/บาท 
ของจ านวน
โครงการ 

ของจ านวน
งบประมาณ 

82 28,829,800 37 3,666,800 45.12 12.72 
 
  สรุปเปรียบเทียบกับจ านวนโครงการพัฒนาและงบประมาณที่ด าเนินการและไม่ได้ด าเนินการในรอบ
ปีงบประมาณ 2563 
 

จ านวนโครงการในปีงบประมาณ  2563 จ านวนงบประมาณในปีงบประมาณ  2563 

ที่ด าเนินการ ร้อยละ 
ที่ไม่ได้

ด าเนินการ 
ร้อยละ 

ตามโครงการที่
ด าเนินการ 

ร้อยละ 
ตามโครงการที่
ไม่ได้ด าเนินการ 

ร้อยละ 

17 45.95 20 54.05 2,721,800 74.23 945,000 225.77 
 

สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาที่ด าเนินการในรอบปีงบประมาณ  2563 
 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ ตามแผนการ

ด าเนินงานทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณทั้งสิ้น 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 

17 2,722,800 2,089,798.89 76.75 637,010.11 23.40 
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1.2.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ  25623 โดยการให้คะแนนจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
บางกระบือ โดยคณะกรรมการในแต่ละท่านจะเป็นผู้ให้คะแนน ได้ดังนี ้  

 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนน
รวม 

คะแนน
ที่ได้ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 80 70 87.50 ดีมาก 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 80 60 75.00 ดี 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 80 70 87.50 ดีมาก 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 80 65 81.25 ดีมาก 
5. โครงการพัฒนา 480 430 89.58 ดีมาก 
    5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ 40 38 95.00 ดีเยี่ยม 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 40 38 95.00 ดีเยี่ยม 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง              

40 34 85.00 ดีมาก 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 40 35 87.50 ดีมาก 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

40 35 87.50 
ดีมาก 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 40 35 87.50 ดีมาก 

    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 40 35 87.50 ดีมาก 

    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

40 35 87.50 
ดีมาก 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

40 34 85.00 
ดีมาก 

    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 40 35 87.50 ดีมาก 

    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

40 38 95.00 ดีเยี่ยม 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 40 38 95.00 ดีเยี่ยม 
รวมคะแนน 800  695 86.88 ดีมาก 

 
ระดับคะแนน  ร้อยละ  90.00  ขึ้นไป      หมายถึง    ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  80.00 – 89.99    หมายถึง   ดีมาก 
ร้อยละ  70.00 – 79.99    หมายถึง    ดี 
ร้อยละ  50.00 – 69.99    หมายถึง    พอใช้ 
ต่ ากว่าร้อยละ  50.00   หมายถึง    ปรับปรุง 
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จากการสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ  25623  มีการสรุปผลการติดตามและประเมินผล ทั้งหมด 5 ประเด็นหลัก และ 12 ประเด็นย่อย 
พบว่า  

- ประเด็นหลักที่ได้ร้อยละของการสรุปผลการติดตามและประเมินผลสูงสุด  ได้แก่ 
ประเด็นที่ 5. โครงการพัฒนา ซึ่งมีคะแนนเต็ม 480 คะแนน คะแนนที่ได้ 430 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.58 
อยู่ในระดับ ดีมาก  

- ประเด็นหลักที่ได้ร้อยละของการสรุปผลการติดตามและประเมินผลต่ าสุด ได้แก่ 
ประเด็นที่ 2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ซึ่งมีคะแนนเต็ม 80  คะแนน 
คะแนนที่ได้ 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.00 อยู่ในระดับ ดี 

- ประเด็นย่อย ที่อยู่ในประเด็นหลัก ข้อที่ 5 โครงการพัฒนา  ซึ่งมีทั้งหมด 12 
ประเด็นย่อย ซึ่งประเด็นย่อยที่มีการสรุปผลการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับสูงสุด ทั้งสิ้น 4 ประเด็น 
ได้แก่ ข้อที่ 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ, ข้อที่ 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ, ข้อที่ 
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ และ ข้อที่ 5.12 ผลที่
คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ทั้ง 4 ประเด็น มี คะแนนเต็มแต่ละประเด็น อยู่ที่ 40 คะแนน และ 
คะแนนของแต่ละประเด็นที่ได้ 38 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.00 และอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ทั้ง 4 ประเด็น 

- ประเด็นย่อย ที่อยู่ในประเด็นหลัก ข้อที่ 5 โครงการพัฒนา  ซึ่งมีทั้งหมด 12 
ประเด็นย่อย ซึ่งประเด็นย่อยที่มีการสรุปผลการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับต่ าสุด ทั้งสิ้น 2 ประเด็น 
ได้แก่ ข้อที่ 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง และข้อที่ 
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ทั้ง 4 ประเด็น มี คะแนนเต็มแต่ละ
ประเด็น อยู่ที่ 40 คะแนน และ คะแนนของแต่ละประเด็นที่ได้ 34 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.00 และอยู่ใน
ระดับ ดีมาก ทั้ง 2 ประเด็น 

- สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาในภาพรวมทั้งหมด คะแนนเต็ม  
800  คะแนน คะแนนที่ได้  595  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  86.88  อยู่ในระดับ ดีมาก 

1.2.3 สรุปผลการด าเนินงานแต่ละ โครงการพัฒนาที่อยู่ในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  
2563  ซึ่งมีโครงการพัฒนาทั้งสิ้น จ านวน 37 โครงการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 45.12 ของโครงการพัฒนา
ทั้งหมดในปีงบประมาณ 2563 ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2565 และมีโครงการที่ด าเนินการทั้งสิ้น  
จ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  45.95  ของจ านวนโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ  2563 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.05 ของจ านวน
โครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2563 ดังนี้ 

1. ชื่อโครงการ : ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ในเขตเทศบาลต าบลบางกระบือ 
งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน 100,000 บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563) 
เบิกจ่ายไป : จ านวน  83,619.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.62 คงเหลือ : จ านวน 16,380.01 บาท         
คิดเป็นร้อยละ 16.38 สถานที่ด าเนินงาน :  หมู่ที่  5  บ้านหนองอ้อ  เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 บ้านคลองสวนกลาง 
(ชุมชนคลองตัน) โดยการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบางคนทีเข้ามาด าเนินการ วันที่ด าเนินการ : ห้วง
ปีงบประมาณ 2563  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง  
ส านักงานเทศบาลต าบลบางกระบือ 
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2. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. พร้อมสะพานเข้ากลุ่มบ้านพ่ีวันดี หมู่ที่ 4              
บ้านบางกระบือ งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน  650,000.-  บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2563) เบิกจ่ายไป : จ านวน 590,000.-  บาท คิดเป็นร้อยละ  90.77 คงเหลือ : จ านวน  
60,000.-  บาท คิดเป็นร้อยละ 9.23  สถานที่ด าเนินงาน : หมู่ที่ 4 บ้านบางกระบือ ต าบลบางกระบือ  อ าเภอ
บางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ด าเนินการ : ห้วงปีงบประมาณ 2563  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 
2563 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  กองช่าง ส านักงานเทศบาลต าบลบางกระบือ 

3. ชื่อโครงการ : วันเด็กแห่งชาติของเทศบาลต าบลบางกระบือ งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน  
50,000.-  บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563) เบิกจ่ายไป : จ านวน  
38,998.-  บาท คิดเป็นร้อยละ 78.00 คงเหลือ : จ านวน  11,002.-  บาท คิดเป็นร้อยละ 22.00 สถานที่
ด าเนินงาน : โดมอาคารลานกีฬา ลานกิจกรรม อเนกประสงค์วัดตะโหนดราย วันที่ด าเนินการ : มกราคม 2563 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส านักงานเทศบาลต าบลบางกระบือ 

4. ชื่อโครงการ : จัดกิจกรรมส่งเสริมและอบรมป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ ไข้หวัดนก 
ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน  45,000.-  บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
2563) เบิกจ่ายไป : จ านวน  36,592.-  บาท คิดเป็นร้อยละ 81.32 คงเหลือ : จ านวน 8,408.- บาท        
คิดเป็นร้อยละ 18.68 สถานที่ด าเนินงาน : เทศบาลต าบลบางกระบือ วันที่ด าเนินการ : ห้วงปีงบประมาณ 
2563  1 ตลุาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานเทศบาลต าบลบางกระบือ 

5. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนต าบลบางกระบือ งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน  
30,000.-  บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563) เบิกจ่ายไป : จ านวน  
30,000.-  บาท คิดเป็นร้อยละ  100 คงเหลือ : จ านวน  0.-  บาท คิดเป็นร้อยละ  0.00 สถานที่ด าเนินงาน :  
เทศบาลต าบลบางกระบือ วันที่ด าเนินการ : ห้วงปีงบประมาณ 2563 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 
2563 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักปลัดเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลบางกระบือ 

6. ชื่อโครงการ : ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลบางกระบือ
งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน 22,800 บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563)
เบิกจ่ายไป :  จ านวน  18,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.46 คงเหลือ : จ านวน  4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  
17.54 สถานที่ด าเนินงาน : วัดตะโหนดราย ต าบลบางกระบือ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่
ด าเนินการ : ห้วงปีงบประมาณ 2563  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
ส านักปลัดเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลบางกระบือ 

7. ชื่อโครงการ : รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลวันส าคัญตามนโยบายของรัฐบาลและให้
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน 120,000.-  บาท (ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563) เบิกจ่ายไป : จ านวน 19,940.90.- บาท คิดเป็นร้อยละ 
16.62 คงเหลือ : จ านวน  100,059.10.-  บาท คิดเป็นร้อยละ 83.38 สถานที่ด าเนินงาน : พ้ืนที่ในเขต
เทศบาลต าบลบางกระบือ วันที่ด าเนินการ : ช่วง 7 วัน ระวังอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลวัน
สงกรานต์ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส านักปลัดเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลบางกระบือ 

8. ชื่อโครงการ : อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลบางกระบือ
งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน 75,000.- บาท (โดยโอนงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2563)  จากแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบ
ด าเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
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โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลวันส าคัญและส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย หน้าที่ 
10/24) เบิกจ่ายไป : จ านวน 71,090.-  บาท คิดเป็นร้อยละ  94.79 คงเหลือ : จ านวน  3,910.- บาท คิด
เป็นร้อยละ 5.21 สถานที่ด าเนินงาน : ด าเนินการร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางพรม วันที่ด าเนินการ : มีนาคม 2563 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านัก
ปลัดเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลบางกระบือ 

9. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชส าหรับประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
บางกระบือ อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน 25,000.- บาท (ตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563) เบิกจ่ายไป : จ านวน  24,310 บาท คิดเป็นร้อยละ  
97.24 คงเหลือ : จ านวน 690 บาท คิดเป็นร้อยละ  2.76 สถานที่ด าเนินงาน : พ้ืนที่ในเขตต าบลบางกระบือ  
อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ด าเนินการ : ห้วงปีงบประมาณ 2563 1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักปลัดเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลบางกระบือ 

10. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาหน่วยงานเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลบาง
กระบือ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน 430,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563) เบิกจ่ายไป : จ านวน 396,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ  
92.09 คงเหลือ : จ านวน 34,000.-  บาท คิดเป็นร้อยละ  7.91 สถานที่ด าเนินงาน : พ้ืนที่ในเขตต าบลบาง
กระบือ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ด าเนินการ : ห้วงปีงบประมาณ 2563  1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักงานเทศบาลต าบล         
บางกระบือ 

11. ชื่อโครงการ : อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ฐานทรัพยากรท้องถิ่นเทศบาลต าบลบางกระบือ งบประมาณตั้งไว้ 
: จ านวน 50,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563) เบิกจ่ายไป :  
จ านวน 16,718.- บาท คิดเป็นร้อยละ 33.44 คงเหลือ : จ านวน 33,282.- บาท คิดเป็นร้อยละ 66.56
สถานที่ด าเนินงาน : พ้ืนที่ในเขตต าบลบางกระบือ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ด าเนินการ : ห้วง
ปีงบประมาณ 2563 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักปลัดเทศบาล 
ส านักงานเทศบาลต าบลบางกระบือ 

12. ชื่อโครงการ : รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน 40,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2563) เบิกจ่ายไป : จ านวน  22,050.-  บาท คิดเป็นร้อยละ  55.13 คงเหลือ : จ านวน  
17,950.-  บาท คิดเป็นร้อยละ  5.91 สถานที่ด าเนินงาน : ณ ศูนย์การเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติ หมู่ที่ 2 
ต าบลคลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม วันที่ด าเนินการ : ห้วงปีงบประมาณ 2563  1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักงานเทศบาลต าบล        
บางกระบือ  

13. ชื่อโครงการ : ขุดลอกคลองและล าประโดงตื้นเขินในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางกระบือ
งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน  600,000.-  บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
2563) เบิกจ่ายไป : จ านวน  435,000.-  บาท คิดเป็นร้อยละ  72.50 คงเหลือ : จ านวน  165,000.- บาท       
คิดเป็นร้อยละ 27.50 สถานที่ด าเนินงาน :  ขุดลอกคลองบ้านแม่เนี๊ย (บ้านลุงอองเชื่อมต่อบ้านป้าส้มลิ้ม)          
ขุดลอกคลองป่าช้า ขุดลอกคลองผู้ใหญ่พูนจากบ้านนางย้วน ขุดลอกคลองศาลาการเกษตร หมู่ที่ 3 – ขุดลอกล า  
ประโดงสาธารณะ หมู่ที่ 3 (นายอ่วน โพธิ์เจริญ) และขุดลอกล าประโดงสาธารณะ หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 
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(นายสวาท ยอดยาจิตร์) วันที่ด าเนินการ : ห้วงปีงบประมาณ 2563 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง ส านักงานเทศบาลต าบลบางกระบือ 

14. ชื่อโครงการ : จัดซื้อพัดลมเพ่ือบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางกระบือ 
งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน  14,000.-  บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
2563) เบิกจ่ายไป : จ านวน  12,680.- บาท คิดเป็นร้อยละ  90.57 คงเหลือ :  จ านวน 1,320.-  บาท             
คิดเป็นร้อยละ 9.43 สถานที่ด าเนินงาน : พ้ืนที่ในต าบลบางกระบือ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่
ด าเนินการ : ห้วงปีงบประมาณ 2563  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
ส านักปลัดเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลบางกระบือ 

15. ชื่อโครงการ : อบรมและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภา และลูกจ้าง ในการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน  
200,000.-  บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563) เบิกจ่ายไป : จ านวน  
132,975.-  บาท คิดเป็นร้อยละ  66.49 คงเหลือ :  จ านวน  67,025.-  บาท คิดเป็นร้อยละ 33.51 
สถานที่ด าเนินงาน : ฝึกอบรม ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบางกระบือ และ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
วันที่ด าเนินการ : ห้วงปีงบประมาณ 2563  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก : ส านักปลัดเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลบางกระบือ 

16. ชื่อโครงการ : จัดท าระบบแผนที่ภาษีเทศบาลต าบลบางกระบือ งบประมาณตั้งไว้ : 
จ านวน  250,000 บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563) เบิกจ่ายไป :   
จ านวน  150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.00 คงเหลือ : จ านวน 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.00 
สถานที่ด าเนินงาน : พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลบางกระบือ วันที่ด าเนินการ : ห้วงปีงบประมาณ 2563                 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองคลัง ส านักงานเทศบาลต าบล          
บางกระบือ  

17. ชื่อโครงการ : จัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน (หมู่บ้าน) และระดับชุมชนต าบล 
งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน  20,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563) 
เบิกจ่ายไป : จ านวน  11,025.- บาท คิดเป็นร้อยละ 55.13  คงเหลือ : จ านวน  8,975.-  บาท คิดเป็นร้อย
ละ  44.87 สถานที่ด าเนินงาน : พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลบางกระบือ วันที่ด าเนินการ : ห้วงปีงบประมาณ 
2563  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักปลัดเทศบาล ส านักงาน
เทศบาลต าบลบางกระบือ 

1.2.4  สรุปโครงการพัฒนาที่ไม่ได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  2563  จ านวน  
20  โครงการ ดังนี้ 

1. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างทางเชื่อม คสล. เชื่อมถนนเส้นหลักบริเวณทางเข้าศาลาประชาคมหมู่
ที่  4  บ้านบางกระบือ งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน  200,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2563) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้ด าเนินกิจกรรมโครงการ) หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก : กองช่าง ส านักงานเทศบาลต าบลบางกระบือ 

2. ชื่อโครงการ : จัดซื้ออาหารเสริมนมให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดตะโหนดราย งบประมาณตั้งไว้ 
: จ านวน  25,000.-  บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563) เบิกจ่ายไป :         
(ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ส านักงานเทศบาลต าบลบางกระบือ 
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3. ชื่อโครงการ : จัดซื้ออาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดตะโหนดราย งบประมาณตั้งไว้ 
: จ านวน  40,000.-  บาท  (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563) เบิกจ่ายไป :           
(ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ส านักงานเทศบาลต าบลบางกระบือ 

4. ชื่อโครงการ : จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน  
15,000.-  บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563) เบิกจ่ายไป :  (ไม่ได้เบิกจ่าย  
เนื่องจากไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักงาน
เทศบาลต าบลบางกระบือ 

5. ชื่อโครงการ : เด็กไทยดูดีมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน  
15,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่าย  
เนื่องจากไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักงาน
เทศบาลต าบลบางกระบือ 

6. ชื่อโครงการ : ปฏิวัติน้ ามันทอดซ้ า งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน 15,000.- บาท (ตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้จัดกิจกรรม
โครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักงานเทศบาลต าบลบางกระบือ 

7. ชื่อโครงการ : สร้างสุขภาพดีมีความสุข งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน 15,000.- บาท (ตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้จัด
กิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักงานเทศบาลต าบล      
บางกระบือ 

8. ชื่อโครงการ : ในพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน  100,000.-  
บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563) เบิกจ่ายไป :  (ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจาก
ไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักงานเทศบาลต าบล
บางกระบือ 

9. ชื่อโครงการ : สงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กสตรี ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส คนพิการและผู้มีรายได้
น้อย เพ่ือเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน 30,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563) เบิกจ่ายไป :  (ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้จัดกิจกรรม
โครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักปลัดเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลบางกระบือ 

10. ชื่อโครงการ : พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบางกระบือ งบประมาณตั้ง
ไว้ : จ านวน  50,000.-  บาท  (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563) เบิกจ่ายไป :  
(ไม่ได้เบิกจ่าย  เนื่องจากไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักปลัดเทศบาล  ส านักงาน
เทศบาลต าบลบางกระบือ 

11. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมให้ความรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางกระบือ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน  
50,000.-  บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่าย  
เนื่องจากไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักปลัดเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลบาง
กระบือ 
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12. ชื่อโครงการ : สานสัมพันธ์สร้างครอบครัวอบอุ่นในเขตเทศบาลต าบลบางกระบือ
งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน  50,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563) 
เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักปลัดเทศบาล  
ส านักงานเทศบาลต าบลบางกระบือ 

13. ชื่อโครงการ : ให้ความรู้ เ พ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนที่น่าอยู่     
งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน 100,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
2563) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส านักงานเทศบาลต าบลบางกระบือ 

14. ชื่อโครงการ :แข่งขันกีฬาและกิจกรรมส่งเสริมกีฬา  งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน  
50,000.-  บาท  (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563) เบิกจ่ายไป :  (ไม่ได้
เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ส านักงานเทศบาลต าบลบางกระบือ 

15. ชื่อโครงการ : รณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการและการอบรมป้องกันยาเสพติด
กลุ่มเยาวชน แกนน าและประชาชน งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน 30,000.-  บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563) เบิกจ่ายไป :  ( ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ)
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักงานเทศบาลต าบลบางกระบือ 

16. ชื่อโครงการ : อบรมด้านวินัยจราจรให้กับประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางกระบือ  

งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน  20,000.-  บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
2563) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านัก
ปลัดเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลบางกระบือ 

17. ชื่อโครงการ : อบรมให้ความรู้น า ชุมชนและประชาชนด้านกฎหมายชีวิตประจ าวัน    
งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน  20,000.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563)
เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักปลัดเทศบาล  
ส านักงานเทศบาลต าบลบางกระบือ 

18. ชื่อโครงการ : ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สีเขียว งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน  
10,000.-  บาท  (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563) เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่าย  
เนื่องจากไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักงาน
เทศบาลต าบลบางกระบือ 

19. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในเขตเทศบาลต าบลบางกระบือ
งบประมาณตั้งไว้ : จ านวน 10,000.-  บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563) 
เบิกจ่ายไป : (ไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักปลัดเทศบาล 
ส านักงานเทศบาลต าบลบางกระบือ 

20. ชื่อโครงการ :จ้างออกแบบงานโครงการก่อสร้างของเทศบาลต าบลบางกระบืองบประมาณ
ตั้งไว้ : จ านวน  100,000.-  บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563) เบิกจ่าย
ไป :  (ไม่ได้เบกิจ่าย เนื่องจากไม่ได้จัดกิจกรรมโครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง ส านักงานเทศบาล
ต าบลบางกระบือ 
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1.3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
  การวัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางกระบือในภาพรวม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้นั้น ทางเทศบาลต าบล
บางกระบือ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการประเมินตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลบางกระบือได้ก าหนดขึ้น โดยให้ประชาชนในต าบลบางกระบือ เป็นผู้ตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจ จ านวน 60 คน สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 สรุปผลด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
1. เพศของผู้ตอบแบบประเมิน   

เพศ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม/คน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ชาย 30 50.00 

หญิง 30 50.00 
รวม 60 100 

2. ช่วงอายุของผู้ตอบแบบประเมิน 
ช่วงอายุผู้ตอบแบบสอบถาม (ปี) จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม/คน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ต่ ากว่า  25  ปี 8 13.33 
25 – 40  ป ี 22 36.67 
41 – 60  ป ี 20 33.33 
มากกว่า  60  ปี 10 16.67 

รวม 60 100 
3. ข้อมูลด้านการศึกษาของผู้ตอบแบบประเมิน 

ระดับการศึกษา จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม/คน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา 21 35.00 
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า 31 51.67 
ปริญญาตรี 8 13.33 
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0.00 

รวม 60 100 
4. อาชีพของผู้ตอบแบบประเมิน 

อาชีพ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม/คน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
รับราชการ 3 5.00 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย 10 16.67 
รับจ้าง/เกษตรกร 34 56.67 
นักเรียนนักศึกษา 12 20.00 
อ่ืนๆ  ได้แก่  
          1. แม่บ้าน   
          2. ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

 
0 
1 

 
0.00 
1.67 

รวม 60 100 
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการประเมินแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละ ระดับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

6,000 4,672 77.87 ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าสาธารณสุข 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6,000 5,060 84.33 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

6,000 4,650 77.50 ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการ
ส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

6,000 4,910 81.83 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

6,000 5,120 85.33 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

6,000 4,486 74.47 ดี 

รวม 36,000 31,300 86.94 ดีมาก 
 
ระดับคะแนน  ร้อยละ  90.00  ขึ้นไป      หมายถึง    ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  80.00 – 89.99    หมายถึง   ดีมาก 
ร้อยละ  70.00 – 79.99    หมายถึง    ดี 
ร้อยละ  50.00 – 69.99    หมายถึง    พอใช้ 
ต่ ากว่าร้อยละ  50.00   หมายถึง    ปรับปรุง 
 

  จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน
พบว่า การประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลต าบลบางกระบือ               
ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์   ของผู้ตอบแบบประเมิน
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
   1. ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยคิดเป็นร้อยละ 85.33  อยู่
ในระดับ  ดีมาก 
   2. ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี โดยคิดเป็นร้อยละ 74.47 อยู่ในระดับ ดี 
   3. สรุปความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลต าบลบางกระบือในภาพรวมทั้ง 6  
ยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 86.94 อยู่ในระดับ ดีมาก 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินแต่ละประเด็นการประเมินในยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โดยมีประเด็นการประเมินทั้งสิ้น จ านวน 9 ประเด็น สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละ ระดับ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

6,000 5,345 89.08 ดีมาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

6,000 4,850 80.83 ดีมาก 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

6,000 5,250 87.50 ดีมาก 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

6,000 5,025 83.75 ดีมาก 

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6,000 4,300 71.67 ดี 
6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6,000 4,235 70.58 ดี 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา 

6,000 5,280 88.00 ดีมาก 

8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

6,000 5,010 83.50 ดีมาก 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

6,000 5,000 83.33 ดีมาก 

รวม 54,000 43,380 80.33 ดีมาก 
 
ระดับคะแนน  ร้อยละ  90.00  ขึ้นไป      หมายถึง    ดีเยี่ยม 

ร้อยละ  80.00 – 89.99    หมายถึง   ดีมาก 
ร้อยละ  70.00 – 79.99    หมายถึง    ดี 
ร้อยละ  50.00 – 69.99    หมายถึง    พอใช้ 
ต่ ากว่าร้อยละ  50.00   หมายถึง    ปรับปรุง 
 

  จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน
พบว่า การประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในแต่ละประเด็นการประเมินทั้ง            
9 ประเด็นการประเมิน ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์   
ของผู้ตอบแบบประเมิน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
   1. ประเด็นการประเมินที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ประเด็นการประเมิน
ที่ 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม โดยคิดเป็นร้อยละ 89.08 อยู่ในระดับ ดีมาก 
   2. ประเด็นการประเมินที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ประเด็นการประเมิน
ที่ 6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยคิดเป็นร้อยละ 70.58 อยู่ในระดับ ดี   
   3. สรุปความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลต าบลบางกระบือในภาพรวมทั้ง 9 
ประเด็นการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 80.33 อยู่ในระดับ ดีมาก 
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ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. ประชาชนผู้ตอบแบบประเมินได้เสนอแนะ อยากให้ทางเทศบาลต าบลบางกระบือด าเนิน

กิจกรรมโครงการพัฒนาต่าง ๆ โดยรวดเร็ว และเป็นไปตามระยะเวลาการด าเนินโครงการ เช่น โครงการเกี่ยวกับ
การโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า 
อยากให้ด าเนินการโดยเร็วกว่านี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ยิ่งขึ้นได้   

2. ประชาชนผู้ตอบแบบประเมินได้เสนอแนะ อยากให้ทางเทศบาลต าบลบางกระบือ ส่งเสริม
หรือสนับสนุนจัดให้มีการรวมกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมอย่างหลากหลาย เช่น รวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
รวมกลุ่มผู้สูงอายุ และขับเคลื่อนโครงการที่เก่ียวกับการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม และจริงจัง 

3. ประชาชนผู้ตอบแบบประเมินได้เสนอแนะ อยากให้ทางเทศบาลต าบลบางกระบือ  มีการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ให้มากกว่านี้ และให้ทั่วถึง 
โดยเฉพาะโครงการการก่อสร้างถนน ส่วนการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ดีอยู่แล้ว 
ให้คงรักษามาตรฐานนี้ไว้ 

4. ประชาชนผู้ตอบแบบประเมินได้เสนอแนะ อยากให้ทางเทศบาลต าบลบางกระบือจัด
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น และตรงตามปัญหาความต้องการของประชาชน และเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ โดยที่การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ นั้น ไม่เน้นไปที่โครงการใด
โครงการหนึ่ง แต่ควรขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน 
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