
 

  

 

 

     

  

 
 

 

 
 

 

 

 

  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 

ต าบลบางพลับ  อ าเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
  
  



  
  

 

 

 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ ข้อ ๓๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓)  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒    

 

ดังนั้น   เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ  จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่
ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตาม
ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 

                                                                              โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 

 
เรื่อง                    หน้า  
 
ส่วนที่  1  บทน ำ            ๑–๑๔ 
 
ส่วนที่  ๒  สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน        ๑๕–๓๓ 
 
ส่วนที่  ๓  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ๓๔-๔๒ 
 
ส่วนที่  ๔  สรุปรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562     

     แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)          ๔๓ 
     แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับตามยุทธศาสตร์  
         การพัฒนา 
          (๑)  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)          ๔๔ 
          (๒)  สรุปรายงานผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         ๔๕ 
     สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณา  ๔๖-๕๔ 
         การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา 
         ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
     สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการตาม Kpis (Key Performance Indicator) ๕๕-๖๑  
         และผลกระทบ (Impact)   
     

ส่วนที่  ๕  ข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรวำงแผนและประเมินผลกำร  ๖๒-๘๕     
              ใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)    
 
ส่วนที่  ๖  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ        ๘๖-๙๙ 
       
ส่วนที่  ๗  ข้อเสนอแนะจำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ        ๑๐๐ 
 
ส่วนที่  ๘  ภำพกำรด ำเนินงำน              ๑๐๑-๑๐๙ 
       
 
ภำคผนวก 
  
 

  
  

  



 
 

ส่วนที่ ๑ 
 

 

 
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ    ที่ 

๗ พ.ศ. ๒๕๖๒  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ   เพ่ือประชาชน  ทั้งในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด     ทั้งทรัพยากรบุคคล  
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้ำที่จัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง  โดยให้จัดท าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนา
อ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  จึง
ต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณา
จากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณา
การกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้
เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้
ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

 
 

๑)  เป็นการลด... 

บทน ำบทน ำบทน ำ   



 
๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  เพราะฉะนั้น  จึงต้องมีการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  และแก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ไปแล้ว  แต่ต่อมาได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  เพราะฉะนั้น  องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางพลับ  จะต้องด าเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ซึ่งประกอบไปด้วย   

 

 ๑.  ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ตำมแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผล
ยุทธศำสตร์  และตำมแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร  เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้  ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่  ๒๓  
กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒     
   

๒.  ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  
เพ่ือรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   

 

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ  จึงต้องด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ขึ้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 

 
 

(๑)  ก าหนดแนวทาง... 



 
  (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒)                                      

 

 
 
 
“ระบบติดตำม” เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง “ระบบ

ประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน า
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้าหากโครงการมีระบบ
ติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย   การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ
มักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึง
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน
แต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน  ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท า
รายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มี
ความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดใน
ส่วนของ “กำรประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จาก
การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ 

 
 

ด าเนินการ... 

๑.  ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 



 
ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 
นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวม 

   

ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่ง
เป็นการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์
และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการ
จับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
การประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลว
ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or 
contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์
นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบ
กลับ  จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็น
เครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า  ต่อประชาชน
หรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงาน
ราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 
 
 

ควำมส ำคัญ... 



ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการ
พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส 
(opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  
บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้ เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มัน่เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อ
ด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมี
ความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางทีจ่ะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.  ขั้นตอนกำร... 
 

 

๓.  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 



 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) ข้อ  ๒๘  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจ

ได้รับการคัดเลือกอีกได้ (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๑๑)  แต่ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ ค าสั่งที่  ๗๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖ ข้อ  ๒๘  ซึ่งคณะกรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓)  ที่แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒    

 
 

ขั้นตอนที่ ๕ ... 

๔.  ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 



ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ  ๓๐ (๕)  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓  
      

 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๕.  กรอบ... 

ผังข้ันตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบใน
ที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน  โดย
อย่ำงน้อยปีละครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี   

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผล

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำกกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ 



 
 

 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ข้อ  ๗  และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  ดังนี้ 

๕.๑  กรอบเวลำ (time & timeframe)  ควำมสอดคล้อง (relevance) ควำมพอเพียง (adequacy)  
ควำมก้ำวหน้ำ  (progress)  ประสิทธิภำพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลำ (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ควำมสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคม
และชุมชน  

(๓)  ควำมพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ควำมก้ำวหน้ำ  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน
มีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มี
แหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

 
 
 
 
 
 

๒)  ด้ำนงำน... 

๕.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 



 
๒)  ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 

เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดี
ขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ

ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ
การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยม
ที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภำพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่ 

 
 
 

๕.๒  กำรวิเครำะห์... 



๕.๒  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อท้องถิ่น  
เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการ  บูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัย

ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดข้ึน
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  
เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน        

๕.๓  กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ  
  ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร์  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๒  รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   

๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

๕.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.  ระเบียบ วิธีกำร... 



 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย ( stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่ น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิ เคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่ง

เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มี
อยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 
เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
(data analysis)  

๖.๒  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
(๑)  กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูล
มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

 
 

(๒)  วิธีกำรเก็บรวมรวม... 

๖.  ระเบียบ  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 



 
(๒)  วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   

โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการ
ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
 
   

     สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผล
ตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   

๗.๑  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องด าเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
       (๑)  กำรวัดผลในเชิงปริมำณ (Quantity)  โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลใน

เชิงปริมำณ   
(๑.๑)  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
   (๑.๒)  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)       
 (๒)  กำรวัดผลในเชิงคุณภำพ (Quality)  มีกำรวัดผลดังนี้   

(๒.๑)  แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)        
(๒.๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

(๒.๓)  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม  Kpis (Key Performance Indicator) 
และผลกระทบ (Impact)  ด าเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ  โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  
ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม 

(๒.๔)  การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินควำมพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางพลับในภาพรวม 

 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี  ๓/๓...   

๗.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 

 



แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางพลับในแต่ละยุทธศาสตร์ 

(แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓  ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์) 

แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางพลับ (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ     
 
 
 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                         

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการ
น าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง     

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท า
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

 
********************************* 

๘.  ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
 

 



  
  
  

ส่วนที ่๑ 

 
 สภาพทั่วไปและขอ้มูลพื้นฐาน 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบางพลับ 

 

ด้านกายภาพ 
ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอสองพ่ีน้อง ห่างจากอ าเภอสองพ่ีน้อง 

ใกล้ที่สุด 2.4 กิโลเมตร ไกลที่สุด 14.0 กิโลเมตร(รายละเอียดตามแผนที่ต าบลบางพลับที่แนบ) 
 
เนื้อท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ มีเนื้อที่ประมาณ 23.37 ตารางกิโลเมตร หรอื 

ประมาณ  14,606  ไร่   มีอาณาเขต  ดังนี ้
  ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลวัดโบสถ์  อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
   ติดต่อกับต าบลบางใหญ่  อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับต าบลบ้านกุ่ม  อ าเภอสองพ่ีน้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
   ติดต่อกับต าบลต้นตาล  อ าเภอสองพ่ีน้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
  ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลต้นตาล    อ าเภอสองพ่ีน้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
   ติดต่อกับเทศบาลต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอสองพ่ีน้อง   จังหวัดสุพรรณบุรี 
  ทิศตะวันตก     ติดต่อกับต าบลศรีส าราญ    อ าเภอสองพ่ีน้อง          จังหวัดสุพรรณบุรี 

ติดต่อกับต าบลหัวโพธิ์       อ าเภอสองพ่ีน้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
                
            ลักษณะภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับมีลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มน้ าท่วม

ถึงในฤดูฝนจะมีน้ าท่วมขังเป็นเวลานาน 3 – 4 เดือน พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรกรรม คือ ท านาข้าว
และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (เลี้ยงปลา) เป็นต้น 

 

      มีแหล่งน  าตามธรรมชาติ คือ  ล าคลอง  หนองน้ า   ซึ่งกระจายทั่วไปอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ มากมาย 
 

            ลักษณะภูมิอากาศ สภาพอากาศโดยทั่วไปของต าบลบางพลับ  มีลักษณะแบบร้อนชื้น กล่าวคือ  
                          ฤดูฝน  จากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 

                      ฤดูหนาว จากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน มกราคม  
                      ฤดูร้อน จะเริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนเมษายน 

 

 ลักษณะของดิน  ดิน สภาพทั่วไปเป็นดินเหนียวปนดินร่วน   ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก 
 

 ลักษณะของแหล่งน  า ทั้งนี้  ต าบลบางพลับ มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร และเพ่ืออุปโภค บริโภค  
เป็นแหล่งน้ าตามธรรมชาติ แหล่งน้ าของระบบชลประทานและแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น ดังนี้ 
  

 - จ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ  มีจ านวนทั้งสิ้น  ๔,๙๘๘  คน   

แผนที่ต าบลบางพลบั 



   แยกเป็น ชาย  ๒,๔๔๐  คน      หญิง   ๒,๕๔๘ คน  จ านวนครัวเรือน ๑,๕๒๓ หลังคาเรือน 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน ครัวเรือน ชำย หญิง รวม 
1 บ้านท้ายวัดดงตาล       ๓๖๐ ๔๗๙ ๕๑๙ ๙๙๘ 
2 บ้านบางพลับ ๒๔๔ ๓๘๗ ๓๙๓ ๗๘๐ 
3 บ้านดอนกระเบื้อง       ๒๓๒ ๓๔๗ ๔๑๕ ๗๖๒ 
4 บ้านบางบอน ๑๖๕ ๓๑๘ ๓๓๒ ๖๕๐ 
5 บ้านดอนสงวน ๑๔๗ ๒๕๕ ๒๔๘ ๕๐๓ 
6 บ้านท่าทรายทอง         ๑๖๐ ๒๕๑ ๒๖๘ ๕๑๙ 
7 บ้านบางคาง ๒๑๕ ๔๐๓ ๓๗๓ ๗๗๖ 

รวม ๑,๕๒๓ ๒.๔๔๐ ๒.๕๔๘ ๑,๕๒๓ 
                      ข้อมูล   ณ    เดือน  กันยายน  พ.ศ. 256๓ 
                       ส านักบริหารการทะเบียนอ าเภอสองพ่ีน้อง   จังหวัดสุพรรณบุรี 
3. ด้ำนเศรษฐกิจ 

 3.1 กำรเกษตร(ข้อมูลจำกเกษตรอ ำเภอสองพี่น้อง) 
  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ  ประกอบเกษตรกรรมเป็นหลัก  พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ  คือ  
ข้าว  เป็นต้น 

หมู่บ้ำน/ 
ชุมชน 

นำข้ำว 
(ไร่) 

พืชไร่ 
(ไร่) 

พืชสวน อ่ืน ๆ 
(ไร่) 

รวม 

บ้านท้ายวัดดงตาล ๗๐๕ ๐ ๐ ๗๐๕ 
บ้านบางพลับ ๑,๘๔๗ ๐ ๐ ๑,๘๔๗ 
บ้านดอนกระเบื้อง ๒,๔๗๓ ๐ ๐ ๒,๔๗๓ 
บ้านบางบอน ๘๒๑ ๐ ๐ ๘๒๑ 
บ้านดอนสงวน ๗๖๘ ๐ ๐ ๗๖๘ 
บ้านท่าทรายทอง ๙๙๖ ๐ ๐ ๙๙๖ 
บ้านบางคาง ๘๙๐ ๐ ๐ ๘๙๐ 

รวม ๘,๔๐๐ ๐ ๐ ๘,๔๐๐ 
  
    
 ๓.๒ กำรประมง(ข้อมูลจำกประมงอ ำเภอสองพ่ีน้อง) 

บ่อปลา 
(ไร่) 

บ่อกุ้ง และหอย 
(ไร่) 

รวม 
(ไร่) 

๓๑๔.๗๕ ๐ ๓๑๔.๗๕ 
จ านวน ๓๑ ราย   
   
   
   
   
   
 



3.3  กำรปศุสัตว์ 
   ประชากรบางพ้ืนที่มีการเลี้ยงสัตว์เช่น เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด  เลี้ยงสุกร  

หมู่บ้ำน/ 
ชุมชน 

โค 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

สุกร 
(ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

แกะ 
(ตัว) 

เป็ด 
(ตัว) 

ไก่ 
(ตัว) 

ห่ำน 
(ตัว) 

นกกระทำ 
(ตัว) 

อ่ืน ๆ 
(ตัว) 

บ้านท้ายวัดดงตาล ๑๐ ๐ ๙๘ ๐ ๐ ๑๔๒ ๗,๓๐๑ ๐ ๐ ๐ 
บ้านบางพลับ ๒ ๐ ๓๑ ๐ ๔ ๕๒ ๑,๐๓๐ ๐ ๐ ๐ 
บ้านดอนกระเบื้อง ๒๗ ๐ ๑๕๑ ๐ ๐ ๖๕๐ ๔,๒๖๕ ๐ ๐ ๐ 
บ้านบางบอน ๐ ๐ ๑๐๗ ๐ ๐ ๘,๐๐๙ ๓.๐๖๙ ๐ ๐ ๐ 
บ้านดอนสงวน ๓๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙๖ ๖,๘๘๒ ๐ ๐ ๐ 
บ้านท่าทรายทอง ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕๘๐ ๕๑๒ ๐ ๐ ๐ 
บ้านบางคาง ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗ ๙,๓๔๓ ๐ ๐ ๐ 
 ๗๕ ๐ ๓๘๗ ๐ ๔ ๙,๕๓๖ ๒๓,๙๙๓ ๐ ๐ ๐ 
 
       ๓.๔ หน่วยธุรกิจในเขต อบต.บำพลับ 
    - ปั๊มน้ ามัน และแก๊ส  ๓  แห่ง 
    - ปั๊มแก๊ส   ๑  แห่ง 
    - โรงฝักลูกเป็ด   ๑  แห่ง 
    - โรงกลึง   ๑  แห่ง 
    - โรงหมักปลาร้า  ๑  แห่ง 
    - โกดังเก็บสินค้า  ๒  แห่ง 
    - ร้านอาหารตาสั่ง ก๋วยเตี๋ยว ๘  แห่ง 
    - อู่ซ่อมรถ   ๓  แห่ง 
    - ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ๖  แห่ง 
    - เพาะพันธุ์ปลา  ๒  แห่ง 
    - กิจการวัสดุก่อสร้าง              ๔  แห่ง 

   - กิจการขายน้ าดื่ม   ๑  แห่ง 
    - กิจการตึกแถว, ห้องแถวให้เช่า  ๒  แห่ง 
    - ร้านขายของช่ า           ๓๒ แห่ง 
    - ร้านขายปุ๋ย ยาทางการเกษตร  ๓  แห่ง 
    - ร้านเสริมสวย   ๑  แห่ง 
    - เสารับสัญญาณ   ๑  แห่ง 
    - ร้านไดนาโม    ๑  แห่ง 
 
4. ด้ำนสำธำรณูปโภคพื้นฐำน กำรคมนำคม  

 4.1 กำรคมนำคม  กำรจรำจร 
   การคมนาคมติดต่อระหว่างอ าเภอ  และจังหวัด  รวมทั้งการคมนาคมภายในต าบลและหมู่บ้าน 
มีถนนสายหลักท่ีใช้ในการเดินทางและขนส่ง ดังนี้ 
   1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๒๖๐(ถนนลาดยางสายบางลี่-สุพรรณบุรี)ผ่านหมู่ที่ ๑.๒,๓,๖ 
และ ๗   
   ๒. ทางหลวงชนบท จ านวน ๓ สาย 



   ๓. ถนนลาดยาง จ านวน ๓ สาย 
   ๔. ถนน คสล. จ านวน ๖ สาย 
   ๕. ถนนลูกรัง จ านวน ๓ สาย 
   ๖. ถนนภายในหมู่บ้าน จ านวน ๖ สาย   
     

 ถนนส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ไฟฟ้าและแสงสว่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับมี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนได้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนเส้นทางหลักเกือบทุก ๆ เส้นทาง ทั้ งการขยายเขตไฟฟ้า                     
การซ่อมแซมท าให้ครัวเรือนได้รับความสะดวกในการสัญจร และอบต.ได้ก าหนดแผนการด าเนินการไว้ในแผนพัฒนา
อบต. ในการขยายเขตการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือให้ราษฎรได้รับบริการอย่างทั่วถึงมีเส้นทางการ
คมนาคมติดต่อกันทุกหมู่บ้าน มีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตอบต.ฯ บางเส้นทาง และถนนลูกรัง
บางเส้นทาง   

 4.2 กำรประปำ 
   - มีระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับผู้รับผิดชอบดูแล  ๑๑ แห่ง 
 4.3 กำรโทรคมนำคม 
   - มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน   -   แห่ง 
5. ด้ำนสำธำรณสุข  

ล ำดับที่ ชื่อ รับผิดชอบหมู่บ้ำน 

1. รพ.สต.บางพลับ ม.1  ม.2 ม.6 

2. รพ.สต.บ้านดอนกระเบื้อง ม.3  ม.4  ม.๕   ม.7   

 

6. ด้ำนกำรศึกษำ 
  6.1   มีสถานศึกษาในสังกัด  สพฐ.  จ านวน   ๒   แห่ง 

  6.2    มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน    ๑  แห่ง 

ล ำดับที่ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
จ ำนวนครู/
บุคลำกร 

จ ำนวน 
นักเรียนชำย 

จ ำนวน 
นักเรียน
หญิง 

จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางพลับ ๔ ๒๓ ๑๗ ๔๐ 
รวม ๔ ๒๓ ๑๗ ๔๐ 

ข้อมูล   ณ    วันที่   ๓๐ กันยายน  พ.ศ. 256๓ 
  6.๓     มีศูนย์การเรียนชุมชน (กศน.)   จ านวน   1  แห่ง   
    

7. ด้ำนสถำบันและองค์กรทำงศำสนำ 
ล ำดับที่ ชื่อวัด-ส ำนักสงฆ์ หมู่ที่ 

1. วัดดงตาล 1 

2. วัดท่าจัด ๖ 



 

 

ค ำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพลับ..................................................................... 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินกำร 
ไม่มีกำร

ด ำเนินกำร 
1.  คณะกรรมกำรแผนพัฒนำท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิน่และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
๒.๑  มีการประชุมประชาคมทอ้งถิ่น (ระดับหมู่บา้น/ชุมชน)    
๒.๒  มีการประชุมประชาคมทอ้งถิ่น (ระดับต าบล/เมือง)   
2.๓  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๔  มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  
ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่เก่ียวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่  

  

2.๕  มีการรวมรวมข้อมูลจากข้อ  ๒.๔  เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

  

2.๖  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลยทุธศาสตร์ตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมนิผลยทุธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันา
ท้องถิ่น 

  

๒.๗  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลโครงการตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่น 

  

2.๘  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่นประจ าปี
งบประมาณ 

  

๒.๙  มีข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นในอนาคต   

แบบกำรก ำกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 



  
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน
ให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) 
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ  พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อบต.บางพลับ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้ง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.บางพลับ ดัง 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.บางพลับ  
    ""บางพลับ" เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี สนับสนุนการศึกษา สืบสานประเพณี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ข. พันธกิจ ของ อบต.บางพลับ  
    1.จัดให้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
    2.ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีความกินดีอยู่ดีแบบพอเพียง  
    3.ส่งเสริมด้านการศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ นันทนาการ บรรเทาสาธารณภัย  
    4. น าหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีมาปฏิบัติ  
    5. การส่งเสริมและจัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน พร้อมทั้งสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ค. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ของ อบต.บางพลับ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน 
    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการเรียนรู้ทุกระดับ 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและพัฒนาสุขภาพ 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

ง. กำรวำงแผน 
 อบต.บางพลับ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่

บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  อบต.บางพลับ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  



ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ 

ตำมข้อบัญญัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน 8 1,664,000 

7.ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และยกระดับคุณภาพชีวิต 

7 0.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 0.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการ
เรียนรู้ทุกระดับ 

6 0.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและพัฒนา
สุขภาพ 

5 0.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญา 

4 0.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการ 

14 16,000 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บางพลับ มีดังนี้ 

  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1.  
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
(คสล) ม.7 เร่ิมจาก สะพานขา้ม
คลองบางคาง ถึงบ้านนางบุษบง 
อินทสิน  

1,300,000 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อให้เป็นประชาชน มี เส้นทาง
คมนาคมที่ สะดวกและเป็น 
มาตรฐาน  

เดิมผิวจราจรกวา้ง 4.00 
ม. ระยะทางยาว 600 ม. 

2.  
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ า 
1 แห่ง หมู่ที ่3 

154,000 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อเป็นการกกัน้ าไว้ใช ้ส าหรับ
เกษตรกรที่ท า การเกษตรอยู่
บริเวณนั้น  

ก่อสร้างประตูน้ า(บาน 
ปิด-เปิด) 

3.  
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต 
บริเวณอ่างเก็บน้ าลาดตะเข ้ 

210,000 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อให้มี เส้นทางคมนา คมที่ 
สะดวกและเป็น มาตรฐาน  

จ านวน 2 จุด ขนาด 20 
x 20 ม. 

4.  
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการลงลูกรังถนนภายในหมู่ 
บ้านดอนกระเบื้อง ม.3 เร่ิมจาก
ถนน 3260-บ้านนางเฉลียว 
ก าแพงทอง 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อให้มี เส้นทาง คมนาคมที่ 
สะดวก และเป็น มาตรฐาน  

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
1,050 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 

5.  
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โครงสรา้ง
พื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุกถนนภาย ใน
บ้านดอนกระเบื้อง ม.3 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อความสะดวก ในการเดินทาง  

เร่ิมจากบริเวณบ่อ ปลา
นายบุญยัง หอมจรรยา 
ถึง สุดเขตต าบลบางพลับ 
ยาว 950 เมตร  

6.  
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุกภายใน
หมู่บ้าน ดอนสงวน หมู่ที่ 5 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อความสะดวก ในการเดินทาง  

เร่ิมจากเขตต าบลบาง
พลับ ถึงบ้านนายวินัย 
เวียงยัง ผิวจราจรกว้าง 
3.00 ม. ยาว 800 ม. 

7.  1. ยุทธศาสตร์การ โครงการลงหินคลุกถนนภายใน 0.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, เพื่อให้ประชาชน และเกษตรกร ระยะทาง 2,500 ม. 



พัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐาน 

หมุ่บ้านดอนสงวน หมู่ที่ 5 เร่ิม
จาก สะพานข้ามคลองบางจิก ถึง 
ทางรถไฟ  

กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

มี เส้นทางคมนาคม ที่สะดวก
และรวดเร็ว  

กว้าง4 ม. หนาเฉลีย่ 
0.10 ม. 

8.  
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ลงหินคลุกถนนภายในหมูบ่้าน 
ดอนสงวนโดย เร่ิมจากสะพาน 
ข้ามคลองบางจิกถึงบ้านนาย กิม
เซ๊ียะ ธรรมวุฒ ิ

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อความสะดวกใน การเดินทาง  
ผิวจราจรกว้างประมาณ 
4 ม.หนาเฉลี่ย 0.05ซม. 
ยาว 1,500 ม. 

9.  
2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

โครงการสร้างจิตส านึกใน การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างจิตส านึกใน การอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

จัดกิจกรรมอย่าง น้อย 3 
กิจกรรม 

10.  
2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

โครงการณณรงค์สร้างจิต ส านึก
ในการอนุรักษ์ ทรพัยากรน้ า 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อให้เด็กมีความรู ้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ ์น้ า  

เด็กนักเรียน จ านวน 50 
คน 

11.  

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
และการเรียนรู้ทุก
ระดับ 

โครงการศึกษาแหล่ง เรียนรู้
ประสบการณ์ ตรง 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ เรียนรู้
อย่างมีความสุข ผ่าน
ประสบการณ์ตรง  

จัดกิจกรรมศึกษา เรียนรู้
จากแหล่ง ประสบการณ์
ตรง 

12.  

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
และการเรียนรู้ทุก
ระดับ 

จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาต ิ 0.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริม สร้างขวัญ ก าลังใจ
ให้เด็กได้กล้า แสดงออก มี
จินตนา การที่ดี  

กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาต ิ

13.  

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
และการเรียนรู้ทุก
ระดับ 

โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา - ค่า
หนังสือเรียน 

0.00 
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษา 

เพื่อให้เด้กปฐมวัย (3-5 ปี) ได้มี
หนังสือเรียนไว้ พัฒนาความ
พร้อมและ ลดภาระค่าใช้จา่ย
ของ ผู้ปกครอง  

จัดหาหนังสือเรียน 
ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 
3- 5 ปี) 

14.  

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
และการเรียนรู้ทุก
ระดับ 

โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร สถานศึกษา - ค่าอุปกรณ์
การเรียน 

0.00 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปก ครองและ
ช่วยเหลือเด็ก ปฐมวัย(อายุ 3- 5 
ปี) ที ่ขาดแคลนค่าอุปกรณ์การ
เรียน  

จัดหาอุปกรณ์การเรียน 
ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 
3- 5 ปี) 

15.  

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
และการเรียนรู้ทุก
ระดับ 

โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร สถานศึกษา - ค่า
เครื่องแบบนักเรียน 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ ผู้ปกครอง
และเด็กปฐมวัย (อายุ 3- 5 ปี) 
ได้มีเครื่องแบบนักเรียน  

จัดหาเครื่องแบบ 
นักเรียนส าหรับ เด็ก
ปฐมวัย (อาย ุ3- 5 ปี) 

16.  

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
และการเรียนรู้ทุก
ระดับ 

โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร สถานศึกษา - ค่า
กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กปฐมวัย (3-5 ปี) 
ได้รับการพัฒนาวาม พร้อม
เหมาะสมตามวยั  

จัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน
ส าหรับเด็ก ปฐมวยั(อายุ 
3- 5 ปี) ปีละ 1ครั้ง 

17.  
4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการกีฬา
และพัฒนาสุขภาพ 

โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไข 
และควบคุมโรคไข้เลือดออก 

0.00 
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม

เพื่อควบคุมการเกิด โรค
ไข้เลือดออก  

1 ครั้ง 



คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

18.  
4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการกีฬา
และพัฒนาสุขภาพ 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด 
ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

0.00 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อป้องกันและควบคุม โรคพิษ
สุนัขบ้า  

ฉีดวัคซีนป้องกัน และ
ควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า 

19.  
4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการกีฬา
และพัฒนาสุขภาพ 

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนิน 
งานโครงการพระราชด าริด้าน 
สาธารณสุข  

0.00 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อตอบสนองการด า เนินงาน
ตามแนวทาง โครงการ
พระราชด าร ิด้านสาธารณสุข  

จ านวน 7 หมู่บ้าน (หมู่
ละ 20,000 บาท) 

20.  
4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการกีฬา
และพัฒนาสุขภาพ 

โครงการรณรงค์และส่งเสริม การ
คัดแยกขยะจากต้นทางตาม หลัก 
3RS 

0.00 
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, 

เพื่ออบรมสร้างจิตส านึก ให้
ประชาชนรู้จักแยกขยะ  

1 ครั้ง 

21.  
4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการกีฬา
และพัฒนาสุขภาพ 

โครงการ อสม.แกนน า สุขภาพ
ระดับต าบล  

0.00 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อให้ อสม. มีความ พร้อมเข้าสู่
ต าบลจัด การสุขภาพแบบยั่งยืน  

1 ครั้ง 

22.  

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ  

โครงการบรรพชาสามเณร และ
บวชศิลจาริณี (ชีพราหมณ์) ภาค
ฤดู ร้อน 

0.00 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมความรู้ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน 
ประชาชน  

เด็ก,เยาวชนและ 
ประชาชนในต าบล บาง
พลับ ม.1-7 

23.  

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญา 

โครงการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระหว่าง หนว่ยงาน 
อปท. ในเขต อ.สองพี่น้อง 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขัน กีฬาระหว่างหนว่ย งาน 
อปท.ในเขต อ.สองพี่น้อง  

นักกีฬา ต.บางพลับ 

24.  

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญา 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ต้าน
ยาเสพติด 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขัน กีฬา  

นักกีฬา ต.บางพลับ 

25.  

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญา 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ 
จริยธรรมเด็กและเยาวชน 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมความรู้ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน  

จัดฝึกอบรมเรื่อง 
คุณธรรม จริยธรรมเด็ก 
และเยาวชน 

26.  
6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร

โครงการผลักดันและส่งเสริม 
การพัฒนาคุณภาพสินค้าและ 
ผลิตภัณฑ์ 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมการ พัฒนาคุณภาพ
สินค้า และผลิตภัณฑ์  

จัดแสดงสินค้า OTOP 
ภายในต าบล 



จัดการ 

27.  

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
จัดการ 

โครงการ อบต.สัญจร พบ
ประชาชนต าบล บางพลับ 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้บริการประ ชาชนในทุกๆ
ด้าน  

จ านวน 7 หมู่บ้านๆ ละ 
1 ครั้ง/ปี 

28.  

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
จัดการ 

โครงการ ?รู้รักษ์ สามัคคี 
พลเมืองด ีตามวิถี 
ประชาธิปไตย?  

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนม ีความเข้าใจ
ในการ อยู่ร่วมกันโดย 
ประชาธิปไตย  

ประชาชน ในเขต พื้นที่
เข้าร่วมกิจกรรม และมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

29.  

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
จัดการ 

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม การ
พัฒนาเด็กและเยาวชน 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมเด้กและ เยาวชน  1 ครั้ง 

30.  

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
จัดการ 

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ร่วม
สร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพ ชีวิต 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งและ
ความ อบอุ่นให้แก่สถาบัน 
ครอบครัว  

7 หมู่บ้าน 

31.  

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
จัดการ 

โครงการยกระดับส่งเสริม 
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต าบล 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพ ชีวิต มี
ความเป็นอยู่ที่ด ีขึ้น  

ผู้สูงอาย ุจ านวน 50 คน 

32.  
6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพ
ประชาชนต าบลบางพลับ 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ เสริม
และมีรายได้เพิ่มขึ้น  

ประชาชนเข้าร่วม 
กิจกรรม 50 คน 

33.  
6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

อุดหนุนศูนย์อ านวยการ ป้อกัน
และปราบปรามยาเสพ ติด
จังหวัดสุพรรณบุรี  

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การ บริหาร
โครงการเพื่อป้อง กันปัญหายา
เสพติด  

อุดหนุนหนึ่งแห่ง 

34.  

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
จัดการ 

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สิน 

0.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านัก
คลัง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความ
สะดวก รวดเร็วในการให้บร ิการ
ประชาชน  

7 หมู่บ้าน 

35.  
6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

โครงการบริการจัดเก็บ ภาษีนอก
สถานที่ 

0.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านัก
คลัง 

เพื่อให้การจัดเก็บภาษ ีได้
ครบถ้วน  

รับช าระภาษีนอก
สถานที่/ ประชาสัมพันธ์
ด้วยสื่อ ตา่งๆ 

36.  
6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ

การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 

2540 

8,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกบัการ
ปฏิบัติตาม  พระราชบัญญัต ิ
ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 
2540  

ผู้บริหารท้องถิ่น , ส.อบต. 
พนักงานส่วนต าบลและ 
ประชาชนภายในเขต 
ต าบลบางพลับ 

37.  
6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต 
และผลประโยชน์ทบัซ้อน 

8,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปรับทัศนคติ (Mindset) 
สร้างค่านิยมความซ่ือสัตย ์
สุจริต/ร่วมต่อต้านการทจุริต 
และปรับฐานความคิดการ 

คณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงานส่วนต าบลและ 
พนักงานจ้าง 



แยกแยะระหวา่งผลประ โยชน์
ส่วนตนและส่วนรวม  

38.  
6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

โครงการยกระดับส่งเสริม 
คุณภาพชีวิตของผู้พกิารต าบล 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพ ชีวิต มี
ความเป็นอยู่ที่ด ีขึ้น  

ผู้พิการ 

39.  
6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

อุดหนุน อปท. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ศูนยป์ฏิบัตกิาร
ร่วมในการช่วย เหลือประชาชน
ของ อปท. อ าเภอสองพี่น้อง 

0.00 ส านักงานปลัด อบต. เพื่ออุดหนุนให้กับ อปท.  

1 แห่ง 
 
 
 

40.  

7.ยุทศาสตร์การ
พัฒนาด้านความ
มั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
และยกระดบัคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝึกทบทวนอา สาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน (อปพร.)  

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)  

1 ครั้ง 

41.  

7.ยุทศาสตร์การ
พัฒนาด้านความ
มั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
และยกระดบัคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงค์และป้องกัน เพื่อ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการณรงค์ป้องกัน และ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ให้จ านวน
การเกิดอุบัติเหต ุผู้เสียชีวิต และ
ผู้บาดเจ็บ ลดลงให้เหลือน้อย
ที่สุด  

1 ครั้ง 

42.  
7.ยุทศาสตร์การ
พัฒนาด้านความ
มั่นคงปลอดภั 

โครงการรณรงค์และป้องกัน เพื่อ
ลดอุบัติเหตุทางถนนใน ช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้การป้องกันและ ลด
อุบัติเหตุทางถนนใน ช่วงเทศกาล
สงกรานต์  

1 ครั้ง 

43.  
7.ยุทศาสตร์การ
พัฒนาด้านความ
มั่นคงปลอดภัยใน  

โครงการเดินรณรงค์ป้องกัน 
อุบัติเหตุทางถนน 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อรณรงค์การป้องกันและ ลด
อุบัติเหตุทางถนน  

1 ครั้ง 

44.  

7.ยุทศาสตร์การ
พัฒนาด้านความ
มั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  

โครงการสนามจราจร เยาวชน
เสริมสร้างจิตส านึก ความ
ปลอดภัย 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปลูกฝังจิตส านึกการ ใช้รถใช้
ถนนที่ปลอดภัย ให้แก่เยาวชน  

1 ครั้ง 

45.  

7.ยุทศาสตร์การ
พัฒนาด้านความ
มั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  

โครงการประเมินความพึง พอใจ
ของประชาชนที่มี ต่อการ
ให้บริการของ อบต. บางพลับ  

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อประเมินความพึง พอใจของ
ประชาชนที่ม ีต่อการให้บริการ
ของ อบต. บางพลับ  

1 ครั้ง 

46.  

7.ยุทศาสตร์การ
พัฒนาด้านความ
มั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
และยกระดบัคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการการรณรงค์เพื่อ เตรียม
ความพร้อมในการป้อง กัน
อัคคีภัยในเคหสถาน 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชนเตรียม ความพร้อมใน
การป้องกัน อัคคีภัยในเคหสถาน  

จัดท าสื่อต่างๆ 

 

 
 



 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
กำรก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนำมในสัญญำ 

โครงกำร 
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน 3 1,661,000.00 2 361,000.00 

7.ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และยกระดับคุณภาพชีวิต     

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ     
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการเรียนรู้
ทุกระดับ     

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและพัฒนา
สุขภาพ     

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญา 

    

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ 

1 7,650.00 1 7,650.00 

รวม 4 1,668,650.00 3 368,650.00 

    
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.บางพลับ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศำสตร์ ชื่อโครงกำรตำมแผน  

งบตำม
ข้อบัญญัติ

/เทศ
บัญญัติ 

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

1.  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล.)หมู่ที่ 
7 

1,300,000 1,300,000.00 0.00 0.00 

2.  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างประตูระบายน ้า 1 แหง่ 
ม. 3 

154,000 153,000.00 153,000.00 1,000.00 

3.  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต (คสล.) 
บริเวณอ่างเก็บน ้าลาดตะเข้ใหญ ่(จุดที่ 1) 

210,000 208,000.00 208,000.00 2,000.00 

4.  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 

8,000.00 7,650.00 7,650.00 350.00 

 



 
 

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี 2563 
อบต.บำงพลับ สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบรุ ี 

ยุทธศำสตร์ 

แผนกำรด ำเนินกำร 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 

จ ำนวน 
โครงกำ

ร 
งบประมำณ 

จ ำนวน 
โครงกำ

ร 
งบประมำณ 

จ ำนวน 
โครงกำ

ร 
งบประมำณ 

จ ำนวน 
โครงกำ

ร 
งบประมำณ 

1.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

179 53,705,460.00 8 1,664,000.00 3 1,661,000.00 2 361,000.00 

2.7.ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

31 21,805,000.00 7 0.00 
    

3.2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 31 2,900,000.00 2 0.00 
    

4.3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
และการเรียนรู้ทุกระดับ 

29 4,297,500.00 6 0.00 
    

5.4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและ
พัฒนาสุขภาพ 

45 2,318,000.00 5 0.00 
    

6.5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญา 

12 7,375,000.00 4 0.00 
    

7.6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหารจัดการ 

65 1,929,000.00 14 16,000.00 1 7,650.00 1 7,650.00 

รวม 392 94,329,960.00 46 1,680,000.00 4 1,668,650.00 3 368,650 
 



 
                                                                              ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563  

 
 

                                                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
ช. ผลกำรด ำเนินงำน 
     อบต.บางพลับ ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพ้ืนที ่โดยได้รับความร่วมมือ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
 



  
ง. การวางแผน 

                 อบต.บางพลับ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริ งของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อน
น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
จ. การจัดท างบประมาณ 
                    ผู้บริหารอบต.บางพลับ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 46 โครงการงบประมาณ 1 ,680,000 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบประมำณ 
ตำมข้อบัญญัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน 8 1664000 

7.ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน และยกระดับคุณภาพชีวิต 7 0 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 0 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการเรียนรู้ทุกระดับ 6 0 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและพัฒนาสุขภาพ 5 0 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิัญญา 4 0 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 14 16000 

 
 

2561 2562 2563 2564 2565 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐาน 179 0 179 10659900 179 53705460 179 54328560 178 15220001 
7.ยุทศาสตร์การพัฒนา
ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน และยกระดับ
คุณภาพชีวิต 30 17020000 30 17040000 31 21805000 31 21795000 31 21670000 
2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 17 5000 17 18000 31 2900000 32 3660000 24 1625000 
3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
และการเรียนรู้ทุกระดับ 27 4027000 27 4179200 29 4297500 29 4420100 29 4480100 
4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการกีฬาและ
พัฒนาสุขภาพ 5 115000 17 449000 45 2318000 47 3558000 34 1373001 
5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญา 11 160000 11 160000 12 7375000 12 7385000 12 420000 
6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารจัดการ 64 125000 64 243000 65 1929000 64 2364000 64 1544000 

รวม 333 21452000 345 32749100 392 94329960 394 97510660 372 46332102 



รวม 46 1680000 

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บางพลับ มีดังนี้ 
 ยุทธศาสตร ์

 
โครงการ 
 

จ านวน
งบประมา
ณ 
 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 
 

วัตถ ุ ผลผลติ 
 ประสงค ์

1 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต (คสล) ม.7 เริ่ม
จาก สะพานข้ามคลอง
บางคาง ถึงบ้านนาง
บุษบง อินทสิน 

130000
0 

ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้เป็นประชาชน มี 
เส้นทางคมนาคมที่ สะดวก
และเป็น มาตรฐาน 

เดิมผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. 
ระยะทางยาว 
600 ม. 

2 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างประตู
ระบายน้ า 1 แห่ง หมู่ที่ 
3 

154000 ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อเป็นการกักน้ าไว้ใช้ 
ส าหรับเกษตรกรที่ท า 
การเกษตรอยู่บริเวณนั้น 

ก่อสร้างประตูน้ า
(บาน ปิด-เปิด) 

3 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีต บริเวณอ่างเก็บ
น้ าลาดตะเข ้

210000 ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้มี เส้นทางคมนา คม
ที่ สะดวกและเป็น 
มาตรฐาน 

จ านวน 2 จุด 
ขนาด 20 x 20 
ม. 

4 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการลงลูกรังถนน
ภายในหมู่ บ้านดอน
กระเบื้อง ม.3 เริ่มจาก
ถนน 3260-บ้านนาง
เฉลียว ก าแพงทอง 

0 ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้มี เส้นทาง คมนาคม
ที ่สะดวก และเป็น 
มาตรฐาน 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 1,050 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 
ม. 

5 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุกถนน
ภาย ในบ้านดอน
กระเบื้อง ม.3 

0 ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อความสะดวก ในการ
เดินทาง 

เริ่มจากบริเวณ
บ่อ ปลานายบุญ
ยัง หอมจรรยา 
ถึง สุดเขตต าบล
บางพลับ ยาว 
950 เมตร 

6 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุก
ภายในหมู่บ้าน ดอน
สงวน หมู่ที่ 5 

0 ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อความสะดวก ในการ
เดินทาง 

เริ่มจากเขต
ต าบลบางพลับ 
ถึงบ้านนายวินัย 
เวียงยัง ผิว
จราจรกว้าง 
3.00 ม. ยาว 
800 ม. 

7 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุกถนน
ภายใน หมุ่บ้านดอน
สงวน หมู่ที่ 5 เริ่มจาก 
สะพานข้ามคลองบางจิก 
ถึง ทางรถไฟ 

0 ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน และ
เกษตรกร มี เส้นทาง
คมนาคม ที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

ระยะทาง 
2,500 ม. กว้าง
4 ม. หนาเฉลี่ย 
0.10 ม. 

8 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ลงหินคลุกถนนภายใน
หมู่บ้าน ดอนสงวนโดย 
เริ่มจากสะพาน ข้าม

0 ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง

เพื่อความสะดวกใน การ
เดินทาง 

ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 4 ม.
หนาเฉลี่ย 0.05



คลองบางจิกถึงบ้านนาย 
กิมเซี๊ยะ ธรรมวุฒ ิ

ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

ซม. ยาว 1,500 
ม. 

9 2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

โครงการสร้างจติส านึกใน 
การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างจิตส านึกใน การ
อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

จัดกิจกรรมอย่าง 
น้อย 3 กิจกรรม 

1
0 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

โครงการณณรงค์สร้างจิต 
ส านึกในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรน้ า 

0 ส่วนโยธา, กองโยธา
, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้เด็กมีความรู้ 
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ น้ า 

เด็กนักเรยีน 
จ านวน 50 คน 

1
1 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
และการเรียนรู้ทุก
ระดับ 

โครงการศึกษาแหล่ง 
เรียนรู้ประสบการณ์ ตรง 

0 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ 
เรียนรู้อย่างมีความสุข ผ่าน
ประสบการณ์ตรง 

จัดกิจกรรม
ศึกษา เรียนรู้
จากแหล่ง 
ประสบการณ์
ตรง 

1
2 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
และการเรียนรู้ทุก
ระดับ 

จัดกิจกรรมวันเด็ก 
แห่งชาติ 

0 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริม สร้างขวัญ 
ก าลังใจให้เด็กได้กล้า 
แสดงออก มีจินตนา การที่
ด ี

กิจกรรมวันเด็ก 
แห่งชาติ 

1
3 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
และการเรียนรู้ทุก
ระดับ 

โครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่าย การบริหาร
สถานศึกษา - ค่าหนังสือ
เรียน 

0 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด้กปฐมวัย (3-5 ปี) 
ได้มีหนังสือเรยีนไว้ พัฒนา
ความพร้อมและ ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของ ผู้ปกครอง 

จัดหาหนังสือ
เรียน ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3- 
5 ปี) 

1
4 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
และการเรียนรู้ทุก
ระดับ 

โครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษา - ค่าอุปกรณ์
การเรยีน 

0 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปก 
ครองและช่วยเหลือเด็ก 
ปฐมวัย(อายุ 3- 5 ปี) ที่ 
ขาดแคลนค่าอุปกรณ์การ
เรียน 

จัดหาอุปกรณ์
การเรยีน ส าหรับ
เด็กปฐมวัย (อายุ 
3- 5 ปี) 

1
5 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
และการเรียนรู้ทุก
ระดับ 

โครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษา - ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน 

0 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, 

เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ 
ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3- 5 ปี) ได้มี
เครื่องแบบนักเรยีน 

จัดหาเครื่องแบบ 
นักเรียนส าหรับ 
เด็กปฐมวัย (อายุ 
3- 5 ปี) 



กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

1
6 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
และการเรียนรู้ทุก
ระดับ 

โครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษา - ค่า
กิจกรรมพัฒนา ผู้เรยีน 

0 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กปฐมวัย (3-5 ปี) 
ได้รับการพัฒนาวาม พร้อม
เหมาะสมตามวัย 

จัดกิจกรรม
พัฒนา ผู้เรียน
ส าหรับเด็ก 
ปฐมวัย(อายุ 3- 
5 ปี) ปีละ 1ครั้ง 

1
7 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการกีฬา
และพัฒนาสุขภาพ 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
แก้ไข และควบคมุโรค
ไข้เลือดออก 

0 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต,กองการแพทย์ 
, ส านักสาธารณสุข 

เพื่อควบคุมการเกดิ โรค
ไข้เลือดออก 

1 ครั้ง 

1
8 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการกีฬา
และพัฒนาสุขภาพ 

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอด ภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ 

0 กองสาธารณสุข,  เพื่อป้องกันและควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนป้องกัน 
และควบคมุโรค
พิษ สุนัขบ้า 

1
9 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการกีฬา
และพัฒนาสุขภาพ 

เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนิน งานโครงการ
พระราชด าริด้าน 
สาธารณสุข 

0 , กองสาธารณสุข เพื่อตอบสนองการด า เนิน
งานตามแนวทาง โครงการ
พระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 7 
หมู่บ้าน (หมู่ละ 
20,000 บาท) 

2
0 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการกีฬา
และพัฒนาสุขภาพ 

โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริม การคดัแยกขยะ
จากต้นทางตาม หลัก 
3RS 

0 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต,กองการแพทย์ 
, ส านักสาธารณสุข 

เพื่ออบรมสร้างจิตส านึก 
ให้ประชาชนรู้จักแยกขยะ 

1 ครั้ง 

2
1 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการกีฬา
และพัฒนาสุขภาพ 

โครงการ อสม.แกนน า 
สุขภาพระดับต าบล  

0 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต,กองการแพทย์ 
, ส านักสาธารณสุข 

เพื่อให้ อสม. มีความ 
พร้อมเข้าสูต่ าบลจัด การ
สุขภาพแบบยั่งยืน 

1 ครั้ง 

2
2 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภมูิปัญญา 

โครงการบรรพชา
สามเณร และบวชศิลจา
ริณี (ชีพราหมณ์) ภาคฤดู 
ร้อน 

0 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก

เพื่อส่งเสริมความรู้ ด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม ให้แก่
เด็ก เยาวชน ประชาชน 

เด็ก,เยาวชนและ 
ประชาชนใน
ต าบล บางพลับ 
ม.1-7 



การศึกษา 

2
3 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภมูิปัญญา 

โครงการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ระหว่าง หน่วยงาน อปท. 
ในเขต อ.สองพี่น้อง 

0 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขัน กีฬาระหว่างหน่วย 
งาน อปท.ในเขต อ.สองพี่
น้อง 

นักกีฬา ต.บาง
พลับ 

2
4 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภมูิปัญญา 

โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬา ต้านยาเสพติด 

0 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขัน กีฬา 

นักกีฬา ต.บาง
พลับ 

2
5 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภมูิปัญญา 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและ จริยธรรม
เด็กและเยาวชน 

0 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมความรู้ ด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม ให้แก่
เด็ก เยาวชน 

จัดฝึกอบรมเรื่อง 
คุณธรรม 
จริยธรรมเด็ก 
และเยาวชน 

2
6 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
จัดการ 

โครงการผลักดันและ
ส่งเสริม การพัฒนา
คุณภาพสินค้าและ 
ผลิตภณัฑ ์

0 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมการ พัฒนา
คุณภาพสินค้า และ
ผลิตภณัฑ ์

จัดแสดงสินค้า 
OTOP ภายใน
ต าบล 

2
7 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
จัดการ 

โครงการ อบต.สัญจร 
พบประชาชนต าบล บาง
พลับ 

0 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้บริการประ ชาชน
ในทุกๆด้าน 

จ านวน 7 
หมู่บ้านๆ ละ 1 
ครั้ง/ป ี

2
8 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
จัดการ 

โครงการ ?รู้รักษ์ สามคัคี 
พลเมืองดี ตามวิถี 
ประชาธิปไตย?  

0 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมี ความ
เข้าใจในการ อยู่ร่วมกัน
โดย ประชาธิปไตย 

ประชาชน ใน
เขต พื้นที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
และมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

2
9 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
จัดการ 

โครงการจดักิจกรรม
ส่งเสริม การพัฒนาเด็ก
และเยาวชน 

0 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมเด้กและ 
เยาวชน 

1 ครั้ง 

3
0 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
จัดการ 

โครงการครอบครัว
สัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์
พัฒนาคุณภาพ ชีวิต 

0 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสรมิสร้างความ 
เข้มแข็งและความ อบอุ่น
ให้แก่สถาบัน ครอบครัว 

7 หมู่บ้าน 

3 6. ยุทธศาสตร์การ โครงการยกระดับส่งเสริม 0 ส านักปลดั อบจ., เพื่อให้ผู้พิการมีคณุภาพ ผู้สูงอายุ จ านวน 



1 พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
จัดการ 

คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ
ต าบล 

ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

ชีวิต มีความเป็นอยู่ท่ีดี ขึ้น 50 คน 

3
2 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
จัดการ 

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริม อาชีพประชาชน
ต าบลบางพลับ 

0 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ 
เสรมิและมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนเข้า
ร่วม กิจกรรม 
50 คน 

3
3 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
จัดการ 

อุดหนุนศูนย์อ านวยการ 
ป้อกันและปราบปรามยา
เสพ ติดจังหวัด
สพุรรณบุร ี

0 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การ 
บริหารโครงการเพื่อป้อง 
กันปัญหายาเสพตดิ 

อุดหนุนหน่ึงแห่ง 

3
4 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
จัดการ 

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

0 ส่วนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ และ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การให้บริ การประชาชน 

7 หมู่บ้าน 

3
5 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
จัดการ 

โครงการบริการจดัเก็บ 
ภาษีนอกสถานท่ี 

0 ส่วนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

เพื่อให้การจัดเก็บภาษี ได้
ครบถ้วน 

รับช าระภาษี
นอกสถานท่ี/ 
ประชาสมัพันธ์
ด้วยสื่อ ต่างๆ 

3
6 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
จัดการ 

โครงการอบรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการปฏบิัติ
ตาม  พระราชบัญญตัิ
ข้อมูลข่าวสาร ของ
ราชการ พ.ศ. 2540 

8000 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมความรู้ 
เกี่ยวกับการปฏบิัติ
ตาม  พระราชบัญญตัิ 
ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ 
พ.ศ. 2540 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
, ส.อบต. 
พนักงานส่วน
ต าบลและ 
ประชาชนภายใน
เขต ต าบลบาง
พลับ 

3
7 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
จัดการ 

โครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรมเพื่อ
ป้องกันการทุจริต และ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

8000 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปรับทัศนคติ 
(Mindset) สร้างค่านยิม
ความซื่อสัตย์ สุจริต/ร่วม
ต่อต้านการทุจริต และปรับ
ฐานความคิดการ แยกแยะ
ระหว่างผลประ โยชน์ส่วน
ตนและส่วนรวม 

คณะผู้บริหาร ส.
อบต. พนักงาน
ส่วนต าบลและ 
พนักงานจ้าง 

3
8 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
จัดการ 

โครงการยกระดับส่งเสริม 
คุณภาพชีวิตของผู้พิการ
ต าบล 

0 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้พิการมีคณุภาพ 
ชีวิต มีความเป็นอยู่ท่ีดี ขึน้ 

ผู้พิการ 

3
9 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
จัดการ 

อุดหนุน อปท. โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วย เหลือประชาชนของ 
อปท. อ าเภอสองพี่น้อง 

0 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออุดหนุนให้กับ อปท. 1 แห่ง 

4
0 

7.ยุทศาสตร์การ
พัฒนาด้านความ
มั่นคงปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
และยกระดับคณุภาพ

โครงการฝึกทบทวนอา 
สาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 

0 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อฝึกอบรมอาสาสมัคร 
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร) 

1 ครั้ง 



ชีวิต 

       
4
1 

7.ยุทศาสตร์การ
พัฒนาด้านความ
มั่นคงปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
และยกระดับคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงค์และ
ป้องกัน เพื่อลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 

0 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการณรงค์ป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุทางถนน 
ให้จ านวนการเกิดอุบัติเหตุ 
ผู้เสยีชีวิต และผู้บาดเจ็บ 
ลดลงให้เหลือน้อยท่ีสดุ 

1 ครั้ง 

4
2 

7.ยุทศาสตร์การ
พัฒนาด้านความ
มั่นคงปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
และยกระดับคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงค์และ
ป้องกัน เพื่อลดอุบัติเหตุ
ทางถนนใน ช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

0 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้การป้องกันและ ลด
อุบัติเหตุทางถนนใน ช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

1 ครั้ง 

4
3 

7.ยุทศาสตร์การ
พัฒนาด้านความ
มั่นคงปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
และยกระดับคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการเดินรณรงค์
ป้องกัน อุบัติเหตุทาง
ถนน 

0 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อรณรงค์การป้องกัน
และ ลดอุบัติเหตุทางถนน 

1 ครั้ง 

4
4 

7.ยุทศาสตร์การ
พัฒนาด้านความ
มั่นคงปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
และยกระดับคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการสนามจราจร 
เยาวชนเสริมสร้าง
จิตส านึก ความปลอดภัย 

0 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปลูกฝังจิตส านึกการ 
ใช้รถใช้ถนนท่ีปลอดภัย 
ให้แก่เยาวชน 

1 ครั้ง 

4
5 

7.ยุทศาสตร์การ
พัฒนาด้านความ
มั่นคงปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
และยกระดับคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการประเมินความ
พึง พอใจของประชาชนท่ี
มี ต่อการให้บริการของ 
อบต. บางพลับ 

0 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อประเมินความพึง 
พอใจของประชาชนท่ีมี ต่อ
การให้บริการของ อบต. 
บางพลับ 

1 ครั้ง 

4
6 

7.ยุทศาสตร์การ
พัฒนาด้านความ
มั่นคงปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
และยกระดับคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการการรณรงค์เพื่อ 
เตรียมความพร้อมในการ
ป้อง กันอัคคีภัยใน
เคหสถาน 

0 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนเตรยีม ความ
พร้อมในการป้องกัน 
อัคคีภัยในเคหสถาน 

จัดท าสื่อต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
   อบต.บางพลับ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 4 โครงการ จ านวนเงิน 1 ,672,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 3 
โครงการ จ านวนเงิน 368,650 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ 
 

การก่อหนี้ผูกพัน/ โครงการ 
 

การเบิกจา่ยงบประมาณ 
 ลงนามในสัญญา 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน 3 1661000 2 361000 

7.ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน และยกระดับคุณภาพชวีิต 

    

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ     

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการเรียนรู้ทุกระดับ     

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและพัฒนาสุขภาพ     

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา 

    

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 1 7650 1 7650 

รวม 4 1668650 3 368650 

 
 
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.บางพลับ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
(คสล.)หมู่ที่ 7 

1300000 1300000 0 0 

2 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างประตูระบายน ้า 
1 แห่ง หมู่ที ่3 

154000 153000 153000 1000 

3 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต 
(คสล.) บริเวณอ่างเก็บน ้าลาด
ตะเข้ใหญ่ (จุดที่ 1) 

210000 208000 208000 2000 

4 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหารจัดการ 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามพระราชบญัญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 

8000 7650 7650 350 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี 2563 
อบต.บำงพลับ สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

แผนการด าเนินการ  
 

อนุมัติงบประมาณ 
 

 
 ทั้งหมด 

จ านวน งบประมาณ 
 

จ านวน งบประมาณ 
 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

1.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐาน 

179 53705460 8 1664000 
3 1661000 2 361000 

2.7.ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน และยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

31 21805000 7 0 

    3.2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 31 2900000 2 0 

    4.3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
และการเรียนรู้ทุกระดับ 

29 4297500 6 0 

    5.4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและ
พัฒนาสุขภาพ 

45 2318000 5 0 

    6.5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญา 

12 7375000 4 0 

    7.6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืง
และการบริหารจัดการ 

65 1929000 14 16000 
1 7650 1 7650 

รวม 392 94329960 46 1680000 4 1668650 3 368650 

  
  

  




