
 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

ระยะที่ 1 (เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
โครงการที่
แล้วเสร็จ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 43 2 4.65 7,800  
(1) บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    - - 
(2)  ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ       7,800 ธ.ค.60 – ก.พ.61 
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 35 18 51.43 7,351,018.88  
(1) เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ        4,642,000 ต.ค. 60- มี.ค. 61 
(2) เงินสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพคนพิการ        725,600 ต.ค. 60- มี.ค. 61 
(3) สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้่วยโรคเอดส์        150,000 ต.ค. 60- มี.ค. 61 
(4) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ       55,670 ก.พ. 61 
(5) โครงการส่งเสริมอาชพีและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน    11,540 มี.ค. 61 
(6) โครงการอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในพื้นที่  

      
380,818.88 ธ.ค. 60 - มี.ค. 61  

(7) โครงการอาหารกลางวนัส าหรับเด็กนักเรียน                     
ร.ร.วัดบางขุนไทร (งวดที่ 1) 

      
398,000 ต.ค. 60 

(8) โครงการอาหารกลางวนัส าหรับเด็กนักเรียน                          
ร.ร. วัดดอนผิงแดด (งวดที่ 1) 

      
262,000 ต.ค. 60 

(9) โครงการจ้างครูท าการสอนวิชาคอมพิวเตอร์                   
โรงเรียนวัดบางขุนไทร 

      
50,000 พ.ย. 60 

(10) โครงการจ้างครูท าการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนวัดบางขุนไทร 

   
50,000 พ.ย. 60 

(11) โครงการจ้างครูท าการสอนวิชาคอมพิวเตอร์                
โรงเรียนวัดดอนผิงแดด 

      
78,000 พ.ย. 60 

(12) โครงการจ้างครูสอนวชิานาฎศิลป์                             
โรงเรียนวัดดอนผิงแดด 

   
22,000 พ.ย. 60 

(13) สนับสนนุค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษาศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอนวัด หมู่ที่ 6 (งวดที่ 1) 

      
  

- ค่าอาหารกลางวนั    56,120 พ.ย. 60 
- ค่าจัดการเรียนการสอน    39,100 พ.ย. 60 
(14) สนับสนนุค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษาศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดดอนผิงแดด (งวดที่ 1) 

      
  

- ค่าอาหารกลางวนั     48,800 พ.ย. 60 
- ค่าจัดการเรียนการสอน    34,000 พ.ย. 60 
(15) สนับสนนุค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษาศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสามัคคี หมู่ที่ 10 (งวดที่ 1) 

      
  

- ค่าอาหารกลางวนั    73,200 พ.ย. 60 
- ค่าจัดการเรียนการสอน    51,000 พ.ย. 60 
(16) โครงการจัดงานวันเด็ก ประจ าปี 2561       76,870 ม.ค. 61 
(17) โครงการอิสลามศึกษา    18,000 ธ.ค. 60 
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หมายเหตุ 

(18) สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ       128,300 ม.ค.61 
3. การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและ            
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

8 2 25 13,850  

(1)  โครงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน    

ไม่ใช้งบประมาณ ธ.ค.60 - ม.ค.61 

(2) โครงการป้องกันและลดอุบตัิภัยทางถนน        13,850  ธ.ค. 60-ม.ค. 61 
4. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว 

3 1 33.33 402,113.73 
 

(1) โครงการจัดงาน ฺBangkhunsai Sea Salt And Light    402,113.73 พ.ย.60 – ก.พ.61 
5. การพัฒนาด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 2 28.57 130,391.01  

(1) โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กลุ่มอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในการเฝ้าระวังแหล่งหอยแครง 

   50,000 ธ.ค. 60  

(2) ค่าก าจัดขยะมลูฝอย (ค่าใชจ้่ายทิ้งขยะ)       80,391.01 พ.ย.60 – มี.ค.61 
6. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7 2 28.57 36,500  

(1) โครงการประกวดกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม และ
ประเพณี 

      
6,500 มี.ค. 61 

(2) อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีเมือง
เพชร คร้ังที่ 32 

   30,000 ม.ค. 61 

7. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดใีนองค์กรและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

21 4 19.05 276,300 
 

(1) สมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น       170,000 ธ.ค. 60 
(2) โครงการศูนย์ปฏบิัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท. ประจ าปงีบประมาณ 2561 

      
18,000  มี.ค. 61 

(3) จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ          
     - เก้าอี้ท างาน (1 ตัว )    2,300 ก.พ. 61 
     - เครื่องคอมพิวเตอร์ (1 เครื่อง)    29,500 ก.พ. 61 
     - เครื่องส ารองไฟ ( 1 เครื่อง )    2,500 ก.พ. 61 
(4) จัดท าวารสาร  อบต.       54,000 ม.ค. 61 

รวม 124 31 25 8,222,973.62  

 ขอแจ้งผลการด าเนินงานการติดตามแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ 2561 
 โครงการที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย (กันเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560) 
  1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 สายคลองขโมย งบประมาณ 430,000 บาท 
  2. โครงการก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ซอย 2 งบประมาณ 250,000 บาท 
  โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (กันเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560) 

1. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 3 ซอย 2 ข้ามคลองเล็ก                                               
งบประมาณ 400,000 บาท 



 
2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังคลอง D 26 หน้าวัดดอนผิงแดด หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 6 ต าบลบางขนุไทร 
    งบประมาณ 490,000 บาท 
3. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 สายกลางหมู่บ้าน งบประมาณ 100,000 บาท 

                       โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ (กันเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560) 
1. โครงการวางท่อ คสล. บริเวณหลุมยืมของชลประทาน หมู่ที่ 11 งบประมาณ 136,000 บาท 

  โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
  1. โครงการปรับปรุงเสริมถนน ค.ส.ล. รหัสสายทาง พบ 36004 สายวัดไทรทอง-บ้านป่าขาด หมู่ที่ 9  
      ต าบลบางขุนไทร งบประมาณ 755,000 บาท 

ภาพรวมในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลบางขุนไทร ประจ าปี 2561  
(ระยะท่ี 1 ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 

สรุปภาพรวมของการติดตามผลการด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ 2561 จะเห็นได้ว่า การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อบต. มีการเพิ่มเติมโครงการ ซึ่งต้องท าการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม อีก 1 ฉบับ เนื่องจากมีโครงการเร่งด่วนและด าเนินการแก้ไขโครงการที่มีและไม่มีในแผนพัฒนาฯ ท าให้แผนพัฒนา
ของปี 2561 มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 124 โครงการ จากรายละเอียดต่างๆ ที่ได้เสนอไปแล้ว โดยมีโครงการที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จในช่วง 6 เดือนแรกนี้  31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ส่วนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการอีก 93 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ  75.00 เป็นโครงการที่ก าลังด าเนินการอยู่ในช่วงระยะที่ 2 ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการด าเนินโครงการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานที่ผ่านข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 แล้ว แต่โครงการยังด าเนินการไม่เสร็จในช่วงระยะที่ 1 และเมื่อ
เทียบกับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 จะเห็นได้ว่า มีการด าเนินโครงการเสร็จสิ้นพอกัน และในภาพรวมของแผนพัฒนาฯ ก็
ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินโครงการต่างๆ ในทุกๆ ด้าน อันเนื่องมาจากการสร้างความเข้าใจให้กับหมู่บ้านเมื่อมีการ
ประชาคมจัดท าแผน  

ข้อเสนอแนะ 
     - ขอให้ทาง อบต. ให้ความส าคัญกับโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกคลอง โดยด าเนินการ             

อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอเพ่ือการท าการเกษตรได้อย่างสะดวกในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 


