
 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
โครงการที่
แล้วเสร็จ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 9 3 33.33 1,306,102.18  

(1) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ซอย 6    195,000 เม.ย. 62 
(2) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 สายดอนหัวหยิน- 
สุดเขต อบต.บางขุนไทร 

   268,000 มี.ค. 62 

(3) โครงการขยายเขตไฟฟา้ถนนสายโรงหอย                        
(พบ.ถ.36-003) หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 

   843,102.18  ต.ค. 62 

2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 45 34 75.56 14,755,495.97  

(1) เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ        9,641,600 ต.ค. 61- ก.ย. 62 
(2) เงินสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพคนพิการ        1,562,400 ต.ค. 61- ก.ย. 62 
(3) สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้่วยโรคเอดส์        307,000 ต.ค. 61- ก.ย. 62 
(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพผู้น าและ
เครือข่ายการด าเนินงานด้านสุขภาพ 

   
190,480 พ.ย. 62 

(5) โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนและสื่อการเรียนการสอน    20,000 ธ.ค. 61 
(6) โครงการอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในพืน้ที่  

      
669,395.97 ต.ค. 61- ก.ย. 62  

(7) โครงการอาหารกลางวนัส าหรับเด็กนักเรียน                     
ร.ร.วัดบางขุนไทร  

      
732,000 ต.ค. 61,เม.ย. 62 

(8) โครงการอาหารกลางวนัส าหรับเด็กนักเรียน                          
ร.ร. วัดดอนผิงแดด  

      
516,000 ต.ค. 61,เม.ย. 62 

(9) โครงการจ้างครูท าการสอนวิชาคอมพิวเตอร์                   
โรงเรียนวัดบางขุนไทร 

      
50,000 พ.ย. 61 

(10) โครงการจ้างครูท าการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนวัดบางขุนไทร 

   
50,000 พ.ย. 61 

(11) โครงการจ้างครูท าการสอนวิชาคอมพิวเตอร์                
โรงเรียนวัดดอนผิงแดด 

      
78,000 พ.ย. 61 

(12) โครงการจ้างครูสอนวชิานาฏศิลป์                             
โรงเรียนวัดดอนผิงแดด 

   
22,000 พ.ย. 61 

(13) สนับสนนุค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษาศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอนวัด หมู่ที่ 6  

      
  

- ค่าอาหารกลางวนั    127,400 ต.ค. 61,พ.ค. 62 
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- ค่าจัดการเรียนการสอน    44,200 พ.ย. 61 
- ค่าหนังสือเรียน    2,200 พ.ย. 61 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน    2,200 พ.ย. 61 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน    3,300 พ.ย. 61 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    4,730 พ.ย. 61 
(14) สนับสนนุค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษาศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดดอนผิงแดด  

      
  

- ค่าอาหารกลางวนั     73,500 ต.ค. 61,พ.ค. 62 
- ค่าจัดการเรียนการสอน    25,500 พ.ย. 61 
(15) สนับสนนุค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษาศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสามัคคี หมู่ที่ 10  

      
  

- ค่าอาหารกลางวนั    98,000 ต.ค. 61,พ.ค. 62 
- ค่าจัดการเรียนการสอน    34,000 พ.ย. 61  
- ค่าหนังสือเรียน    600 พ.ย. 61 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน    600 พ.ย. 61 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน    900 พ.ย. 61 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    1,290 พ.ย. 61 
(16) โครงการจัดงานวันเด็ก ประจ าปี 2562       77,270 ม.ค. 62 
(17) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พฒันาเด็กเล็กสัมพันธ์    25,000 ส.ค. 62 
(18) โครงการอิสลามศึกษา    18,000 ธ.ค. 61 
(19) โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ    6,000 ต.ค. 61- ก.ย. 62 
(20) โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด    8,000 พ.ค. 62 
(21) โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ฯ    13,000 ต.ค. 61- ก.ย. 62 
(22) โครงการป้องกันโรคพิษสุนขับ้า    28,450 พ.ค. 62 
(23) สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ       128,900 ต.ค. 61- ก.ย. 62 
(24) โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 11 11  193,580 ก.ค. – ส.ค. 62 

3. การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและ            
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

4 4 100 58,261.40  

(1)  โครงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน 

   
ไม่ใช้งบประมาณ ธ.ค.61 - ม.ค.62,

เม.ย. 62 
(2) โครงการป้องกันและลดอุบตัิภัยทางถนน        4,900  เม.ย. 61 
(3) โครงการฝึกอบรม อปพร.    38,811.40 มี.ค. 62 
(4) โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรเบื้องต้น    14,550 ก.ย. 62 
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4. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว 

2 2 100 848,545.96 
 

(1) โครงการจัดงาน ฺBangkhunsai Sea Salt And Light    798,545.96 พ.ย.61 – ก.พ.62 
(2) โครงการจัดงาน“เปิดโลกทะเลโคลน”ครั้งท่ี 10 ประจ าปี 2562    50,000 พ.ค. 62 
5. การพัฒนาด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6 5 83.33 366,623.87  

(1) โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว    8,726.80 ส.ค. 62 
(2) โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กลุ่มอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในการเฝ้าระวังแหล่ง
หอยแครง 

   100,000 ต.ค. 61-ก.ย. 62  

(3) ค่าใช้จ่ายค่าทิ้งขยะ       206,689.57 ต.ค. 61-ก.ย. 62 
(4) โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน    45,787.50 มี.ค. 62 
(5) โครงการปลูกป่าทดแทน    5,420 พ.ค. 62 

6. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ 

4 4 100 110,000  

(1) โครงการประกวดกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม และ
ประเพณี 

      
10,000 มี.ค. 62 

(2) อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี                  
เมืองเพชร ครั้งที่ 33 

   30,000 ม.ค. 62 

(3) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผูสู้งอายุ    50,000 เม.ย. 62 
(4) โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา    20,000 ก.ค. 62 

7. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดใีนองค์กรและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

12 9 75 618,246.94 
 

(1) โครงการ อบต. สัญจร    ไม่ใช้งบประมาณ มิ.ย. 62 
(2) โครงการการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการป้องกัน                 
การทุจริต 

   23,080 มิ.ย. 62 

(3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.    294,410 ม.ค.-ก.พ.,มิ.ย. 62 

(4) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 

   5,950 ธ.ค. 61 

(5) โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน    19,380 ต.ค. 61-ก.ย. 62 
(6) โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ    15,500 ก.ค.,ส.ค. 62 
(7) สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น       190,000 ธ.ค. 62 
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(8) โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. ประจ าปีงบประมาณ 2562 

      
11,076.94  มี.ค. 61 

(9) จัดท าวารสาร  อบต.       58,850 ก.พ. 62 

บัญชีครุภัณฑ์ 12 10 83.33  560,145  
(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (1 เคร่ือง)  
ส านักงานปลัด 

   
41,600 ก.ค. 62 

(2) เคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ (ชดุแม่ข่าย)     138,100 พ.ย. 62 
(3) เครื่องขยายเสียง (1 เคร่ือง) ส านักงานปลัด    6,220 ก.ค. 62 
(4) เคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย ส านักงานปลัด    343,200 พ.ย. 62 
(5) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ( 1 เครื่อง ) ส านักงานปลัด    9,500 ก.ค. 62 
(6) ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน ส านักงานปลัด    18,725 ต.ค. 62 
(7) เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card 
Reader (1 เครื่อง) ส านักงานปลัด  

   
700 ก.ค. 62 

(8) เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card 
Reader (1 เคร่ือง) กองคลัง 

   
700 ก.ค. 62 

(9) เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card 
Reader (1 เคร่ือง) กองสวัสดิการสังคม 

   
700 ก.ค. 62 

(10) เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart 
Card Reader (1 เคร่ือง) กองช่าง 

   
700 ก.ค. 62 

รวม 94 71 75.53 18,623,421.32  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                        ขอแจ้งผลการด าเนินงานการติดตามแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ 2562 

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (กันเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562) 
1. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 7 – หมู่ที่ 11                                      

งบประมาณ 1,716,000 บาท 
2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 8 พบ.2028 สายบ้านแขก-บ้าน

บางอินทร์ (พบ.ถ.36-001) งบประมาณ 2,050,000 บาท  
โครงการประสานแผนพัฒนา อบจ. เกินศักยภาพ (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
1. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง D26 ดอนผิงแดด (ชนิดไม่มีทางเท้า) หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ           

หมู่ที่ 7 ต าบลบางขุนไทร งบประมาณ 2,160,000 บาท 
โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณ 2562 
1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ซอย 3 ฝั่งซ้าย งบประมาณ 304,000 บาท 
2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลอง D26 หมู่ที่ 5 (ต่อจากโครงการเดิม) งบประมาณ 

568,000 บาท 
3. โครงการปรับปรุงถนน พบ.ถ.36-004 สายวัดไทรทอง-บ้านป่าขาด หมู่ที่ 9 บริเวณ กม.ที่ 

1.245 – กม.ที่ 1.495 งบประมาณ 417,000 บาท 
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 สายบ้านแขก-บ้านบางอินทร์ (พบ.ถ.36-001) 

กม.ที่ 1-705 – กม.ที่ 1+895 งบประมาณ 480,000 บาท 
5. รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า งบประมาณ 2,400,000 บาท 
6. ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น งบประมาณ 200,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 


