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ค าน า 
 
   
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ฉบับนี้  ได้จัดท าข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  เพ่ือเสนอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  ใช้เป็น
ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่า ควรมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง เพื่อให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล     
ว่าเป็นไปตามเปูาหมาย หรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร และเพ่ือให้การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล   
บางขันแตก สอดคล้องกับแนวทางนโยบายของรัฐบาล 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก หวัง ว่า 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  ประจ าปี พ.ศ. 2558 ฉบับนี้  
จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก แล ะเพ่ือเพ่ิ มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ
โดยรวมต่อไป  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ได้ด าเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือท าหน้าที่ในการ
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ บริหารส่วนต าบลบางขันแตก  
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติและจัดท ารายงานการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ โดยมีงานนโยบายและแผน  
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ท าหน้าที่รวบรวมและจัดท ารายงานสรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล สภาองค์การบริหาร ส่วนต าบลบางขันแตก 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ องค์การ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 (3) องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  จึงจัดท า
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยได้สรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เพ่ือเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลเพียงใดและสามารถใช้เป็นข้อมูล ย้อนกลับ  
เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาและปรับปรุงและตัดสินใจในการก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป  
 

  1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
     1.1  การติดตาม 
     เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบการด าเนินการของ แผนงานโครงการ ตามแผนพัฒนาสาม ปวี่าได้
ปฏิบัติตามข้ันตอนกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนงานโครงการ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระยะเวลา
และงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ตนเอง ผู้บังคับบัญชา   
ตลอดจนผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการทุกระดับ สามรถน าค าแนะน า  ให้ความช่วยเหลือ  แก้ไข  อ านวยความสะดวก  
ทั้งนี้  เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     1.2  การประเมินผล 
     เป็นขั้นตอนการตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงานโครงการ  ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์
ของแผนงาน โครงการ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น การประเมินผลจึงเป็นกระบวนการ
บ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน โครงการ ว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการนั้นหรือไม่เพียงใด  
  2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามปละประเมินผลแผนพัฒนา 
     2.1  เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการ 
     2.2  เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 
     2.3 เพ่ือรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน และความพึงพอใจของประชาชนต่อผล
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 



     2.4  เพ่ือทราบระดับผลส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
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     2.5 เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรค ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานมาใช้เป็นแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา 
     2.6 สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อน าไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนแตก ว่าบรรลุวัตถุประสงค์  และเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
 

  3.  กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
     3.1 ความส าคัญของการติดตาม 
     การติดตามเป็นเครื่องมือที่จ าเป็น ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่  
หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว  ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ
สูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหา
ในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้าม หากโครงการมีระบบติดตาม 
ที่ดีแล้ว  จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนด าเนินงานต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่น การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนใน
โครงการและการเสนอแนวทางการติดตาม ความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเปูาหมาย การติดตาม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน  

   3.2 ความส าคัญของการประเมินผล 
        การ ประเมินผลนั้น  เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ  เช่นเดียวกับการ ติดตาม
เพราะผลที่ได้จากการประเมิน จะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการ  ซึ่งขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้  ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จ
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบ  ว่ามีความสอดคล้องกับ
การใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้  การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการ
ตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเท่ียงตรง  เชื่อถือได้  
 

4. วิธีการติดตามและประเมินผล 
     4. 1 การติดตาม เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงาน  ตามโครงการใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และได้บรรจุไว้ในแผนด าเนินการประจ าปี 
พ.ศ. 2558 และในกรณีท่ีพบปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้
โครงการต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    วิธีติดตามการด าเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขัน แตก  ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบและจัดท า รายงานการติดตาม
ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2558      และสรุปเป็นผลด าเนินการในภาพรวม 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก เสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขันแตก 
     4. 2 การประเมินผล  
         1. การประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  
จะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากท่ีได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว (แบบที่ 1 ) 
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        2. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนาผ่านคณะกรรมการชุมชน และกลุ่มตัวอย่าง
ในพ้ืนที่  ตามแบบ 3/2 และ 3/3  ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และน าผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล แผนพัฒนา โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก จะด าเนินการ ประเมินผล ส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านใดที่ประสบความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ไม่ประสบ
ความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหนึ่งหรือโครงการ
พัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารเทศบาลเป็นข้อมูลในการจัดล าดับความส าคัญของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะท าแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป 
       3.  ประเมินผลลัพธ์ของโครงการ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ได้คัดเลือกโครงการ
ในแต่ละยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการ สนใจหรือให้ความส าคัญน ามาประเมินผลลัพธ์ของโครงการ  
โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อส ารวจความพึงพอใจ  ข้อคิดเห็น  หรือข้อเสนอแนะของประชาชนทั่วไปหรือ กลุ่มเปูาหมาย
ทีเ่ข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบน าไปปรับปรุง พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ต่อไป 
 

  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน  
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกที่ 151/2556 ลงวันที่ 27 
ธันวาคม 2556 และค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกที่ 152/2556 ลงวันที่  27  ธันวาคม  2556 
ประกอบด้วย 

      1. นายอ านวยวิทย์  น่วมศิริ สมาชิกสถา อบต.  ประธานกรรมการ  
 2. นายปราโมทย์  แสงพุ่ม สมาชิกสภา อบต.  กรรมการ  
 3. นางพยอม บุญท้วม  สมาชิกสภา อบต   กรรมการ  
 4. นายฉลอง  ก าเนิดโทน  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ   
 5. นายเสนาะ เหมือนพิมทอง ผู้แทนประชาคม   กรรมการ  
 6. นายสมชาย พันธ์เจริญ ผู้แทนส่วนราชการ  กรรมการ  



 7. นายเฉลิมพล กาญจนพรหม ผู้แทนส่วนราชการ  กรรมการ  
 8. นางนฤมล ชื่นกรมรักษ์ ผอ.กองคลัง อบต.บางขันแตก กรรมการ  
 
 
 

4 
 

 9. นางสาวปัทมา  จุ้ยรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  
10. นางอารยา  สอนเดช ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  

 11.นางสาวสรวีย์ ตาเดอิน รอง ปลัด อบต.บางขันแตก กรรมการและ  
เลขานุการ 

 
  และระเบียบฯ ข้อ 29 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจ  
หน้าที่ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ทั้งนี้
ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 

6. วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
 

 “โครงสร้างพ้ืนฐานและการศึกษาดีพร้อม  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
พลิกฟื้นอาชีพ  เร่งรีบเรื่องสุขภาพ 

 

  7.  พันธกิจ (Mission) 
   1.  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  

2.  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
   3.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
   4.  ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
   5.  ปูองกันและบรรเทาสาธารภัย 
   6.  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  
   7.  รักษาความสะอาด ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
   8.  บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   9.  เพ่ิมประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

  8. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
   1.  การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ ามีความสะดวกและรวดเร็ว  
   2.  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เพียงพอและท่ัวถึง  
   3.  ส่งเสริมการศึกษา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  
   4.  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ได้รับการดูแลทั่วถึง  



   5.  ประชาชนมีความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  
   6.  ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
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   7.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึนและพอเพียง  
   8.  ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
   9.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษและความยั่งยืน  
   10. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  ตามหลักธรรมาภิบาล  
   11. ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น  
 

  9. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
       แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
การก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
   2)  พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ า  
   3)  จัดท าผังเมืองและผังเมืองรวม  
   4)  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพ่ือการเกษตร  
     ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา ศิลปะ การกีฬา  
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       แนวทางการพัฒนา  
   1)  ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน ยกระดับการบริการทางการแพทย์  
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย  ปูองกัน แก้ไข  ความคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  
   2)  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการศึกษา  การกีฬา  นันทนาการให้กับเด็ก 
เยาวชนประชาชน คนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส 
   3)  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือเด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์ 
   4)  พัฒนาสถาบันครอบครัว  ชุมชนและสังคม  ให้มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
   5)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชน  
   6)  สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบ ารุงรักษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกัน  การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
      ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย  
       แนวทางการพัฒนา  
   1)  การบริหารจัดการ  การปูองกัน  บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   2)  ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกัน  แก้ไข  ปัญหายาเสพติด ตลอดจนการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ ติด 
   3)  ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันปัญหาสังคม  รวมถึงการท้องก่อนวัยอันควร  
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม  การลงทุน  พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 
       แนวทางการพัฒนา  



1) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้ าล าคลอง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ  
ปลูกจิตส านึกให้รักถ่ินก าเนิด 
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   2)  ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ   เอกชน   องค์กรชุมชน  เครือข่ายในการพัฒนาอาชีพ  
เกษตรกรรมการประมงและการลงทุน  พาณิชยกรรม  การบริการ เพ่ือการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ 
กับประชาชนและส่งเสริมทักษะความรู้ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   3)  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการผลิต  และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  สามารถขยายเครือข่ายทางการตลาด  สร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกร 
   4)  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา  และบริหารการเกษตร
และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
       แนวทางการพัฒนา  
   1)  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
   2)  บริหารจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย  
   3)  เสริมสร้างการปูองกัน การกัดเซาะตลิ่ง  แม่น้ าล าคลอง  
     ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  
       แนวทางการพัฒนา  
   1)  เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
   2)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
   3)  พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   4)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
   5)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  รวมถึงพัฒนาหน่วยงานและ  
บุคลากรทุกรูปแบบ 
   6)  การก่อสร้าง / ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน, การจัดหาวัสดุและการบ ารุงรักษา  
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้, การพัฒนาระบบการท างานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
   ๗)  การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

บทที่ 2 
การติดตามผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
  การติดตามผลการด าเนินโครงการ ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ประจ าปี
งบประมาณ 2558 เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน ซึ่งได้จากการติดตามผลการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
การประเมินตนเองในการจัดท ายุทธศาสตร์ และการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขันแตก มาสรุปเป็นภาพรวม เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงาน
และทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ดังนี้ 

1. การประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
 

แบบท่ี  1   แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
ค าชี้แจง :  แบบที่ 1   เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร  
ส่วนท้องถิ่นโดยจัดท าการประเมินและรายงานทุก  ๆ  ครั้ง หลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  
ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

 
  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนท้องถิ่น    

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาส่วนท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการจัดท าแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT) เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา 
    ท้องถิ่น 
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ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  
     ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  
      ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 
2. การติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
 แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เมื่อ
วันที่  25 มิถุนายน  2557  ทั้งนี้  ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) 
ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

9 3,250,000.- 15 13,500,000.- 13 11,200,000.- 37 27,950,000.- 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม
ประเพณี  
กูมิปัญญาท้องถิ่น 

25 6,618,500.- 25 6,778,500.- 25 7,088,500.- 75 20,485,500.- 
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ยุทธศาสตร์ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม การรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

14 2,090,000.- 14 1,940,000.- 14 1,940,000.- 42 5,970,000.- 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และการส่งเสริม
เกษตรกรรม การลงทุน 
พณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

5 170,000.- 6 220,000.- 8 520,000.- 19 910,000.- 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

7 414,000.- 7 414,000.- 10 7,614,000.- 24 8,442,000.- 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี 

38 19,038,000.- 39 17,788,000.- 41 19,138,000.- 118 55,964,000.- 

รวม 98 31,580,500.- 106 40,640,500.- 111 47,500,500.- 315 119,721,500.- 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 – 2560 

 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
แผนพัฒนาปี 2558 

 
ความส าเร็จ 

ในการต าเนินงานตามแผน 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

9 3,250,000.- 5 419,299.82 

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา  
วัฒนธรรม ประเพณี กูมิปัญญาท้องถิ่น 

25 6,618,500.- 12 3,454,116.- 

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษา 
ความสงบเรียบร้อย 

14 2,090,000.- 8 731,075.- 

   4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการ
ส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน  
พณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

5 170,000.- 2 105,066.- 

   5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

7 414,000.- 6 299,147.- 

    6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

38 19,038,000.- 23 12,486,609.56 

รวม 98 31,580,500.- 56 17,495,313.38 
 
 
 
 สรุป  ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปี  บรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 
ส าเร็จตามแผนพัฒนา 
    ร้อยละ =      56  x 100   =  57.14 
       98 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
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สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 
ที่น ามาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2558 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนพัฒนาสามปี 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
ที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
ที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

9 3,250,000.- 5 664,310.- 5 419,299.82 

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา  
วัฒนธรรม ประเพณี  
กูมิปัญญาท้องถิ่น 

25 6,618,500.- 20 4,935,516.- 15 3,454,116.- 
 

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/ 
สังคม การรักษา ความสงบ
เรียบร้อย 

14 2,090,000.- 12 1,448,029.- 11 731,075.- 

   4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และการส่งเสริมเกษตรกรรม  
การลงทุน พณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

5 170,000.- 4 120,000.- 4 105,066.- 

   5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

7 414,000.- 8 436,000.- 8 299,147.- 

    6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี 

38 19,038,000.- 49 20,988,185.- 
 

44 12,486,609.56 

รวม 98 31,580,500.- 98 28,592,040.- 87 17,494,3138 
 
  
หมายเหตุ    โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา 1 โครงการ สามารถแยกออกเป็นหลายโครงการ/กิจกรรม  

      ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนา 
 โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ และโครงการที่ด าเนินการในปี งบประมาณ 2558 
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จ านวนโครงการ 

ยุทธศาสตร์ 



รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
ประจ าปีงบประมาณ  2558 

(งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก) 
 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้ 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

การประหยัด
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 

หมายเหตุ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 ติดต้ัง/ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ 78,800.- แล้วเสร็จ 78,800.- 0 0  
2 ขยายเขต / ซ่อมแซมระบบประปา 47,910.- แล้วเสร็จ 47,910.- 0 0  
3 วัสดุก่อสร้าง 350,000.- แล้วเสร็จ 104,989.82 245,010.18 70  
4 แผ่นปูนทางเดินเท้า 2,600.- แล้วเสร็จ 2,600.- 0 0  
5 ซ่อมแซมถนน 185,000.- แล้วเสร็จ 185,000.- 0 0  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา ศิลปะ การกีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
1 โครงการจ้างวิทยากรสอนดนตรี-นาฏศิลป์ 

และวัฒนธรรมไทยพื้นบ้าน 
 

108,000.- 
 

แล้วเสร็จ 
 

108,000.- 
 
0 

 
0 

 
อุดหนุน 

2 ค่าอาหารกลางวัน ศพด.บ้านคลองบ่อ  
ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดบางขันแตก  
ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดศรีสุวรรณคงคาราม  

537,600.- แล้วเสร็จ 319,060.- 218,540.- 40.65 อุดหนุน 

3 ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม  
ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดนางพิมพ์ 
ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดบางขันแตก 
ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 
คงคาราม 

1,336,000.- 
112,000.- 
320,000.- 
432,000.- 

 

แล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จ 

1,336,000.- 
104,000.- 
320,000.- 
432,000.- 

0 
8,000 

0 
0 

0 
7.14 

0 
0 

อุดหนุน 

4 โครงการควบคุมและปูองกันโรคติดต่อจากยุงลาย 50,000.- **ไม่ได้ด าเนินการ 0 50,000.- -  
5 โครงการควบคุมและปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000.- **ไม่ได้ด าเนินการ 0 50,000.- -  
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้ 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

การประหยัด
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 

หมายเหตุ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา ศิลปะ การกีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  (ต่อ) 
6 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กสนาม  98,500.- แล้วเสร็จ 98,500.- 0 0  
7 โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย  696,000.- **ไม่ได้ด าเนินการ 0 696,000.- -  
 โครงการเกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐาน (ปูองกันและ 

ลดปัญหาสุขภาพ)  
180,000.- แล้วเสร็จ 90,000.- 90,000.- 50 อุดหนุน อสม. 

8 โครงการส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ว่าวไทย 30,000.- แล้วเสร็จ 26,750.- 3,250.- 10.83  
9 โครงการปลูกจิตส านึกเยาวชนด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมกันรวมพลัง 
ต้านยาเสพติด  

 
90,000.- 

 

 
แล้วเสร็จ 

 

 
90,000.- 

 

 
0 
 

 
0 
 

 
อุดหนุน 

 โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งศูนย์การเรียนรู้ 
ชุมชนวัดศรีสุวรรณคงคาราม  

130,000.- แล้วเสร็จ 130,000.- 0 0 อุดหนุน 

11 โครงการประเพณีลอยกระทงสายกาบกล้วย  
เมืองแม่กลอง  

9,000.- แล้วเสร็จ 8,900.- 100.- 1.11  

12 โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา  20,000.- แล้วเสร็จ 0 20,000.- 100 ไม่ใช้งบประมาณ 
13 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  20,000.- แล้วเสร็จ 16,340.- 3,660.- 18.30  
14 โครงการสืบสานประเพณีชักพระ ผ้าปุาสามัคคี 

แข่งขันเรือพาย 
20,000.- แล้วเสร็จ 19,990.- 10.- 

 
0.05  
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้ 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

การประหยัด
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 

หมายเหตุ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา ศิลปะ การกีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  (ต่อ) 
15 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  84,000.- แล้วเสร็จ 78,000.- 6,000.- 7.14  
16 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  

- ค่าทรายเคมีฟอส  
- สารเดลต้าเมทริน (น้ ายาก าจัดยุง) 

250,000.- แล้วเสร็จ 134,160.- 115,840.- 46.34  

17 โครงการวันเด็กแห่งชาติ  100,000.- แล้วเสร็จ 0 100,000.- 100 ไม่ใช้งบประมาณ 
18 โครงการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสตรีและ

ครอบครัว  
60,000.- **ไม่ได้ด าเนินการ 0 60,000.- -  

19 ค่าวัสดุ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา  60,000.- **ไม่ได้ด าเนินการ 0 60,000.- -  
20 เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ  142,416.- แล้วเสร็จ 142,416.- 0 0  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย 
1 อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 

   - อุดหนุนอุทยาน  
   - อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม  

 
50,000.- 
20,000.- 

 
แล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จ 

 
50,000.- 
20,000.- 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
อุดหนุน 
อุดหนุน 

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด  
-โครงการตะกร้อลอดบ่วง 

 
100,000.- 

 
แล้วเสร็จ 

 
19,506.- 

 
80,494.- 

 
19.51 

 

3 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  20,000.- แล้วเสร็จ 0 20,000.- - ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
4 โครงการตรวจตรา รักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่

ต าบลบางขันแตก  
50,000.- แล้วเสร็จ 33,600.- 16,400.- 32.80  

5 โครงการฝึกอบรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  20,000.- แล้วเสร็จ 14,600.- 5,400.- 27  
 
  16 



 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้ 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

การประหยัด
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 

หมายเหตุ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย 
6 โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพ่ิมศักยภาพ

อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  
200,000.- แล้วเสร็จ 173,369.- 26,631.- 13.32  

7 โครงการสร้างความอุ่นใจ ความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน  

40,000.- แล้วเสร็จ 37,500.- 2,500.- 6.25  

8 ครุภัณฑ์กระจกโค้งพร้อมติดตั้ง  98,000.- แล้วเสร็จ 98,000.- 0 0  
9 ครุภัณฑ์สัญญาณไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง  99,000.- แล้วเสร็จ 94,500.- 4,500.- 4.55  
10 โครงการจัดท าปูายบอกชื่อซอยพร้อมติดตั้ง  100,000.- แล้วเสร็จ 100,000.- 0 0  
11 โครงการแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียนต้านยาเสพติด  90,000.- แล้วเสร็จ 90,000.- 0 0 อุดหนุน 
12 ส ารองจ่าย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  561,029.- **ไม่ได้ด าเนินการ - 561,029.- -  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม  การลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว   
1 ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  10,000.- แล้วเสร็จ 0 10,000.- 100 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
2 โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมทักษะและการฝึกอาชีพ

ชุมชน  
- การท ายาดมสมุนไพร 
- การท าพวงมโหตร 
- ท าประดิษฐ์ว่าวไทย 

 
30,000.- 

 
แล้วเสร็จ 

 
25,066.- 

 

 
4,934.- 

 
16.45 

 

3 โครงการปูองกันและก าจัดแมลงด าหนามมะพร้าว 
โดยใช้แตนเบียนอะซีโครเดส  

50,000.- แล้วเสร็จ 50,000.- 0 0  

4 โครงการรณรงค์ปูองกันและก าจัดหางกระรอก  30,000.- แล้วเสร็จ 30,000.- 0 0  
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้ 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

การประหยัด
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 

หมายเหตุ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน    
1 โครงการคนบางขันแตกรวมใจภักดิ์ รักสามัคคี  

ท าความดีถวายพ่อหลวง  
36,000.- แล้วเสร็จ 24,130.- 11,870.- 32.97  

2 โครงการบ้านเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข  50,000.- แล้วเสร็จ 26,658.- 23,342.- 46.68  
3 โครงการรณรงค์ลด คัด แยก ขยะ  70,000.- แล้วเสร็จ 63,156.- 6,844.- 9.78  
4 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม  
20,000.- แล้วเสร็จ 10,230.-  9,770.- 48.85  

5 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการก าจัดน้ าเสีย 
ในสถานประกอบการ  

20,000.- แล้วเสร็จ 12,230.- 7,770.- 38.85  

6 วัสดุอื่น  
- ค่าถังขยะ 

100,000.- แล้วเสร็จ 58,000.- 42,000.- 42  

7 โครงการคืนชีวิตและอนุรักษ์สัตว์น้ า สร้างสมดุล 
แก่ธรรมชาติ  

120,000.- แล้วเสร็จ 104,340.- 15,660.- 13.05  

8 โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน  20,000.- แล้วเสร็จ 403.- 19,597.- 97.98  
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้ 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

การประหยัด
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 

หมายเหตุ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี   
1 เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

ส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น  

11,347,600.- แล้วเสร็จ 7,039,265.- 4,308,335.- 37.97  

2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. 1,230,000.- แล้วเสร็จ 654,120.- 575,880.- 46.82  
3 ค่าเบี้ยประชุม  18,000.- แล้วเสร็จ 18,000.- 0 0  
4 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  147,000.- แล้วเสร็จ 2,970.- 144,030.- 97.98  
5 ค่าเช่าบ้าน  222,000.- แล้วเสร็จ 133,800.- 88,200.- 39.73  
6 ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  83,000.- แล้วเสร็จ 20,072.- 62,928.- 75.82  
7 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  677,200.- แล้วเสร็จ 353,704.- 323,496.- 47.77  
8 ค่ารับรองต้อนรับคณะบุคคล  50,000.- แล้วเสร็จ 3,390.- 46,610.- 93.22  
9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  160,000.- แล้วเสร็จ 65,998.- 94,002.- 58.75  
10 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  62,400.- **ไม่ได้ด าเนินการ 0 62,400.- -  
11 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี  400,000.- แล้วเสร็จ 344,567.- 55,433.- 13.86  
12 โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ 100,000.- **ไม่ได้ด าเนินการ 0 100,000.- -  
22 โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
300,000.- **ไม่ได้ด าเนินการ 0 300,000.- -  

23 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  507,090.- แล้วเสร็จ 157,936.07 349,153.93 68.85  
24 วัสดุ/ครุภัณฑ์  3,620,600.- แล้วเสร็จ 1,938,994.23 1,681,605.77 46.45  
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้ 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

การประหยัด
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 

หมายเหตุ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (ต่อ)   
25 ค่าไฟฟูา  493,000.- แล้วเสร็จ 450,974.41 42,025.59 8.52  
26 ค่าน้ าประปา  35,000.- แล้วเสร็จ 30,043.68 4,956.32 14.16  
27 ค่าโทรศัพท์  25,000.- แล้วเสร็จ 11,161.17 13,838.83 55.36  
28 ค่าไปรษณีย์  25,000.- แล้วเสร็จ 15,614.- 9,386.- 37.54  
29 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  77,000.- แล้วเสร็จ 74,220.- 2,780.- 3.61  
30 ครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บแฟูม  13,800.- แล้วเสร็จ 11,000.- 2,800.- 15.38  
31 โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้าย พกพา  

ตู้ล าโพงอเนกประสงค์ 
12,000.- แล้วเสร็จ 11,800.- 200.- 1.67  

32 โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล 23,000.- แล้วเสร็จ 22,900.- 100.- 0.43  
33 ครุภัณฑ์หม้อต้มน้ าสเตนเลส 12,000.- แล้วเสร็จ 12,000.- 0 0  
34 ครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ 10,000.- แล้วเสร็จ 9,600.- 400 4  
35 ครุภัณฑ์พัดลมอุตสาหกรรม 40,000.- แล้วเสร็จ 35,310.- 4,690.- 11.72  
36 ค่าจ้างท่ีปรึกษา  20,000.- แล้วเสร็จ 15,000.- 5,000.- 25  
37 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง) 
20,000.- แล้วเสร็จ 20,000.- 0 0  

40 โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM 84,000.- แล้วเสร็จ 84,000.- 0 0  
41 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง 79,000.- แล้วเสร็จ 79,000.- 0 0  
42 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 56,000.- **ไม่ได้ด าเนินการ 0 56,000.- -  
43 ครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) 688,000.- แล้วเสร็จ 679,000.- 9,000.- 1.31  
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้ 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

การประหยัด
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 

หมายเหตุ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (ต่อ)   
44 ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซับเมอร์สซิเบิ้ล) 63,800.- แล้วเสร็จ 60,000.- 3,800.- 5.96  
45 ครุภัณฑ์กล้องระดับ 34,000.- แล้วเสร็จ 34,000.- 0 0  
46 ไม้สต๊าฟ 2,500.- แล้วเสร็จ 2,500.- 0 0  
47 โครงการต่อเติมห้องส่วนโยธาและห้องบริการ

ประชาชน  
100,000.- **ไม่ได้ด าเนินการ 0 100,000.- -  

48 โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล  24,000.- แล้วเสร็จ 20,590.- 3,410 14.21  
49 สมทบประกันสังคม  126,195.- แล้วเสร็จ 75,080.- 51,115.- 41.89  
 รวม 28,592,040.-  17,495,313.38 11,096,726.62   
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รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกประจ าปีงบประมาณ  2557  
กรณีกันงบประมาณมาด าเนินการในปีงบประมาณ 2558 

(จ่ายขาดเงินสะสม ) 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้ 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

การประหยัด
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 

หมายเหตุ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก 

ม. 3 เชื่อม ม.2 
702,600.- แล้วเสร็จ 560,000.- 142,600.- 20.30 จ่ายขาดเงินสะสม 

พ.ศ. 2557 
2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายเลียบ

คลองตะเคียน หมู่ที่  5  ต าบลบางขันแตก 
1,636,600.- แล้วเสร็จ 1,430,000.- 206,600.- 12.62 จ่ายขาดเงินสะสม 

พ.ศ. 2557 
3 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายคลอง

แพรกตาหลาย-คลองมอบลัด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่  6 
167,800.- แล้วเสร็จ 117,000.- 50,800.- 30.27 จ่ายขาดเงินสะสม 

พ.ศ. 2557 
4 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก  

สายบ้านปูาส ารวม (ช่วงที่  3)  หมู่ที่  7 
1,245,000.- แล้วเสร็จ 1,120,000.- 125,000.- 10.04 จ่ายขาดเงินสะสม 

พ.ศ. 2557 
5 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่  10  

(ซอยนายสันทิศ) 
948,400.- **อยู่ระหว่าง 

ด าเนินการ 
780,000.- 168,400.- 17.76 จ่ายขาดเงินสะสม 

พ.ศ. 2557 
(กัน งปม.) 

6 โครงการขุดลอกคลอง  หมู่ที่  11 , 12 279,800.- แล้วเสร็จ 278,200.- 1,600.- 0.57 จ่ายขาดเงินสะสม 
พ.ศ. 2557 

7 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสาย หมู่ที่ 7 
บางช้างตาย  เชื่อมหมู่ที่  4 บ้านคลองบ่อ 

5,227,800.- **อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

5,207,600.- 20,200.- 0.39 จ่ายขาดเงินสะสม 
พ.ศ. 2557 
(กัน งปม.) 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกประจ าปีงบประมาณ  2557  

กรณีกันงบประมาณมาด าเนินการในปีงบประมาณ 2558 
(จ่ายขาดเงินสะสม ) 

 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
(บาท) 

การประหยัด
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 

หมายเหตุ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ)   
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายข้าง 

รร. วัดธรรมสถิติ์วราราม  (วัดคู)้  หมู่ที่  4 
621,000.- แล้วเสร็จ 475,000.- 146,000 23.51 จ่ายขาดเงินสะสม 

พ.ศ. 2557 
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านคลองบ่อ 

(ซอยหน้าศาลโกมินทร์) หมู่ที่ 4 
723,900.- แล้วเสร็จ 490,000.- 233,900.- 32.31 จ่ายขาดเงินสะสม 

พ.ศ. 2557 
 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบางขันแตก  
หมู่ที่  8  (ช่วงสุดท้าย) 

569,400.- แล้วเสร็จ 458,000.- 111,400.- 19.56 จ่ายขาดเงินสะสม 
พ.ศ. 2557 

11 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก  สายหมู่ที่  9  
เชื่อมหมู่ที่  1  ต าบลบางขันแตก 

566,700.- แล้วเสร็จ 480,000.- 86,700.- 15.30 จ่ายขาดเงินสะสม 
พ.ศ. 2557 

 
12 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก  สายบ้าน

คลองเก่า  หมู่ที่  11  ต าบลบางขันแตก 
1,399,500.- แล้วเสร็จ 962,000.- 437,500.- 31.26 จ่ายขาดเงินสะสม 

พ.ศ. 2557 
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนัดตาว่าย   

หมู่ที่  12  ต าบลบางขันแตก 
652,800.- แล้วเสร็จ 460,000.- 192,800.- 29.53 จ่ายขาดเงินสะสม 

พ.ศ. 2557 
14 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกภายใน

ต าบลบางขันแตก 
834,800.- แล้วเสร็จ 640,800.- 194,000.- 23.24 จ่ายขาดเงินสะสม 

พ.ศ. 2557 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกประจ าปีงบประมาณ  2557  
กรณีกันงบประมาณมาด าเนินการในปีงบประมาณ 2558 

(จ่ายขาดเงินสะสม ) 
 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้ 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

การประหยัด
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 

หมายเหตุ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
15 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต สายซอยเกษตรพัฒนา  หมู่ที่  1 
1,879,400.- แล้วเสร็จ 1,861,000.- 18,400.- 0.98  

16 โครงการปรับปรุงพื้นสนามพร้อมติดตั้งโคมส่องสว่าง  
(วัดแม่น้ า)  หมู่ที่  1  ต าบลบางขันแตก 

471,400.- แล้วเสร็จ 469,000.- 2,400.- 0.51  

17 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่  
11  เชื่อมหมู่ที่  4  ต าบลบางขันแตก 

566,400.- แล้วเสร็จ 561,000.- 5,400.- 0.95  

18 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนลาดยางและช่วงคอ
สะพาน  ภายในต าบลบางขันแตก 

790,300.- แล้วเสร็จ 789,000.- 1,300.- 0.14  

 รวม 19,283,600.-  17,138,600.- 2,145,000.-   
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รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกประจ าปีงบประมาณ  2558 

 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ) 
 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้ 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

การประหยัด
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 

หมายเหตุ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

ถนนสายทางเข้าวัดนางพิมพ์  ต าบลบางขันแตก  
หมู่ที่  3  และบ้านคลองบ่อ  หมู่ที่  4 

650,000.- แล้วเสร็จ 633,200.- 16,800.- 2.58  

2 โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีตสายคลองบ่อ-ดอนจั่น  บ้านคลองบ่อ 
หมู่ที่  4  และบ้านดอนจั่น  หมู่ที่  5 

1,512,000.- แล้วเสร็จ 1,492,500.- 19,500.- 1.29  

 รวม 2,162,000.-  2,125,700.- 36,300.-   
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รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกประจ าปีงบประมาณ  2557  

 (เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 )  
 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้ 
(บาท) 

งบประมาณ 
คงเหลือ 
(บาท) 

การประหยัด
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 

หมายเหตุ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก   

สายทางบ้านคลองเก่า  (ช่วงที่  3)  หมู่ที่  11  
ต าบล บางขันแตก 

890,000.- แล้วเสร็จ 869,910.- 20,090.- 2.26  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา ศิลปะ การกีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  (ต่อ)   
1 เครื่องเล่นเด็กสนามพร้อมติดตั้ง 179,000.- แล้วเสร็จ 99,000.- 80,000.- 44.69  
 รวม 1,069,000.-  968,910.- 100,090.-   
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บทที่ 3 

สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 

1. สรุปผล 
     ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ประจ าปี
งบประมาณ 2558  จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  และการประมวลผลการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชน ต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบงขันแตกในภาพรวม แยกเป็นราย
ยุทธศาสตร์  ได้ดังนี ้
  1.1 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
     1) ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้รับ
งบประมาณส าหรับการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จ านวน  5 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน  5  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  100 

    เมื่อเทียบสัดส่วนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายกับแผนพัฒนาสามปีแล้ว สามารถ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ได้ จ านวน  5  โครงการ จากจ านวนโครงการตามแผนพัฒนา   
สามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ทั้งหมด  9  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  55.56 
     2) ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ  การกีฬา วัฒนธรรม  ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับงบประมาณส าหรับการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จ านวน  20  โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน  15   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  75 

    เมื่อเทียบสัดส่วนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายกับแผนพัฒนาสามปีแล้ว สามารถ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ได้ จ านวน  12   โครงการ จากจ านวนโครงการตามแผนพัฒนา   
สามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ทั้งหมด  25  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  48 

   3) ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  
การรักษาความสงบเรียบร้อย ได้รับงบประมาณส าหรับการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   จ านวน 12  
โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน  11   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  91.67 

    เมื่อเทียบสัดส่วนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายกับแผนพัฒนาสามปีแล้ว สามารถ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ได้ จ านวน  8   โครงการ จากจ านวนโครงการตามแผนพัฒนา   
สามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ทั้งหมด  14  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  57.14 
       4 ) ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ได้รับงบประมาณส าหรับการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
จ านวน  4  โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน  4   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  100 

    เมื่อเทียบสัดส่วนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายกับแผนพัฒนาสามปีแล้ว สามารถ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ได้ จ านวน 2  โครงการ จากจ านวนโครงการตามแผนพัฒนา   
สามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ทั้งหมด  5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  80 
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       5)  ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้รับงบประมาณส าหรับการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จ านวน  8  
โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน  8   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  100 

    เมื่อเทียบสัดส่วนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายกับแผนพัฒนาสามปีแล้ว สามารถ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ได้ จ านวน 6  โครงการ จากจ านวนโครงการตามแผนพัฒนา   
สามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ทั้งหมด  7  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  85.71 

  หมายเหต ุ  โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 
2558  จ านวน  8 โครงการ น ามาเทียบกับแผนพัฒนาสามปี  ได้จ านวน  6 โครงการ 
     6)  ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี ได้รับงบประมาณส าหรับการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จ านวน  49  โครงการ ด าเนินการ
แล้วเสร็จจ านวน  44   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  89.80 

    เมื่อเทียบสัดส่วนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายกับแผนพัฒนาสามปีแล้ว สามารถ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ได้ จ านวน 23  โครงการ จากจ านวนโครงการตามแผนพัฒนา   
สามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ทั้งหมด  38  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  85.71 

  หมายเหต ุ โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558  
จ านวน  44  โครงการ น ามาเทียบกับแผนพัฒนาสามปี  ได้จ านวน  23  โครงการ 
 

      2.  ข้อเสนอแนะ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นไว้ดังนี้ 
  1.  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
  2.  การใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการจริง  ควรให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีตั้งไว้  และให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  3.  ควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการด าเนินการจริง  
  4.  ควรด าเนินโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน  เพ่ือไม่ให้เกิด  
ความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
  5. เมื่อมีการอนุมัติงบประมาณแล้ว ไม่ควรมีโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ด าเนินการ ยกเว้นมีเหตุที่สมควร 
 
 
 
 
 
 
 


