
ตารางสรุปการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศาสตร์ งบประมาณตามแผน งบข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ด าเนินการ 

๑. การพัฒนาด้านสังคม 35 14 9 12 

๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 17 5 2 8 

๓. การพัฒนาด้านทรัพยากร  
   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 4 3 3 

๔. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
   พ้ืนฐาน 

7 2 2 5 

๕. การพัฒนาด้านการศึกษาและ 
   วัฒนธรรม 

19 16 14 14 

๖. การพัฒนาด้านการบริหาร 
   จัดการองค์กร 

16 10 8 7 

รวม 101 51 38 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผน งบประมาณ งบข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ด าเนิน
การ 

ผลที่ได้รับ หมาย
เหตุ 

๑ ๑.ด้านสังคม โครงการแจกเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

4,387,200 4,387,200 4,387,200 √ ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแลและมี
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

 

๒ ๑.ด้านสังคม โครงการแจกเบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

864,000 864,000 864,000 √ ผู้พิการได้รับการ
ดูแลและมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

 

3 ๑.ด้านสังคม โครงการแจกเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส ์

6,000 6,000 -  ผู้พิการได้รับการ
ดูแลและมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ไม่มี
ผู้ป่วย
เอดส์ 

4 ๑.ด้านสังคม โครงการพัฒนา
ศักยภาพ ผู้สูงอายุ 
คนพิการ เด็ก และ
เยาวชน 

300,000 15,000 -  ผู้สูงอาย ุคนพิ- 
การ เด็ก และ
เยาวชน มีคุณ- 
ภาพชีวิตดีขึ้น 

 

5 ๑.ด้านสังคม โครงการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานสภา
เด็กและเยาวชน 

10,000 - -  ผู้สูงอายุเด็กและ
เยาวชนมีการ
ด าเนินกิจกรรม
ร่วมกัน 

 

6 ๑.ด้านสังคม โครงการอ านวย
ความสะดวกส าหรับ
ผู้พิการ 

30,000 - -  ผู้พิการได้รับ
ความสะดวกใน 
การรับบริการ 

 

7 ๑.ด้านสังคม โครงการใส่ใจห่วงใย
ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ 

5,000 - - √ ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ 
ได้รับการดูแลใส่
ใจท่ัวถึง 

ร่วมกับ 
สปสช. 

8 ๑.ด้านสังคม โครงการแข่งขันกีฬา
ภายในต าบลต่อต้าน
ภัยยาเสพติด 

100,000 50,000 
 

49,200 √ ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีทั้ง
ร่างการ/จิตใจ 

 

9 ๑.ด้านสังคม โครงการร่วมใจต้าน
ภัยยาเสพติด 

30,000 5,000 2,760 √ ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 
มีความสามัคค ี

 

10 ๑.ด้านสังคม โครงการอบรมให้
ความรู้เพื่อป้องกัน
และต่อต้านภัยยา
เสพติด ครู D.A.R.E 

50,000 30,000 - √ ประชาชน
ร่วมกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่ 

งบ
ของ 
ปปส. 

 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผน งบประมาณ งบข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ด าเนิน
การ 

ผลที่ได้รับ หมาย
เหตุ 

11 ๑.ด้านสังคม โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

50,000 - -  ลดปัญหายา
เสพติดภายใน
ชุมชน 

 

12 ๑.ด้านสังคม โครงการสร้างจิตส านึก
การป้องกันยาเสพติดใน
ครอบครัว 

5,000 - -  สวนป่านพ้ืนท่ี
ปลอดยาเสพ
ติด 

 

13 ๑.ด้านสังคม โครงการอบรมสัมมนา
ภัยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยง 

10,000 - -  ลดการเกิด
ปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน 

 

14 ๑.ด้านสังคม โครงการติดตามผู้บ าบัด
ยาเสพติด 

5,000 - -  ป้องกันการ
กลับมาใช้ยา
เสพติดอีก 

 

15 ๑.ด้านสังคม โครงการป้องกันและลด
อุบัติภัยทางถนน 

50,000 10,000 - √ ประชาชนมี
ความระมัด 
ระวังในการใช้
รถใช้ถนน 

งบ 
บริจาค 

16 ๑.ด้านสังคม โครงการจัดซื้อวัสดุและ
ครุภัณฑ์งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

30,000 50,000 49,500 √ อปพร.มีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

 

17 ๑.ด้านสังคม โครงการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานอปพร. 

150,000 - -  ประชาชน
ได้รับการ
บริการที่
สะดวกรวดเร็ว 

 

18 ๑.ด้านสังคม โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อปพร. 

100,000 50,000 28,640 √ อปพร. มี
ความรู้  มี
ความพร้อมใน
การฏิบัติงาน 

 

19 ๑.ด้านสังคม โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือ ของ  อปพร. 

150,000 - -  อปพร.มีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

 

20 ๑.ด้านสังคม โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัยใน
พื้นที่ของสวนป่าน 

100,000 10,000 -  พื้นที่ต าบล
สวนป่านมี
ความ
เรียบร้อย 

 

 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผน งบประมาณ งบข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ด าเนิน
การ 

ผลที่ได้รับ หมาย
เหตุ 

21 ๑.ด้านสังคม โครงการติดตั้งสัญญาณ
ไฟกระพริบไฟจราจร 
ป้ายเครื่องหมายจราจร
ป้ายสัญลักษณม์.๑–ม.๖ 

50,000 - -  ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

 

22 ๑.ด้านสังคม โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของกลุ่ม  
อสม. ต าบลสวนป่าน 

80,000 - -  ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

 

23 ๑.ด้านสังคม โครงการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

300,000 - -  ลดการแพร่
ระบาดของ
โรคติดต่อ 

 

24 ๑.ด้านสังคม โครงการให้บริการ
ควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคระบาด 

30,000 30,000 30,000 √ ลดการแพร่
ระบาดของ
โรคติดต่อ 

 

25 ๑.ด้านสังคม โครงการรณรงค์แก้ไข
และป้องกันโรคติดต่อ
ต่างๆฯลฯ 

20,000 - -  ประชาชนเกิด
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพ 

 

26 ๑.ด้านสังคม โครงการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
ในการจัดบริการด้าน
สาธารณสุข 

80,000 - -  ประชาชน
ได้รับบริการ
อย่างทั่วถึง 

 

27 ๑.ด้านสังคม สนับสนุนโครงการหลัก
ประสุขภาพแห่งชาต ิ

60,000 120,000 120,000 √ ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณ- 
สุขอย่างท่ัวถึง 

 

28 ๑.ด้านสังคม โครงการประชาสัมพันธ์
การบริการด้าน
สาธารณสุข 

5,000 - -  ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร 

 

29 ๑.ด้านสังคม โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

30,000 - -  ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง มี
ความสามัคค ี

 

30 ๑.ด้านสังคม โครงการส่งนักกีฬา
ตัวแทนต าบลเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาท่ี
องค์กร/หน่วยงาน
จัดการแข่งขัน 

50,000 - -  นักกีฬาพ้ฒนา
การเล่นและ
ความสัมพันธ์
ของหน่วยงาน 

 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผน งบประมาณ งบข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ด าเนิน
การ 

ผลที่ได้รับ หมาย
เหตุ 

31 ๑.ด้านสังคม โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมลานกีฬาประจ า
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑ และ 6 

200,000 - -  ประชาชนมี
พื้นที่ท า
กิจกรรม
ร่วมกัน 

 

32 ๑.ด้านสังคม โครงการจัดหา-ปรับปรุง
เครื่องออกก าลังกาย ม.5 

150,000 - 173,000 √ ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี
ทั้งร่างการ
และจิตใจ 

โอนงบ 
ประ 
มาณ 

33 ๑.ด้านสังคม โครงการสนับสนุนแก้ไข
ปัญหาสังคม แก่เด็ก  
คนชรา ผู้ด้อยโอกาส 

20,000 - -  ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

งบ
กลาง 

34 ๑.ด้านสังคม โครงการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้และผู้ประสบภัย
พิบัติต่างๆ 

100,000 108,882 -  ผู้ยากไร้และ
ผู้ประสบภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

 

35 ๑.ด้านสังคม โครงการแก้ไขปัญหาการ
ขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน
กลุ่มวัยรุ่น  

10,000 - -  วัยรุ่นขับข่ี
อย่าง
ปลอดภัย 

 

รวม 35 14 9 12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผน งบประมาณ งบข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ด าเนิน
การ 

ผลที่ได้รับ หมาย
เหตุ 

1 ๒.ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพและการพัฒนา
อาชีพต าบลสวนป่าน 

120,000 20,000 -  ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น  

 

2 ๒.ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น 

30,000 - -  ประชาชนได ้
รับความรู้และ
สร้างรายได ้

 

3 ๒.ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานของกลุ่ม
อาชีพต่างๆ 

60,000 - -  ประชาชน
ได้รับความรู้  

 

4 ๒.ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมแรก
เปลี่ยนเรียนรู้การเลี้ยง 
โคนม 

10,000 - -  ประชาชนได้
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 

5 ๒.ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการจัดหาวัสดุ
ทางการเกษตร 

30,000 30,000 22,130 √ งานเกษตรมี
ประสิทธิภาพ 

 

6 ๒.ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ทางการเกษตร 

30,000 - -  กิจกรรมทาง
การเกษตรมี
ประสิทธิภาพ 

 

7 ๒.ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

60,000 -   ประชาชนได้
ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

 

8 ๒.ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000 - -  ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจ 

 

9 ๒.ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000 10,000 -  ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจ 

 

10 ๒.ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการขุดลอกคลอง 
ชลประทาน2ช้าย 1ขวา 
9ซ้าย ผ่านหมู่ที่1หมู่ที2่ 
หมู่ที3่ หมู่ที่5 

65,000 100,000 78,000 √ การระบายน้ า
ไหลเวียนได้
สะดวก 

 

 

 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผน งบประมาณ งบข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ด าเนิน
การ 

ผลที่ได้รับ หมาย
เหตุ 

11 ๒.ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการขุดลอกคลอง
ยืมชลประทานท้ัง2ข้าง
ทาง คลองชลประทาน2
ช้าย1ขวา9ซ้ายผ่านม.1 
ม.2 ม.3 ม.5 

339,000 - - √ การระบายน้ า
ไหลเวียนได้
สะดวกในการ
ส่งน้ าทาง
เกษตร 

อบจ.
ด าเนิน 
การ 

12 ๒.ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการขุดลอกคลอง
ยืมชลประทานท้ัง2ข้าง
ทาง คลองชลประทาน1
ขวา 9ซ้ายผ่านม.1 ม.3 
ม.4 ม.5 

1,379,182 - - √ การระบายน้ า
ไหลเวียนได้
สะดวกในการ
ส่งน้ าทาง
เกษตร 

อบจ.
ด าเนิน 
การ 

13 ๒.ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการขุดลอกคลอง
ล าสระเกศผ่านหมู่ที่1 
หมู่ที2่ หมู่ที่5 

339,000 - - √ การระบายน้ า
ไหลเวียนได้
สะดวก 

อบจ.
ด าเนิน 
การ 

14 ๒.ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการขุดลอกคลอง 
ท่าผา-บางแก้ว ผ่านหมู่
ที1่ หมู่ที3่ หมู่ที5่ 

856,044 - - √ การระบายน้ า
ไหลเวียนได้
สะดวก 

อบจ.
ด าเนิน 
การ 

15 ๒.ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการขุดลอกคลอง
บึงกุ่มผ่านหมู่ที่4 หมู่ที6่ 

951,160 - - √ การระบายน้ า
ไหลเวียนได้
สะดวก 

อบจ.
ด าเนิน 
การ 

16 ๒.ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการขุดลอกคลอง
ส่งน้ าเพื่อการเกษตร หมู่
ที1่-หมู่ที6่ 

39,780 - - √ ประชาชนมีน้ า
เพื่อท าการ 
เกษตร 

อบจ.
ด าเนิน 
การ 

17 ๒.ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการบริหารจัดการ
น้ า (ชุมชนคนริมน้ า) 

80,000 80,000 -  เห็น
ความส าคัญใน
การดูแล
อนุรักษ์น้ า 

 

รวม 17 5 2 8  

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผน งบประมาณ งบข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ด าเนิน
การ 

ผลที่ได้รับ หมาย
เหตุ 

1 ๓.ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมภายใน
ต าบลสวนป่าน 

30,000 50,000 -  ประชาชนร่วม
ดูแลรักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

 

2 ๓.ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับภูมิ
ทัศน์ภายในเขต
ต าบลสวนป่าน 

30,000 - -  พื้นที่ต าบล
สวนป่านมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

 

3 ๓.ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้
เศรษฐกิจภายใน
ต าบล 

10,000 10,000 6,460 √ ประชาชนมี
ส่วนร่วม 

 

4 ๓.ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ลด
ภาวะน้ าเสีย 

15,000 10,000 
 

4,500 √ ประชาชนมี
ส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหาน้ าเสีย 

 

5 ๓.ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์คัด
แยกขยะภายใน
ต าบล 

30,000 - -  ลดปัญหาขยะ
ในพื้นที่ต าบล
สวนป่านและ
เพิ่มรายได ้

 

6 ๓.ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยภายใน
ต าบล 

500,000 200,000 80,000 √ ลดปัญหาขยะ
ในพื้นที่ต าบล
สวนป่าน 

 

7 ๓.ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการการก าจัด
ขยะมูลฝอยภายใน
ต าบล 

3,000,000 - -  ลดปัญหาขยะ
ในพื้นที่ต าบล
สวนป่าน 

 

รวม 7 4 3 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผน งบประมาณ งบข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ด าเนิน
การ 

ผลที่ได้รับ หมาย
เหตุ 

1 4.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างหอถังประปา๒๐
ลบม.ก านันเสนะ หมู่ที2่ 

500,000 499,700 499,700 √ ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภคและ
บริโภค
พอเพียง 

 

2 4.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปาขนาด 20 ลบ.ม. 
พร้อมท่อเมนประปา 
บริเวณบ้านนายค ามี สุข
เอี่ยม ม.1 

500,000 - - √ ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภคและ
บริโภค
พอเพียง 

โอนงบ 
ประ 
มาณ 

3 4.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุก ลูกรัง ส่วนท่ีช ารุด
เสียหาย 

100,000 100,000 100,000 √ ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

 

4 4.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายเลียบคลอง
ชลประทาน ๑ ขวา ๙ 
ซ้ายจากศาลา ม.๕ ถึงเขต 
ต าบลดอนกระเบื้อง 

810,000 - - √ ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

อบจ.
ด าเนิน 
การ 

5 4.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างก าแพง
กันตลิ่ง คลองบางแก้ว หมู่
ที3่ 

1,100,000 - - √ ลดปัญหาการ
พังทลายของ
ตลิ่ง 

งบ
ไทย
นิยม 

6 4.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุง ซ่อมแซม ศาลา
กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๖  

300,000 - -  มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมของ
ชุมชน 

 

7 4.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งคุรุภัณฑ์
จราจรภายในต าบลสวน
ป่าน 

300,000 - -  ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

 

รวม 7 2 2 5  

 
 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผน งบประมาณ งบข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ด าเนิน
การ 

ผลที่ได้รับ หมาย
เหตุ 

1 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ

60,000 40,000 28,610 √ เยาวชนได้ท า
กิจกรรม
ร่วมกัน  

 

2 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 15,000 10,000 √ เด็กมีทักษะ
การเรียนรู้
รวมกัน 

 

3 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
วัสดุครุภัณฑ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

50,000 30,000 30,000 √ ศพด.มีความ
พร้อมในการ
จัดการศึกษา 

 

4 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

50,000 373,630 373,630 √ ศพด.ปลอดภัย
สะอาด  

 

5 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนใน
เขตพื้นท่ี ๒  โรงเรียน  

860,000 860,000 860,000 √ สุขภาพเด็ก
นักเรียนท่ีดี
เป็นตามเกณฑ ์

 

6 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการอาหาร
กลางวัน ศพด.ต าบล
สวนป่าน 

116,000 116,000 116,000 √ สุขภาพเด็ก
นักเรียนท่ีดี
เป็นตามเกณฑ ์

 

7 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการอาหารเสริม
นมโรงเรียนในเขต
พื้นที ่ ๒  โรงเรียน   

361,200 361,200 361,200 √ สุขภาพเด็ก
นักเรียนท่ีดี
เป็นตามเกณฑ ์

 

8 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการอาหารเสริม
นม  ศพด.ต าบลสวน
ป่าน 

48,720 48,720 48,720 √ สุขภาพเด็ก
นักเรียนท่ีดี
เป็นตามเกณฑ ์

 

9 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ เด็ก/เยาวชน  
ช่วงปิดภาคเรียน 

10,000 - -  เด็กและ
เยาวชนใช้
เวลาว่างให้
เกิดประโยน ์

 

10 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการวารสาร
ชุมชนหนังสือประจ า
หมู่บ้าน   หมูที่ ๑ -๖ 

30,000 25,410 11,880 √ ประชาชนได้
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผน งบประมาณ งบข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ด าเนิน
การ 

ผลที่ได้รับ หมาย
เหตุ 

11 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการห้องสมุด
ประชาชนต าบลสวน
ป่าน 

200,000 - -  ประชาชนมี
แหล่งค้นคว้า
หาความรู ้

 

12 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการวันคล้ายเฉลิม
พระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมิทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
วันวันชาติ  

150,000 40,000 40,000 √ ประชาชนได้
แสดงความ
ส านึกในพระ
มหากรุณาธ ิ
คุณเป็นล้นพ้น 

 

13 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม 
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 

150,000 10,000 3,790 √ ประชาชนได้
แสดงความจง
รักภัคด ี

 

14 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

150,000 50,000 23,570 √ ประชาชนร่วม
อนุรักษ์
ประเพณี
ท้องถิ่น 

 

15 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

20,000 - -  ประชาชนร่วม
สืบสานพุทธ
ศาสนา 

 

16 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

กิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ 20,000 10,000 1,831.50 √ ประชาชนมี
ส่วนร่วมงาน
รัฐพิธ ี

 

17 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมของสภา
วัฒนธรรมจังหวัด
นครปฐม 

10,000 10,000 -  ส่งเสริม
กิจกรรมของ 
สภาวัฒน 
ธรรม 

 

18 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการซุ้มเฉลิมพระ
เกียรต ิ

150,000 220,000 217,000 √ ประชาชนได้
แสดงความ
จงรักภักดี 

 

19 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการบรรยายธรรม
ให้กับผู้สูงอายุประชาชน
ทั่วไปเด็กและเยาวชน 

20,000 55,000 -  ส่งเสริม
ศีลธรรม
จริยธรรม  
คุณธรรม 

 

รวม 19 16 14 14  

 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผน งบประมาณ งบข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ด าเนิน
การ 

ผลที่ได้รับ หมาย
เหตุ 

1 6.ด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการพัฒนาประสิทธิ 
ภาพในการท างานการ
จัดส่งผู้บริหารสมาชิกสภา 
อบต.ข้าราชการ พนักงาน  
ลูกจ้าง อบต.  ฝึกอบรม 

400,000 400,000 91,164 √ ผู้บริหารสมาชิก
สภาอบต.ข้าราช 
การ พนักงาน  
ลูกจ้าง อบต. 
ได้รับความรู้  

 

2 6.ด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ 

400,000 120,000 120,000 √ ผู้บริหารสมาชิก
สภาอบต.ข้าราช 
การ พนักงาน  
ลูกจ้าง อบต. 
ได้รับความรู้ 

 

3 6.ด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

การสนับสนุนการ
ด าเนินงานหน่วยงาน
ของรัฐ  อปท.อื่น  และ
องค์กรอื่นตามอ านาจ
หน้าท่ี อปท. 

50,000 - -  อบต.สวนป่าน
ร่วนสนับสนุน 
การท างาน
ของรัฐ  

 

4 6.ด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

กิจกรรมรณรงค์และ
ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตย 

20,000 5,000 -  ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง
ประชาธปิไตย 

 

5 6.ด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

การเลือกตั้งของ อปท. 
ตามที่คณะกรรมการ
เลือกตั้งก าหนด 

60,000 50,000 -  การเลือกตั้ง
ของอบต.มี
ประสิทธิภาพ 

 

6 6.ด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของ  
อบต.สวนป่าน 

50,000 50,000 64,392 √ ตอบความ
ต้องการของ
ประชาชนได ้

 

7 6.ด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการจัดท า
ประชาคมของ อบต.
สวนป่าน 

15,000 30,000 10,880 √ ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การแสดง
ความคิดเห็น 

 

8 6.ด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการ  อบต.พบ
ประชาชน 

30,000 8,000 3,000 √ ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

 

9 6.ด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

การวิจัยเพื่อส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ของหน่วยงาน 

50,000 - -  พัฒนางาน
บริการ 

 

10 6.ด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

การจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
โครงการของหน่วยงาน 

50,000 100,000 86,000 √ ประชาชนทราบ
ข้อมูลการด าเนิน 
งานของอบต. 

ปฎิทิน 

 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผน งบประมาณ งบข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ด าเนิน
การ 

ผลที่ได้รับ หมาย
เหตุ 

11 6.ด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการก่อสร้างรั้ว
อบต.สวนป่าน 

798,370 798,370 798,370 √ ความปลอด 
ภัยต่อทรัพสิน
ทางราชการ 
ความอุ่นใจแก่
ผู้มารับบริการ 

 

12 6.ด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถ อบต.สวนป่าน 

406,940 406,940 406,940 √ ผู้มาติดต่อรับ
บริการได้รับ
ความสะดวก 

 

13 6.ด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารของ อบต.
สวนป่าน 

60,000 - -  ประชาชน
ทราบข้อมูลที่
เป็นประโยชน ์

 

14 6.ด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการจัดท า/ปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

50,000 - -  อบต.มีการจัด 
เก็บรายไดท้ีม่ี
ประสิทธิภาพ 

 

15 6.ด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

กิจกรรมรณรงค์และ
ส่งเสริมงานป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต 

5,000 - -  ประชาชนมี
ความเข้าใจ
ปัญหา,แนวทาง
ป้องกัน 

 

16 6.ด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
งานป้องกันปราบปราม
ทุจริต 

5,000 - -  ผู้บริหาร/สมาชิก
สภา/ข้าราชการ/
ลูกจ้าง มีความรู้
งานปราบปราม
ทุจริต 

 

รวม 16 10 8 7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


