
๓๕ 
 

 

ส่วนที ่ ๔ 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 

(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

          ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบ ล  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้
เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและ
ส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  
แบบติดตามและประเมินผล โครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   
แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผล
สัมฤทธิ โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 2 คือการประเมินผลใน
เชิงปริมาณ   โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑  (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)   และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและ
ประเมินผล  ดังนี้ 

   การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน..................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 

๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท า
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  



๓๖ 
 

 

๒  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของเทศบาลมาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเทศบาล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
 

แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕ 61 – ๒๕๖ 4) โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน  (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ ๖เดือน 
โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ 
 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน  

ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามผลด าเนินงานตามแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 

 

จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) 

แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕ 61 – ๒๕๖4)  โดยมีก าหนดระยะเวลาใน
การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน  (รายไตรมาส)  และทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุด
โครงการ  
 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ ๖ เดือน   

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนา4 ปี 
(เฉพาะปี ๒๕62) 

 
จ านวน
โครง 
การ 

 

จ านวนงบ 
ประมาณ 

โครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ ๒๕62 

 
จ านวน
โครง 
การ 

 

จ านวนงบ 
ประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของการ
ด าเนินงาน 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนงบ 
ประมาณ 

๑. การพัฒนาด้าน
สังคม 

 
18 6,132,200 

๑. การพัฒนาด้าน
สังคม 

9 6,579,200 50.00 100.00 

๒. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

8 2,653,204 
๒. การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 
5 2,563,204 62.50 96.60 

๓. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4 280,000 
๓. การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

3 240,000 75.00 85.71 

๔. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

20 25,310,000 
๔. การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 
14 9,802,400 70.00 38.72 

๕. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

16 1,876,790 
๕. การพัฒนาด้าน

การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

12 1,826,490 75.00 97.31 

๖. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

10 1,110,000 
๖. การพัฒนาด้าน

การบริหารจัดการ
องค์กร 

3 395,000 30.00 35.58 

รวม 76 37,362,194 รวม 46 21,406,294 60.52 57.29 



๓๘ 
 

 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น     พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔ ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๘  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว  ๐๖๐๐ ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙ เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ
การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    
 

          ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลสวน
ป่าน เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผน พัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี   และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖ 1 – ๒๕๖4)  
เพ่ือความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น  และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

             ในปีงบประมาณ  2562 องค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่านได้เริ่มด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดเป้าหมายด าเนินการไว้  4 ปี โดยได้จัดแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 
2564) เป็นกรอบในการด าเนินงาน  และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุ
โครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  6 ด้าน   โดยได้บรรจุ
โครงการพัฒนาที่มีเป้าหมายด าเนินการในปี  2562  ไว้จ านวน 76 โครงการและผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสวนป่านได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  เพ่ือด าเนินการ
โครงการพัฒนาต่างๆ รวมทั้งสิ้นจ านวน  46   โครงการ เป็นเงินงบประมาณ  21,406,294 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผน งบประมาณ งบข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ด าเนิน
การ 

ผลที่ได้รับ หมาย
เหตุ 

๑ ๑.ด้านสังคม โครงการแจกเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

4,387,200 4,635,600 4,635,600 √ ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแลและมี
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

 

๒ ๑.ด้านสังคม โครงการแจกเบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

864,000 873,600 873,600 √ 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 10,000 - √ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 
ได้รับการดูแลใส่
ใจท่ัวถึง 

ร่วมกับ 
สปสช. 

8 ๑.ด้านสังคม โครงการแข่งขันกีฬา
ภายในต าบลต่อต้าน
ภัยยาเสพติด 

40,000 50,000 
 

-  ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีทั้ง
ร่างการ/จิตใจ 

 

9 ๑.ด้านสังคม โครงการร่วมใจต้าน
ภัยยาเสพติด 

30,000 5,000 3,410 √ 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. 

 
 



๔๐ 
 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผน งบประมาณ งบข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ด าเนิน
การ 

ผลที่ได้รับ หมาย
เหตุ 

11 ๑.ด้านสังคม โครงการบริหารจัดการ
ต้านภัยยาเสพติด 

30,000 - -  ประชาชนร่วม
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนท่ี 

 

12 ๑.ด้านสังคม โครงการป้องกันและลด
อุบัติภัยทางถนน 

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

งบ 
บริจาค 

13 ๑.ด้านสังคม โครงการบริหารจัดการ
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

30,000 30,000 29,000 √ อปพร.มีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

 

14 ๑.ด้านสังคม โครงการบริหารจัดการ
งาน อปพร. 

100,000 20,000 -  อปพร.มีความ 
รู้มีความพร้อม
ในการฏิบัติงาน 

 

15 ๑.ด้านสังคม สนับสนุนโครงการหลัก 
ประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

120,000 120,000 120,000 √ ประชาชนได ้
รับบริการ
สาธารณสุข 
อย่างทั่วถึง 

สปสช. 
 
งบกลาง 

16 ๑.ด้านสังคม โครงการบูรณาการร่วม 
กับหน่วยงานภาครัฐใน
การจัดบริการด้าน
สาธารณสุข 

10,000 30,000 -  ประชาชนได ้
รับบริการ
สาธารณสุข 
อย่างทั่วถึง 

 

17 ๑.ด้านสังคม โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมลานกีฬา
ประจ าหมู่บ้าน ม.1-6 

20,000 865,000 
(ลานกีฬาม.3) 

- √ ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีทั้ง
ร่างการและ
จิตใจ 

เงิน
อุดหนุน 

18 ๑.ด้านสังคม โครงการสนับสนุนแก้ไข
ปัญหาสังคม และ
ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 

50,000 20,000 -  ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

 

รวม 18 ๑5 5 9  

 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผน งบประมาณ งบข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ด าเนิน
การ 

ผลที่ได้รับ หมาย
เหตุ 

1 ๒.ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม/
ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ 
และการพัฒนาอาชีพ
ต าบลสวนป่าน 

40,000 20,000 -  ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้นมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

 

2 ๒.ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการจัดหาวัสด/ุ
ครุภัณฑ์ทางการเกษตร 

30,000 30,000 -  งานเกษตรมี
ประสิทธิภาพ 

 

3 ๒.ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000 30,000 -  ประชาชนมี
ความรู้ความเข้า 
ใจเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 

4 ๒.ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการขุดลอกคลอง 
ชลประทาน2ช้าย 1ขวา 
9ซ้าย ผ่านหมู่ที่1หมู่ที2่ 
หมู่ที3่ หมู่ที5่ 

78,000 - 78,000 √ การระบายน้ า
ไหลเวียนได้
สะดวก 

 

5 ๒.ด้าน
เศรษฐกิจ 

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

339,000 - 339,000 √ การระบายน้ า
ไหลเวียนได้
สะดวกในการส่ง
น้ าทางเกษตร 

 

6 ๒.ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการขุดลอกคลอง
ล าสระเกศผ่านหมู่ที่1 
หมู่ที2่ หมู่ที5่ 

339,000 - - √ การระบายน้ า
ไหลเวียนได้
สะดวก 

อบจ.
ด าเนิน 
การ 

7 ๒.ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการขุดลอกคลอง 
ท่าผา-บางแก้ว ผ่านหมู่
ที1่ หมู่ที3่ หมู่ที5่ 

856,044 - - √ การระบายน้ า
ไหลเวียนได้
สะดวก 

อบจ.
ด าเนิน 
การ 

8 ๒.ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการขุดลอกคลอง
บึงกุ่มผ่านหมู่ที่4 หมู่ที6่ 

951,160 - - √ การระบายน้ า
ไหลเวียนได้
สะดวก 

อบจ.
ด าเนิน 
การ 

รวม 8 3 2 5  

 

 

 



๔๒ 
 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผน งบประมาณ งบข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ด าเนิน
การ 

ผลที่ได้รับ หมาย
เหตุ 

1 ๓.ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและปรับ
ภูมิทัศน์ภายใน
ต าบลสวนป่าน 

30,000 20,000 1,060 √ ประชาชนร่วม
ดูแลรักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

 

2 ๓.ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการบริหาร
จัดการน้ า 
(ชุมชนคนริมน้ า) 

20,000 20,000 -  ประชาชนมี
ส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหาน้ าเสีย 

 

3 ๓.ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์คัด
แยกขยะภายใน
ต าบล 

30,000 20,000 5,065 √ ลดปัญหาขยะ
ในพื้นที่ต าบล
สวนป่านและ
เพิ่มรายได ้

 

4 ๓.ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยภายใน
ต าบล 

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

 

รวม 4 4 3 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผน งบประมาณ งบข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ด าเนิน
การ 

ผลที่ได้รับ หมาย
เหตุ 

1 4.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปาขนาด 20 ลบ.ม. 
พร้อมท่อเมนประปาบริเวณ 
บ้านนางโสภา ทองยิ้ม ม.2 

1,100,000 - 
 

348,800 √ ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภคและ
บริโภคพอเพียง 

แผน
2563 

2 4.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปาขนาด 50 ลบ.ม. 
พร้อมท่อเมนประปา บริเวณ
สนามกีฬา ม.6 

1,200,000 - 349,900 √ ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภคและ
บริโภคพอเพียง 

 

3 4.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงท่อเมน
ประปาภายใน หมู่ที่ ๑ – 
หมู่ที่ 6 เป็นท่อ PE 

1,200,000 - 298,000 √ ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภคและ
บริโภคพอเพียง 

 

4 4.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก ลูกรัง ส่วนท่ีช ารุด
เสียหาย 

100,000 100,000 100,000 √ ประชาชนได้ 
รับความสะดวก
ในการสัญจร 

 

5 4.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีตจากศาลเจ้าม.6 ถึง 
บ้านนายศุภลักษณ์ ติเยาว ์

5,200,000 - - √ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

งบ 
อุดหนุน 

6 4.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายทางบ้านนาย
หยด จันดี ถึงศาลากลาง
หมู่บ้าน หมู่ที๔่ 

1,216,000 990,300 980,000 √ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

 

7 4.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายวินัย  
ฐิตยานุวัฒน์ ม.๑ เชื่อมต่อ 
ต าบลสระกะเทียม 

894,000 630,900 630,900 √ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

 

8 4.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเลียบคลองชล 
ประทาน๒ซ้าย๑ขวา๙ซ้าย 
ม.5เชื่อมต่อ ต.สระกะเทียม 

9,720,000 
 

- -  ประชาชนได้ 
รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ขอรับ
สนับ 
สนุน 
จาก
อบจ. 

9 4.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างแนวเรียง
หินกันตลิ่ง คลองบางแก้ว  
หมู่ที3่ 

1,100,000 - - √ ลดปัญหาการ
พังทลายของ
ตล่ิง 

 

10 4.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงท่อระบาย
น้ า-รางระบายน้ า-ท่อลอด  
หมู่ที4่ 

150,000 150,000 - √ ระบายน้ าในชุม 
ชนและป้องกัน
การเกิดน้ าท่วม 

 

 



๔๔ 
 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผน งบประมาณ งบข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ด าเนิน
การ 

ผลที่ได้รับ หมาย
เหตุ 

11 4.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ า
จากศาลาหมู่ท่ี5 เลียบถนน
คอนกรีต เลี้ยวซ้ายเลียบ
ถนนสายสวนป่าน-ทุ่งแฝก 
ถึงท่อระบายน้ าบ้านนางแง่  

870,000 - -  ระบายน้ าใน
ชุมชนและ
ป้องกันการ
เกิดน้ าท่วม 

 

12 4.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวางท่อระบายน้ า-
รางระบายน้ า-ท่อลอด  
หมู่ที6่ 

200,000 200,000 - √ ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภคและ
บริโภคพอเพียง 

 

13 4.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุง ซ่อมแซม ศาลา
กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - 
หมู่ที่ ๖ 

300,000 36,500 36,500 √ มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมของ
ชุมชน 

แผน 
2563 

14 4.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง  ซ่อม 
แซม ระบบกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน ม.1-ม.6 

200,000 - 349,900 √ ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

 

15 4.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบไฟจราจรป้าย
เครื่องหมายจราจรป้าย
สัญลักษณ์ม.๑-ม.๖ 

60,000    ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

 

16 4.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับภูมิทัศน์
ภายในส านักงาน อบต.
สวนป่าน 

50,000 - 298,000 √ ประโยชน์และ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

 

17 4.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารส านักงาน
อบต.สวนป่าน 

300,000 100,000 100,000 √ ส านักงานมี
ความเรียบร้อย
ในการบริการ
ประชาชน 

 

18 4.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าเริ่มต้นจากสะพาน 
ม.๕ ผ่าน ม.๓ ,๒,๑ ถึง
เขตต าบลสระกระเทียม 

800,000 - -  ประชาชนได ้
รับความ
สะดวก 
มีไฟฟ้าใช้ 

 

19 4.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า/แสงสว่าง บ้าน
นายทิม แก้วสี ถึงโรง
อาหาร หมู่ที1่ 

500,000 - -  ประชาชนได ้
รับความ
สะดวก 
มีไฟฟ้าใช้ 

 

20 4.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ ปรับปรุง 
ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ 
ภายในต าบล 

150,000 - -  ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 

 

รวม 20 7 10 14  

 



๔๕ 
 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผน งบประมาณ งบข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ด าเนิน
การ 

ผลที่ได้รับ หมาย
เหตุ 

1 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ

30,000 40,000 - √ เยาวชนได้ท า
กิจกรรม
ร่วมกัน  

บริจาค 

2 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 - -  เด็กมีทักษะ
การเรียนรู้
รวมกัน 

 

3 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
วัสดุครุภัณฑ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

100,000 119,700 119,700 √ ศพด.มีความ
พร้อมในการ
จัดการศึกษา 

 

4 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

20,000 20,000 20,000 √ ศพด.ปลอดภัย
สะอาด  

 

5 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนใน
เขตพื้นท่ี ๒  โรงเรียน  

780,000 780,000 780,000 √ สุขภาพเด็ก
นักเรียนท่ีดี
เป็นตามเกณฑ ์

 

6 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการอาหาร
กลางวัน ศพด.ต าบล
สวนป่าน 

218,400 218,400 218,400 √ สุขภาพเด็ก
นักเรียนท่ีดี
เป็นตามเกณฑ ์

 

7 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการอาหารเสริม
นมโรงเรียนในเขต
พื้นที ่ ๒  โรงเรียน   

367,910 367,910 367,910 √ สุขภาพเด็ก
นักเรียนท่ีดี
เป็นตามเกณฑ ์

 

8 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการอาหารเสริม
นม  ศพด.ต าบลสวน
ป่าน 

80,480 80,480 80,480 √ สุขภาพเด็ก
นักเรียนท่ีดี
เป็นตามเกณฑ ์

 

9 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการวารสาร
ชุมชนหนังสือประจ า
หมู่บ้าน   หมูที่ ๑ -๖ 

30,000 20,000 18,965 √ ประชาชนได้
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ 

 

10 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการที่อ่านหนังสือ
หมู่บ้าน หมู่ที1่-6 

10,000 - -  ประชาชนรัก
การอ่านและมี
แหล่งความรู้
ในชุมชน 

 

 

 
 



๔๖ 
 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผน งบประมาณ งบข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ด าเนิน
การ 

ผลที่ได้รับ หมาย
เหตุ 

11 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการเฉลิมพระชนม 
พรรษาสมเด็จพระจ้าอยู่
หัวมหาวชิราลงรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

40,000 40,000 25,850 √ ประชาชนได้
แสดงความจง
รักภัคด ี
 

 

12 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการวันคล้ายเฉลิม
พระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรม ิ
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ 
(5 ธันวาคม) 

20,000 20,000 - √ ประชาชนได้
แสดงความ
ส านึกในพระ
มหากรุณาธ ิ
คุณเป็นล้นพ้น 

 

13 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม 
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 

20,000 20,000 - √ ประชาชนได้
แสดงความจง
รักภัคด ี
 

 

14 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

100,000 60,000 32,980 √ ประชาชนร่วม
อนุรักษ์
ประเพณี
ท้องถิ่น 

 

15 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมของสภาวัฒน- 
ธรรมจังหวัดนครปฐม 
และงานรัฐพิธีต่างๆ 

20,000 20,000 -  ประชาชนร่วม
สืบสานพุทธ
ศาสนา 

 

16 5.ด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการบรรยายธรรม
ให้กับผู้สูงอายุประชาชน
ทั่วไปเด็กและเยาวชน 

20,000 20,000 -  ส่งเสริม
ศีลธรรม
จริยธรรม  
คุณธรรม 

 

รวม 16 14 9 12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

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 

400,000 360,000 109,361 √ ผู้บริหารสมาชิก
สภาอบต.ข้าราช 
การ พนักงาน  
ลูกจ้าง อบต. 
ได้รับความรู้  

 

2 6.ด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ 

200,000 150,000 -  ผู้บริหารสมาชิก
สภาอบต.ข้าราช 
การ พนักงาน  
ลูกจ้าง อบต. 
ได้รับความรู้ 

 

3 6.ด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

การสนับสนุนการด าเนิน 
งานหน่วยงานของรัฐ อปท
อื่น และองค์กรอื่นตาม
อ านาจหน้าท่ีของอปท. 

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

 

4 6.ด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

การเลือกตั้งของ อปท. 
ตามที่คณะกรรมการ
เลือกตั้งก าหนด 

200,000 500,000 -  การเลือกตั้ง
ของอบต.
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

5 6.ด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการจัดท า
ประชาคมของ อบต.
สวนป่าน 

30,000 30,000 1,080 √ ประชาชนมี
ส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

 

6 6.ด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการ  อบต.พบ
ประชาชน 

20,000 5,000 890 √ ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

 

7 6.ด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

การจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
โครงการของหน่วยงาน 

100,000 80,000 -  ประชาชนทราบ
ข้อมูลการด าเนิน 
งานของอบต. 

ปฎิทิน 

8 6.ด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

โครงการจัดท า/ปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

100,000 100,000 -  อบต.มีการจัด 
เก็บรายไดท้ีม่ี
ประสิทธิภาพ 

 

9 6.ด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

กิจกรรมรณรงค์และ
ส่งเสริมงานป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต 

5,000 - -  ประชาชน 
เข้าใจปัญหา,
แนวทางป้องกัน 

 

10 6.ด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
งานป้องกันปราบปราม
ทุจริต 

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

 

รวม 10 7 3 3  



๔๘ 
 

 

 
ตารางสรุปการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ยุทธศาสตร์ งบประมาณตามแผน งบข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ด าเนินการ 

๑. การพัฒนาด้านสังคม 18 9 5 9 

๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 8 5 2 5 

๓. การพัฒนาด้านทรัพยากร  
   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 3 3 3 

๔. การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
   พ้ืนฐาน 

20 14 10 14 

๕. การพัฒนาด้านการศึกษาและ 
   วัฒนธรรม 

16 12 9 12 

๖. การพัฒนาด้านการบริหาร 
   จัดการองค์กร 

10 7 3 3 

รวม 76 50 32 46 

 


