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 คํานํา 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 13 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2561 ขอ 12 ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหนาที่ดําเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และ

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ

ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป     
 

ดังนั้น เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึง 

จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึง  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ภายในเดือนธันวาคม 2565) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจาก

การติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  

สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  

 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึง 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง 
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สวนที่ 1 

บทนํา 

ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญ และจําเปนตอการบริหารงานอยางยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผล เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของปที่

ผานมา วามีความสอดคลองกับแผนงานที่ไดวางไวหรือไม รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และแผนการดําเนินงาน เพื่อเปนเครื่องมือในการใชงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ และทรัพยากรตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปรงใส เกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นและตอบสนองความตองการของประชาชน และถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถิ่น

ที่ดีสักเพียงไรก็ตามแตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองมี

เครื่องมือที่สําคัญในการตรวจสอบการดําเนินงานวาเปนไปตามวัตถุประสงค หรือบรรลุเปาหมายหรือไม อยางไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเปนเครื่องมือในการ

นําขอมูลตางๆ มาปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมหรือแมแตยุติการดําเนินงาน 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภาระหนาที่จะตองใหการบริการแกประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จึง

จําเปนตองจัดทําแผนติดตามและประเมินผลเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงานในดานตางๆ เพื่อใชในการเปรียบเทียบการทํางานของปที่ผานมาไดดวย 

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดําเนินการอยู โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่ง

ถูกออกแบบมาเพื่อใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการดําเนินโครงการปญหาที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว

กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปนเกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการ

ปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ 
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การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินงาน การติดตามงานเปนเครื่องมือที่ใชสําหรับ การควบคุม

การดําเนินงาน เพื่อประโยชนในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยดีในทันทีที่เกิดปญหาอุปสรรค ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

จะเปนการตรวจสอบขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการดําเนินงาน ปญหาที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีการติดตามแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการ

ดําเนินงานใหลุลวงคาใชจายสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน การประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผลการ

ดําเนินงานในระหวางที่กําลังดําเนินการ (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่การดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลว (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเปนสิ่งจําเปน

เชนเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเปนการบงชี้วา แผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนงานที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปน

อยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม ซึ่งผลที่ไดจากการติดตาม และประเมินผล ถือวาเปนขอมูลยอนกลับที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุงและตัดสินใจในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป 

2. ประโยชนของการกํากับติดตามและประเมินผล 

ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานคา ใชการติดตามและประเมินผล เปนประโยชนตอการบริหารงานไดหลายแนวทาง ดังนี้ 

1. จัดสรรทรัพยากร สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลวา กิจกรรมใดไดทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอความตองการ

ของประชาชนหรือไม 

2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน การประเมินผลจะแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงานของสวนตางๆ วาเปนไปตามเปาหมายตัวชี้วดัที่ผูบริหารกําหนดไวหรือไม 

3. เปนหลักเกณฑพิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทํางานของเจาหนาที่ ซึ่งเปนผลตอเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถาผูบริหารหนวยงาน สามารถ

บริหารงานใหไดตามเปาหมายและตัวชี้วัดที่กําหนด ก็สมควรไดรับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 

3. จุดประสงคของการติดตามและประเมินผล 

1. เพื่อใหการติดตามการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอประชาชนและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางด ี

2. เพื่อใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว 

3. เพื่อรูถึงความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นท่ี และแกไขไดตรงกับปญหาที่เกิดข้ึน 

4. เพื่อใชเปนขอแนะนําผูบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาปตอไป 
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4. วิธีการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง ประกอบดวย กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพธ การติดตามแผนพัฒนาทองถิ่น เปน

การตรวจสอบในระหวางดําเนินกิจกรรมตามโครงการ วาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวไดหรือไม เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของสามารถระดมความคิด ในการปรับเปลี่ยนวิธีการ

ดําเนินงานที่จะสามารถนําไปสูการบรรลุแผนที่กําหนดไวได เครื่องมือที่ใชในการติดตามผลการดําเนินงาน 

5. การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 12 ใหยกเลิกความใน (3) ของขอ 29 ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ

พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น

ดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ขอ 13 ใหยกเลิกความใน (5) ของขอ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองผิดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย

อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป” 
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สวนที่ 2 

วิสัยทัศน ยุทธศาสตรการพัฒนา พันธกิจ 

วิสยัทัศน 

“ ทองเที่ยวเชิงนิเวศน การเกษตรกาวหนา พัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตําบลตามหลักธรรมาภิบาล” 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

   1. พันธกิจ 

  -  พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

  -  สงเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู 

  2. เปาประสงค 

   -  ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ไดมาตรฐานและท่ัวถึง 

   -  ระบบการวางผังเมืองเหมาะสมเปนเมืองนาอยู 

  3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

   -  จํานวนโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ไดมาตรฐานและท่ัวถึง 

   -  จํานวนพื้นฐานที่ไดรับการวางผังเมืองและการจัดการใชประโยชนที่ดินที่เพ่ิมขึ้น 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  1. พันธกิจ 

   -  สงเสริมคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม 

   -  สงเสริมระบบการศึกษาและการกีฬา 
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  2. เปาประสงค 

   -  คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น 

   -  การศึกษาที่มีคุณภาพมากข้ึน 

   -  ครอบครัว/ชุมชนเขมแข็งและมีรายไดมากขึ้น 

    -  สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

   -  สงเสริมการศาสนา ศิลวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

   -  ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

  3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

   -  จํานวนหมูบาน/ชุมชนที่มีความเขมแข็งมากขึ้น 

   -  จํานวนประชาชนที่ไดรับการบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึง 

   -  จํานวนนักเรียนที่ไดรับการศึกษาตอเพิ่มขึ้น 

   -  จํานวนหมูบาน/ชุมชนที่มีความเขมแข็งในการเอาชนะยาเสพติดเพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบรอย 

1. พันธกิจ 

   -  สงเสริมคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม 

   -  สงเสริมระบบการศึกษาและการกีฬา 

  2. เปาประสงค 

   -  ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

   -  จํานวนประชาชนที่ตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริยมากขึ้น 

  3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

   -  จํานวนประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากข้ึน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 ดานการเมืองและการบริหาร 

1. พันธกิจ 

   -  ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

   -  สนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งในทุกภาคสวน 

   -  การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

  2. เปาประสงค 

   -  หนวยงานมีมาตรฐานการใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว และถูกตอง 

   -  มีความพรอมในการพัฒนาทองถ่ินและรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

  3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

   -  จํานวนประชากรที่มีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น 

   -  จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นและมีความพรอมในการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 ดานการทองเที่ยว และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1. พันธกิจ 

   -  สงเสริมการวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยว 

   -  เพิ่มประสิทธิภาพการทองเที่ยวและบริการ 

   -  สงเสริมและพัฒนาระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดน้ําเสยีรวม 

   -  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 

  2. เปาประสงค 

   -  จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มข้ึน 

   -  มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ 

   -  สงเสริมและพัฒนาระบบการกําจัดขยะมลูฝอยและระบบบําบัดน้ําเสียอยางถูกวิธี 
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  3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

   -  จํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยว การบริการและการคาเพ่ิมขึ้น 

   -  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดน้ําเสียรวมอยางถูกวิธีเพิ่มขึ้น 

   -  พื้นท่ีสีเขียว/พื้นที่ปาไมเพ่ิมขึน้ 

   -  จํานวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดรับการฟนฟูมากขึ้น 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 ดานเศรษฐกิจ 

1. พันธกิจ 

   -  สงเสริมอาชีพและการดําเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 

   -  สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 

  2. เปาประสงค 

   -  จํานวนครัวเรือนท่ีมีรายไดมากข้ึน 

  3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

   -  จํานวนหมูบาน/ชุมชนที่มีความเขมแข็งมากขึ้น 

   -  จํานวนการผลิตและการขนสงเพิ่มเติมมากขึ้น 
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สวนที่ 3 

สรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2565 

 แบบที่ 1 การกํากับการจัดแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 คําชี้แจง : เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

 ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น   องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุร ี

 

ประเด็นการพัฒนา มีการดําเนินงาน ไมมีการดําเนินงาน 

สวนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  - 

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  - 

3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ  - 

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  - 

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  - 

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  - 

สวนที่ 2  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล  - 

8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน  - 

9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถิ่น  - 
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10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น  - 

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  - 

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  - 

13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น  - 

14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  - 

15. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด  - 

16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  - 

17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร  - 

18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร  - 

 

 แบบที่ 2 การติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 คําชี้แจง : เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนพัฒนาทองถิน่ โดยมีกําหนด

ระยะเวลาในการตดิตามและรายงานผลการดําเนินงานอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

 สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

 1.  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น    องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

 2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 

  ()  ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม - ธันวาคม) ()  ไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม) 

  ()  ไตรมาสที่ 3  (เมษายน - มิถุนายน) ()  ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน) 
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1. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561-2565 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1. ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

40 143,723,400 34 59,443,800 41 75,600,000 57 164,825,000 44 181,055,000 

2. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 60 31,453,760 59 23,103,760 71 23,287,000 73 99,179,000 67 29,271,000 

3. ดานการจัดระเบียบชุมชน/

สังคมและการรักษาความ

เรียบรอย 

4 100,000 5 165,000 10 2,441,000 11 1,811,000 6 161,000 

4. ดานการเมืองการบริหาร 9 490,000 17 710,000 15 720,000 23 3,490,000 16 850,000 

5. ดานการทองเที่ยว และการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

2 120,000 3 140,000 4 120,000 3 90,000 3 90,000 

6. ดานเศรษฐกิจ 4 50,000 4 50,000 3 30,000 4 50,000 4 50,000 

รวม 119 175,937,160 122 83,612,560 144 102,198,000 171 269,445,000 140 211,477,000 

(ขอมูลอางอิง : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลแผนของ อปท. : e-plan) 
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2. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น ป 2565 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนนิการทั้งหมด ขออนุมัติงบประมาณ เบิกจาย 

หมายเหตุ จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

1. ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ 
44 181,055,000 6 7,934,600 5 7,028,450 

 

2. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 67 29,271,000 37 25,482,500 23 19,820,129.26  

3. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ

รักษาความเรียบรอย 
6 161,000 7 305,000 5 113,710 

 

4. ดานการเมืองการบริหาร 16 850,000 7 775,000 6 739,497  

5. ดานการทองเที่ยว และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3 90,000 1 60,000 0 0 

 

6. ดานเศรษฐกิจ 4 50,000 0 0 0 0  

รวม 140 211,477,000 58 34,557,100 39 27,701,786.26  

 

ครุภัณฑ 

ครุภัณฑ 

ขออนุมัติงบประมาณ เบิกจาย 

หมายเหตุ จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

รวม 16 514,450 16 499,610  

 

(ขอมูลอางอิง : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลแผนของ อปท. : e-plan) 
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3. แบบรายงานติดตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565  

ยุทธศาสตรที่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

 - งานกอสราง 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/รายละเอียด

โครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการกอสรางถนนผิว

จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายขางสหกรณโปงกระทิง

บน - เสนหลังโรงเรียนบาน

โปงกระทิงบนติดชุด ชป.3 

หมูที่ 1 โปงกระทิงบน ตําบล

บานบึง อําเภอบานคา 

จังหวัดราชบุรี 

900,000  
(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

ม.ค. – 

ก.ย. 65 
  895,500 กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 255 เมตร  ความ

หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0 - 

0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรตีไมนอยกวา 1,530 

ตารางเมตร  โดยดําเนินการกอสรางตามแบบ

มาตรฐานงานทางสาํหรับ อปท.ตามองคการ

บริหารสวนตําบลบานบึง กําหนด พรอมติดตั้งปาย

ประชาสมัพันธโครงการ  ขนาด 1.20 x 2.40 

เมตร จาํนวน  1 ปาย 

- - 

2 โครงการกอสรางถนนผิว

จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายพุลูกไก หมูที่ 1  

บานโปงกระทิงบน  

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา  

จังหวัดราชบุรี 

1,466,000  
(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

ม.ค. – 

ก.ย. 65 
  1,453,000 กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 

6.00 เมตร ระยะทางยาว 415 เมตร  ความหนา 

0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0 - 0.50 

เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 2,490 ตาราง

เมตร  โดยดาํเนินการกอสรางตามแบบมาตรฐาน

งานทางสําหรับ อปท.ตามองคการบริหารสวน

ตําบลบานบึง กําหนด พรอมตดิตัง้ปาย

ประชาสมัพันธโครงการ  ขนาด 1.20 x 2.40 

เมตร จาํนวน  1 ปาย 

- - 
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ) 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/รายละเอียด

โครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

3 โครงการกอสรางถนนผิว

จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายหวยน้ําใส หมูที่ 8  

ตําบลบานบึง เชื่อมตอ  

บานใหมพัฒนา หมูที่ 4  

ตําบลบานคา อําเภอบานคา  

จังหวัดราชบุรี 

1,766,000  
(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

ม.ค. – 

ก.ย. 65 
  1,298,000 กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร  

ความหนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกวาง

ขางละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นทีค่อนกรีตไม

นอยกวา 3,000 ตารางเมตร โดยดําเนินการ

กอสรางตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ 

อปท.ตามองคการบรหิารสวนตําบลบานบึง 

กําหนด พรอมตดิตั้งปายประชาสมัพันธ

โครงการ  ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จํานวน  

1 ปาย 

- - 

4 โครงการกอสรางถนนผิว

จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายอยูสบาย หมูที่ 14  

บานพุบอนกลาง  

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา  

จังหวัดราชบุรี 

1,210,000  
(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

ม.ค. – 

ก.ย. 65 
  889,350 กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 340 เมตร  

ความหนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกวาง

ขางละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม

นอยกวา 2,040 ตารางเมตร โดยดําเนินการ

กอสรางตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ 

อปท.ตามองคการบรหิารสวนตําบลบานบึง 

กําหนด พรอมตดิตั้งปายประชาสมัพันธ

โครงการ  ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จํานวน  

1 ปาย 

- - 
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ) 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/รายละเอียด

โครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

5 โครงการปรับปรุงระบบประปา

ตําบลบานบึง 

 
*แผนการดําเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

2,492,600 

(เงินสะสม) 

ม.ีค. – 

พ.ค. 65 
  2,492,600 วางทอเมนประปา ระยะทาง 

4,832 เมตร 

- - 
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1.2 แผนงานเคหะชุมชน  

- งานไฟฟาและประปา 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/รายละเอียด

โครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค

สาขาอําเภอจอมบึง 

100,000  

(เงินรายได) 

 

ม.ค. – 

มิ.ย. 65 
   ไมไดดําเนินการเนื่องจากเหตุการณ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID 19) 

- - 
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ยุทธศาสตรที่ 2  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2.1 แผนงานสาธารณสุข 

 -  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

 -  งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการควบคุมและปองกัน

โรคติดตอ 

20,000 

(เงินรายได) 

ตลอดทั้งป   7,200 1.ดําเนินการจัดทําปายไวนิล

มาตรการปองกันการแพร

ระบาดของโรคโควิด-19 

2.จัดซื้อถังพนยา จํานวน 2 ถัง 

- - 

2 โครงการควบคุมและปองกันโรคพิษ

สุนัขบา (ตามโครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 

ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช

นารี) 

75,000  
(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

*โอนงบเพิ่ม 

15,000 
 

รวมทั้งหมด 

90,000 

ม.ค. – 

ก.ค. 65 
  89,550 ดําเนินการจัดซื้อวัคซีน จํานวน 

2,985 โดส 

- - 

3 โครงการปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก 

30,000  

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

ก.ย. 65 
   ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 

19) 

- - 
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2.1 แผนงานสาธารณสุข (ตอ) 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

4 โครงการอบรมใหความรูผูนําชุมชน

ทางดานสาธารณสุขในการจัดการ

สิ่งแวดลอมในครัวเรือนและชุมชน

เพื่อปองกันการเกิดโรคติดตอ 

50,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. -  

ส.ค. 65 

 

  ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 

19) 

- - 

5 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

280,000 

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

ม.ค. -  

ส.ค. 65 
   ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 

19) 

- - 
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2.2 แผนงานการศึกษา 

 -  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

 -  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 -  งานศึกษาไมกําหนดระดับ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน

การสอน)   

187,000 
(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

ตลอดทั้งป  
 

161,500 ดําเนินการตามรายละเอียด

โครงการเรียบรอยแลว 

- - 

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน 

, คาอุปกรณการเรียน , คา

เครื่องแบบนักเรียน , คากิจกรรม

พัฒนาผูเรียน) 

79,100  
(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

*โอนงบเพ่ิม 

4,000 

รวมทั้งหมด 

83,100 

ตลอดทั้งป  

 

82,490 ดําเนินการตามรายละเอียด

โครงการเรียบรอยแลว 

- - 

3 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาอาหาร

กลางวัน) 

540,500 

(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 
ตลอดทั้งป  

 

470,400 ดําเนินการตามรายละเอียด

โครงการเรียบรอยแลว 

- - 
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2.2 แผนงานการศึกษา (ตอ) 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช  

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

4 คาอาหารเสริม (นม) 
 

* หมวดคาวัสดุ  

วัสดุงานบานงานครัว 

2,197,900 
(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

ตลอดทั้งป   151,468.56 ดําเนินการตามรายละเอียด

โครงการเรียบรอยแลว 

- - 

5 อุดหนุน โรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) 

4,200,000 

(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

ตลอดทั้งป   3,808,224 ดําเนินการตามรายละเอียด

โครงการเรียบรอยแลว 

- - 

6 โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรู

และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 

50,000 

(เงินรายได) 

(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

พ.ค. – 

ก.ค. 65 
   ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

 

- - 



21 

 

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 

 -  งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการสงเคราะหครอบครัวผูมี

รายไดนอยและผูที่ไรที่พึ่ง 

20,000 

(เงินรายได) 

ตลอดทั้งป   6,000 ดําเนินการใชการ

ชวยเหลือประชาชนเปน

คาพาหนะเดินทางไป

รักษาพยาบาล 1ราย 

3,000 บาท จํานวน 2 

ครั้ง 

- - 
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2.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

- งานกอสราง 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการกอสรางรั้วประตูรั้วปายชื่อ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโปงกระทิง

บน 

500,000 

(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

ก.ค. – 

ก.ย. 65 
  498,000 ดําเนินการตาม

รายละเอียดโครงการ

เรียบรอยแลว 

- - 
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2.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 - งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน 60,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

ส.ค. 65 
  35,957.70 ดําเนินการจัดอบรมการคัด

แยกขยะในครัวเรือน หมูที่ 4 

บานพุน้ํารอน  

ในวันที่ 7 ก.ย. 65 

- - 

2 โครงการจัดทําเวทีประชาคมตําบล 20,000 

(เงินรายได) 

มี.ค. – 

พ.ค. 65 
  ดําเนินการโดย

ไมใช

งบประมาณ 

ดําเนินการจัดประชุม

ประชาคมตําบล เพื่อรับฟง

ปญหาความตองการ และ

นํามาจัดทําแผน 

พัฒนาทองถิ่น (66-70) 

- - 

3 โครงการปกปองสถาบันสําคัญของ
ชาติ 

50,000 

(เงินรายได) 

ตลอดทั้งป    ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

- - 

4 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน
และเจาหนาที่ที่เก่ียวของ 

360,000 

(เงินรายได) 

มี.ค. – 

มิ.ย. 65 
   ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

- - 
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2.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ตอ) 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรบั 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

5 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 50,000 

(เงินรายได) 

เม.ย. – 

ม.ิย. 65 
  10,368 จัดทําปายศูนยเรียนรูตาม

แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง จํานวน 18 ปาย รวมกับ

โรงเรียนบานโปงกระทิงบน 

- - 

6 โครงการสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด  

20,000 

(เงินรายได) 

พ.ค. 65    ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

- - 

7 โครงการสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมกลุมสตรีตําบลบานบึง  

150,000 

(เงินรายได) 

พ.ค. 65    ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

- - 

8 โครงการหนาบานนามอง

สิ่งแวดลอมดี 

60,000  

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

ส.ค. 65 

   ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

- - 

9 โครงการอบรมเครือขาย

ประชาธิปไตย 

 

20,000  

(เงินรายได) 

มี.ค. 65    ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

- - 
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2.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

- งานกีฬาและนันทนาการ  – งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  - งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุต

ซอลตําบลบานบึง 

100,000 

(เงินรายได) 

พ.ค. – 

ก.ค. 65 
  43,350 ดําเนินการตามรายละเอียด

โครงการเรียบรอยแลว 

- - 

2 โครงการจัดการแข งขันกีฬา

มวลชนตําบลบานบึง 

150,000 

(เงินรายได) 

ม.ีค. – 

พ.ค. 65 

   ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

- - 

3 โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

20,000 

(เงินรายได) 

พ.ย. 64   ดําเนินการโดย

ไมใช

งบประมาณ 

ดําเนินการโดยจัดสถานที่ลอย

กระทงใหแกประชาชน 

บริเวณโรงเรียนบานโปง

กระทิงลาง 

- - 

4 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
เกียรติ/รัฐพิธีตางๆ 

100,000 

(เงินรายได) 

ตลอดทั้งป   36,650 ดําเนินการตามรายละเอียด

โครงการเรียบรอยแลว 

- - 
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2.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ตอ) 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

5 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ

จัดกิจกรรมทางศาสนา 

20,000 

(เงินรายได) 

ตลอดทั้งป   2,646 ดําเนินการตาม

รายละเอียดโครงการ

เรียบรอยแลว 

- - 

6 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี

ทองถิ่น “ประเพณีเทศกาลเดือนเกา 

เรียกขวัญ ผูกขอมือ (กินขาวหอ)” 

40,000 

(เงินรายได) 

ส.ค. – 

ก.ย. 65 
  

 

ไมไดดําเนินการ

เนื่องจากเหตุการณ

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

- - 

7 อุดหนุนโครงการจัดงานสับปะรด

หวานบานคา 

50,000 

(เงินรายได) 

พ.ค. - 

ก.ค. 65 

 

 

 

ไมไดดําเนินการ

เนื่องจากเหตุการณ

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

- - 
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2.7  แผนงานงบกลาง 

- เงินสมทบกองทุน - เงินสํารองจาย 

- เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ - เบี้ยยังชีพผูพิการ 

- เงินจายตามขอผูกพัน - เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส 

 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 

221,000 

(เงินรายได) 

(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

ตลอดทั้งป  

 

101,806 จายเงินสมทบใหกองทุน

ประกันสังคม 

- - 

2 โครงการ เงินสมทบกองทุน เ งิ น

ทดแทน 

8,000 

(เงินรายได) 

ธ.ค. 64  
 

5,699 จายเงินสมทบกองทุน

เงินทดแทน 

- - 

3 เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 12,400,000 

(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

ตลอดทั้งป  

 

11,458,200 ดําเนินการจายเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุประจําป 

2565 จํานวน 1,537 

ราย 

- - 

4 เบี้ยยังชีพความพิการ 2,400,000  

(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

ตลอดทั้งป  

 

2,046,200 ดําเนินการจายเบี้ยยัง

ชีพผูพิการ จํานวน 208 

ราย 

- - 
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2.7  แผนงานงบกลาง (ตอ) 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

5 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 90,000  

(เงนิอุดหนุนท่ัวไป) 

ตลอดทั้งป   69,500 จายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 

จํานวน 13 ราย 

- - 

6 โครงการเงินสมทบกลุมออมบุญวัน

ละบาทตําบลบานบึง  

100,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มี.ค. 65 
   กลุมออมบุญยังไมไดจด

จัดตั้งเปนองคกรสวัสดิการ 

- - 

7 โครงการเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

(กบท.) 

520,000  

(เงินรายได) 

 

พ.ย. – 

ธ.ค. 64 
  520,000 จายเงินสมทบกองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถิ่น (กบท.) 

- - 

8 โครงการเงินสมทบระบบ

หลักประกันสุขภาพ 

225,000 

(เงินรายได) 

ต.ค. 64 – 

ก.พ. 65 
  214,920 จายเงินสมทบระบบ

หลกัประกันสุขภาพ 

- - 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบรอย 

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการตั้งดานตรวจคัดกรอง

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค

วิด19) 

40,000  

(เงินรายได) 

ตลอดทั้งป    ดําเนินการโดย

ไมใช

งบประมาณ 

คัดกรองผูเดินทางเขาออก

เพื่อปองกันการแพรระบาด

ของโควิด - 19 

- - 

2 โครงการปองกันไฟปาและหมอก

ควัน 

60,000  

(เงินรายได) 

พ.ย. 64 – 

พ.ค. 65 
  25,400 ดําเนินการจัดกิจกรรมทํา

แนวกันไฟรวมกับประชาชน 

หมูที่ 1 , หมูที่ 9 

- - 

3 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการ

จิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ

บริหารสวนตําบลบานบึง  

80,000  

(เงินรายได) 

เม.ย. – 

มิ.ย. 65 

 

   ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

- - 

4 โครงการรณรงคปองกันการเกิด
อุบัติเหตุและตั้งจุดบริการ
ประชาชน 

20,000 

(เงินรายได) 

(ธ.ค 64 - 

ม.ค. 65) 

และ 

(เม.ย. 65) 

  3,310 ลดจํานวนอุบัติเหตุในพื้นท่ี

ใหเปนศูนย 

- - 
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3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ตอ) 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

5 โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับ

ภัยและการปองกันภัยแก

ประชาชน 

20,000 

(เงินรายได) 

(ต.ค. – 

พ.ย. 64) 

และ 

(ส.ค. – 

ก.ย. 65) 

  
 

 ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

- - 

6 โครงการอบรมการปองกันและ
ควบคุมการเกิดอัคคีภัย 

20,000 

(เงินรายได) 

ม.ีค. – 

เม.ย. 65 

 

  20,000 เจาหนาที่ผูบริหารมีความรู

เกี่ยวกับการดับไฟเบื้องตน 

การปฐมพยาบาลเบื้องตน 

การทํา CPR 

- - 

7 อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชน
(องคการบริหารสวนตําบลหนอง
พันจันทร) 

65,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มี.ค. 65 
  65,000 ดําเนินการอุดหนุน

งบประมาณใหองคการ

บริหารสวนตําบลหนองพัน

จันทร จํานวน 65,000 บาท 

เพื่อชวยเหลือประชาชนเมื่อ

เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ 

- - 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4  ดานการเมืองการบริหาร 

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

- งานบริหารทั่วไป - งานบริหารงานคลัง 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/รายละเอียด

โครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการจัดงานวันทองถิ่น

ไทย 

10,000 

(เงินรายได) 

ม.ีค. 65   ดําเนินการ

โดยไมใช

งบประมาณ 

นอมรําลึกถึง ร.5 ที่ทรงมีตอการ

ปกครองสวนทองถิ่นไทย 

- - 

2 โครงการสรางจิตสํานึกใหเด็ก

และเยาวชนในการตอตาน

การทุจริต 

20,000 

(เงินรายได) 

มิ.ย. – 

ส.ค. 65 
   ไมไดดําเนินการเนื่องจากเหตุการณ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID 19) 

- - 

3 โครงการอบรมการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล 

10,000 

(เงินรายได) 

ม.ีค. – 

พ.ค. 65 
  9,280 จัดอบรมใหความรูดานการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ใหแก ผูบริหาร เจาหนาที่ พนักงาน 

และผูที่ที่เกี่ยวของ 

- - 

4 โครงการอบรมใหความรูดานกฎ 

ระเบียบ และกฎหมายที่

เก่ียวของสําหรับผูบริหาร 

สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงาน

สวนตาํบล ลูกจาง และ

พนักงานจาง 

20,000  

(เงินรายได) 

มี.ค. – 

พ.ค. 65 
  18,035 จัดอบรมใหความรูดานกฎ ระเบียบ 

และกฎหมายที่เก่ียวของสําหรับ

ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน 

พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ

พนักงานจาง 

- - 
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4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ตอ) 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/รายละเอียด

โครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

5 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน 

500,000 

(เงินรายได) 

ต.ค. 64 – 

มี.ค. 65 
  497,282.50 ปรับปรุงแผนที่ภาษีทั้งตําบล  

ในเขตพ้ืนที่ ส.ป.ก. ใหเปนปจจุบัน 

- - 

6 โครงการประเมินคุณภาพการ

ใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลบานบึง 

15,000 

(เงินรายได) 

มิ.ย. – 

ส.ค. 65 
  15,000 จัดจางสถาบันและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

ประเมินคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง 

- - 
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4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

- งานกอสราง 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/รายละเอียด

โครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการปรับปรุงและ

ซอมแซมหองน้ําสําหรับ

บริการประชาชน 

200,000 

(เงินรายได) 

พ.ค. - 

ก.ค. 65 
  199,900 ปรับปรุงและซอมแซมหองน้ําของ

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง 

ตามแบบมาตรฐานที่กําหนด

เรียบรอยแลว 

- - 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 ดานการทองเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5.1  แผนงานการเกษตร 

- งานสงเสริมการเกษตร 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

60,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

ส.ค. 65 

   ไมไดดําเนินการ

เนื่องจากเหตุการณ

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

- - 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6  ดานเศรษฐกิจ 

6.1 แผนงานการเกษตร 

- รณรงคใหประชาชนรูจักใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

- สนับสนุนกลุมอนุรักษในการเผยแพรประชาสัมพันธ 

ลําดับที่ โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

ไมมีการดําเนินการตามขอบัญญัติตําบล 
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บัญชีครุภัณฑ 
แผนงานบริหารทั่วไป : บริหารงานทั่วไป 

- สํานักปลัดฯ 

ลําดับ

ที ่
รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 - เกาอี้สํานักงาน จํานวน 4 ตัว 

1) เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 3 ตัว 

ราคาตัวละ 3,900 บาท เปนเงนิ  

11,700 บาท 

2) เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน  จาํนวน  

1  ตัวๆละ  5,500  บาท  เปนเงิน  

5,500  บาท 

17,200  

(เงินรายได) 

ก.พ. – 

เม.ย. 65 
 

 

17,200 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 

2 - โตะสํานักงาน 

- โตะทาํงานเหล็ก 7 ลิ้นชัก จาํนวน  

5  ตัว ราคาตัวละ  6,500 บาท จํานวน 

4 ตัว ราคาตัวละ 7,000 บาท จาํนวน 

1 ตัว  

- โตะทาํงานเหล็ก 7 ลิ้นชัก ราคาตัวละ  

6,500 บาท จํานวน 4 ตัว เปนเงิน  

26,000 บาท 

- โตะทาํงานเหล็ก 7 ลิ้นชัก ราคาตัวละ  

7,000 บาท จาํนวน 1 ตัว เปนเงิน  

7,000 บาท 

36,500 

(เงินรายได) 

ก.พ. – 

เม.ย. 65 
 

 

33,000 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 
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แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง 

- กองคลัง  

ลําดับ

ที ่
รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 

เครื่อง 

30,000 

(เงินรายได) 

ก.พ. – 

เม.ย. 65 
 

 

29,800 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 

2 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 

 

17,000 

(เงินรายได) 

ก.พ. – 

เม.ย. 65 
 

 

16,900 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน :  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- สํานักปลัดฯ 

ลําดับ

ที ่
รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 เครื่องเปาลมสะพายหลัง จํานวน  2  

เครื่อง 

50,000 

(เงินรายได) 

ก.พ. – 

เม.ย. 65 
 

 

46,000 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 

2 เลื่อยโซยนต จํานวน 1 เครื่อง 

 

15,000 

 (เงินรายได) 
ก.พ. – 

เม.ย. 65 
 

 

12,500 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 

3 เครื่องรับสงวิทย ุจํานวน 6 เครื่อง 

 

72,000 

(เงินรายได) 
 

 

ก.พ. – 

เม.ย. 65 
  72,000 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 

4 โดรน (อากาศยานไรคนขับ) จํานวน 

1 เครื่อง  

 

150,000 

(เงินรายได) 

*โอนงบเพ่ิม 

50,000 

รวมทั้งหมด 

200,000 

ก.พ. – 

เม.ย. 65 
  199,020 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 
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แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ,งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  

- กองสาธารณสุขฯ 

ลําดับ

ที ่
รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 ชั้นเก็บเอกสาร 40 ชอง  

จํานวน 2 ตูๆละ 5,500.- บาท   

 

11,000 

(เงินรายได) 

ก.พ. – 

เม.ย. 65 
  10,000 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 

2 ตูเหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) 

จํานวน 2 ตูๆละ 5,900.-บาท  

 

11,800 

(เงินรายได) 

ก.พ. – 

เม.ย. 65 
 

 

11,400 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 

3 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม

ติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน  1 

เครื่อง 

4,300 

(เงินรายได) 

ก.พ. – 

เม.ย. 65 
 

 

4,000 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 

4 ตูเย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จํานวน 

1 ตู  

 

18,500 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

ม.ีค. 65 
 

 

18,290 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  

- กองชาง 

ลําดับ

ที ่
รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 เกาอี้ทํางาน (เจาหนาที่)  

จํานวน 2 ตัวๆละ 3,200.- บาท เปน

เงิน 6,400.-บาท  

  

6,400 

(เงินรายได) 

ก.พ. – 

เม.ย. 65 
 

 

6,000 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 

2 เกาอี้ทํางาน (ผูอํานวยการ) จํานวน 

1 ตัว 

 

6,600 

(เงินรายได) 

ก.พ. – 

เม.ย. 65 
 

 

6,500 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 

3 ชั้นเก็บเอกสาร 40 ชอง จํานวน 2 

ตูๆละ 5,500.- บาท เปนเงิน 

11,000 บาท       

 

11,000 

(เงินรายได) 

ก.พ. – 

เม.ย. 65 
 

 

10,000 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 

4 โตะทํางาน จํานวน 1 ตัว 

 

7,150 

(เงินรายได) 

ก.พ. – 

เม.ย. 65 
 

 

7,000 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 
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สรุปผลการพัฒนาประจําป 2565 

จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2565 จํานวน   140    โครงการ 

จํานวนโครงการตามขอบัญญัติ พ.ศ. 2565 จํานวน     58    โครงการ 

ดําเนินการตามขอบัญญัติแลว จํานวน     39    โครงการ 

ไมไดดําเนินการตามขอบัญญัต ิ จํานวน     19    โครงการ 

โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2565 จํานวน 140 โครงการ นํามาดําเนินการ 58 โครงการ คิดเปนรอยละ  41.43 

โครงการตามขอบัญญัติป พ.ศ. 2565 จํานวน 58 โครงการ ดําเนินการแลว 39 โครงการ คิดเปนรอยละ  67.24 

ยุทธศาสตรที่ 1   จํานวน    6  โครงการ  ดําเนินการ    5  โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 2   จํานวน   37  โครงการ  ดําเนินการ  23  โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 3   จํานวน    7  โครงการ  ดําเนินการ    5  โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 4   จํานวน    7  โครงการ  ดําเนินการ    6  โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 5   จํานวน    1  โครงการ        ดําเนินการ    0  โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 6   ไมมีโครงการ    ดําเนินการ    -   โครงการ 

สรุปครุภัณฑ 
จํานวนครุภัณฑตามขอบัญญัติ พ.ศ. 2565 จํานวน     16    รายการ 

ดําเนินการตามขอบัญญัติแลว จํานวน     16    รายการ 

ไมไดดําเนินการตามขอบัญญัต ิ จํานวน      0     รายการ 

ครุภัณฑตามขอบัญญัติป พ.ศ. 2565 จํานวน 16 รายการ ดําเนินการแลว 16 รายการ คิดเปนรอยละ  100 
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  ⇨ ปญหา อุปสรรค 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเทศไทยและในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี ไดประสบปญหาจากการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบานบึง ตองดําเนินการตามมาตรการการปองกันโรคระบาดของโรคดังกลาวอยางตอเนื่อง ประกอบกับมีคําสั่ง

และประกาศของคณะกรรมการโรคติดตอของจังหวัดราชบุรี มีผลตอการดําเนินโครงการ/กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง ที่มีลักษณะเปนการรวมคนจํานวนมาก หรือ

เสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค จึงทําใหบางโครงการ/กิจกรรม ไมสามารถดําเนินการตอไปไดในขณะนี้ ทําใหผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและแผนพัฒนาทองถิ่นมีเปาหมาย

ลดลง แตองคการบริหารสวนตําบลบานบึง ก็ไดดําเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แกไข แผนพัฒนาทองถิ่น และโอนเพิ่ม/ลด งบประมาณ ตามขอบัญญัติงบประมาณตามระเบียบ

กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เพื่อใหการใชจายงบประมาณเปนไปตามสถานการณ และสนองความตองการของประชาชนและเกิดประโยชนสูงสุดในพื้นที่เขตขององคการ

บริหารสวนตําบลบานบึงดวยความเหมาะสม 

  ⇨ ขอเสนอแนะ 

  เนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพรระบาดอยูในปจจุบัน และยังสายพันธุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีความรุนแรงขึ้น 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง จึงไดมีการเตรียมความพรอมในการรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามมาตรการอยูเสมอ ในการกําหนดยุทธศาสตร การวางแผน  

การดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ควรตองมีการวิเคราะหขอมูลใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน พรองทั้งตอบสนองความตองการของประชาชนและเกิดประโยชน

สูงสุดและการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา โปรงใส เพื่อใหการแกไขปญหาเปนไปตามความตองการอยางแทจริง 

  ทั้งนี้ ภาคประชาชน หนวยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผูมีสวนไดเสีย สามารถใหขอเสนอแนะใหคําปรึกษา แนะนํา ตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน

ตําบลบานบึง ไดโดยตรงตอผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง หรือใหขอมูลผานระบบเว็ปไซตขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง http://www.banbunglocal.go.th 

หรือติดตอใหขอมูลไดท่ีสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานบึง ตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 70180 หมายเลขโทรศัทพ  0 3291 9947 ในวันและเวลาราชการ 
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