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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
------- 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหาร 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
พระยาบันลือหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น 

  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) (เฉพาะปีงบประมาณ 2562) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจ
ของประชาชนต าบลพระยาบันลือ 

  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ 
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เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้ง
รับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบล
พระยาบันลือ ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่ง
ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ 

  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยา
บันลือ 

  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น/ปลัด/ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลพระยา
บันลือ.หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด   

  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทกุป(ี4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีผู่้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือกจ านวน 2 คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยา
บันลือ ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ   
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือเพ่ือด าเนินการต่อไป 

  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยา
บันลือได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือดังนี้ 

  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
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หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้ว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก (ข้อ2.1) 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน
ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพระยาบันลือ 

  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3 

  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือต่อผู้บริหาร
เพ่ือให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพระยาบันลือโดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
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อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่ง
อาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมกา
รพัฒนาของ 

อปท. 

ตุลาคม61/กันยายน62 

คณะกรรมกา
รติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น 
รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ประกาศผลการติดตามและ
ประเมิ นผลแผน พัฒ นาให้
ประชาชนในต าบลพระยาบัน
ลิอทราบในที่ เปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

เสนอ 

ประ 
กาศ 
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4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้าง
เครื่ อ งก ารติ ดต ามและป ระ เมิ น ผลแผน พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ได้ แก่ แบ บ สอบ ถาม  (Questionnaires) แบ บ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง 
ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป
ข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยา
บันลือก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพระยาบันลือ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และสรุป
ภาพรวมทั้งปีงบประมาณ 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือให้ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ 

  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนต าบลพระยาบันลือมาปฏิบัติงาน 
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  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา 

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งทีป่ระชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลและอาจ
รวมถึงระดับอ าเภอ.และระดับจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์
รวมของจังหวัดเดียวกัน  

  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยา
บันลือก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
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  3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยา
บันลือก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 

  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพื่อ
ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัด
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางเข้า ร.ร.สอนดี หมู่ที่ 7(จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร) โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุประจ าปี(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 

  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด   โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 

   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพระยาบันลือ ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพระยาบันลือ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกต
แบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ 

  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลพระยาบันลือ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้
เป็นหลักฐาน 

  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกล
ยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ 
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5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 

  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 

  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันเสมอ 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหาร ปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพระยาบันลือ  สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไข
และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลพระยาบันลือ 
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ส่วนที่ 2  
กำรติดตำมและประเมินผล 
 
2.1. สรุปกำรติดตำมและประเมินผลสำมปีท่ีผ่ำนมำและปีงบประมำณปัจจุบัน 
       2.1.1 สรุปผลการการติดตามและประเมินผลสามปีที่ผ่านมาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปีงบประมาณปัจจุบัน 
ปีงบประมาณ  2558,2559, 2560,2561,2562   
 

ปีงบประมำณ 
จ ำนวนงบประมำณ  (บำท) 

แผนพัฒนำสำมปี แผนกำรด ำเนนิงำน ข้อบัญญัติ 
งบประมำณฯ 

กำรเบิกจ่ำยตำม 
 ข้อบัญญัติฯ 

2558 93,905,500 10,988,687 9,216,735 9,164,571.89 

2559 142,812,600 11,073,468 9,352,078 4,607,732.16 

2560 104,526,150 10,932,400 11,147,000 6,087,344 

ปีงบประมำณ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่
ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

แผนกำรด ำเนนิงำน 
ข้อบัญญัติ 
งบประมำณฯ 

กำรเบิกจ่ำยตำม 
ข้อบัญญัติฯ 

2561 131,328,400 8,407,621 14,566,700 11,865,622.50 

2562 77,110,500 10,777,706.00 10,777,706.00 7,487,643.80 
 
แผนภูมิ : แสดงผลกำรด ำเนินงำน  ปีงบประมำณ  2558, 2559, 2560,2561,2562 
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2.1.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลในสี่ปีที่ผ่านมาและปีงบประมาณปัจจุบัน  
        ปีงบประมาณ  2557, 2558, 2559, 2560 ,2561,2562  
 

ปีงบประมำณ 

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม 

แผนพัฒนำสำมปี/สี่ป ี แผนด ำเนินงำน โครงกำร/กิจกรรมต ำเนินกำร
แล้ว 
 

2557 141 59 56 

2558 127 74 59 

2559 150 83 66 

2560 148 72 64 

2561 245 84 84 

2562 125 57 38 
 
 
แผนภูมิ : แสดงผลการติดตามและประเมินผลในสี่ปีที่ผ่านมาและปีงบประมาณปัจจุบัน 
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 2.2. ผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
    2.2.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
     1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลพระยา
บันลือเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ,ยุทธศาสตร์จังหวัด, ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพระยาบันลือ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อ าเภอลาดบัวหลวงและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ 
     2) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพระยา
บันลือ มีรายละเอียด ดังนี้ 
     @ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ศาลาที่พักผู้โดยสาร 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ลานกีฬา 
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 -แนวทางการขยายเขตและซ่อมบ ารุงไฟฟ้าสาธารณะ 
-แนวทางการ ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขต ดูแลระบบประปาหมู่บ้านและประตูกักเก็บน้ า 
 -แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าในการอุปโภค บริโภค และขุดลอกคลองเพ่ือการเกษตร 
      @ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 -แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
 -แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการศึกษาและกีฬา 
 -แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม งานสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย  
 -แนวทางการสงเคราะห์จัดสวัสดิการแก่สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ 
      @  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 -แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทางศาสนา และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
 -อุดหนุนหน่วยงานราชการ วัด มัสยิด กลุ่มอาชีพ องค์กรเอกชน ฯลฯ ตามโครงการที่อยู่ภายใต้อ านาจ
หน้าที่อบต. และอบต.ไม่ได้ด าเนินการเอง 
     @  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 -แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
 -แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 -แนวการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน 
 -แนวทางการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย 
 -แนวทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นพร้อมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
   @.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 -แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผน 
 -แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ 
   @.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 -แนวทางการพัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
 -แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล (Good Governance) 
 -แนวทางการพัฒนาสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 -แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารงาน 
   @ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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 -แนวทางการพัฒนาสร้างภูมิทัศน์แหล่งน้ าพร้อมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 -แนวทางการก าจัดและการจัดการขยะ 
    
วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ 
“พัฒนำคุณภำพชีวิต  บนวิถีชีวิตแห่งควำมพอเพียง ชำวประชำมีส่วนร่วม เสริมสร้ำงคุณธรรม  ก้ำวน ำ
ควำมรู้  เชิดชูศำสน์กษัตริย์  รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมสำธำรณูปกำร ” 
 
พันธกิจ 
          ๑.  จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีคุณภาพ 
 ๒.  จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๓.  จัดให้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๔.  จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ๕.  จัดให้มีการพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม และการท่องเที่ยวตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖.  จัดให้มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 ๗.  จัดให้มีการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 
   ๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนให้มีความเจริญ 
   ๒. ปรับปรุง ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ  การศึกษา สาธารณสุข สงเคราะห์ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้นพร้อมกับมีสุขภาพ พลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ 
   ๓.  ส่งเสริม อนุรักษ์ เพ่ิมพูนการเรียนรู้ของชุมชนและกิจกรรมทางศาสนา พร้อมธ ารงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
   ๔.  ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุงการมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การสร้างความมั่นคงเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 



15 
 

 

   ๕.  ส่งเสริม พัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม และการท่องเที่ยวตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 
  ๖.  ส่งเสริม พัฒนา การบริหารจัดการที่ดีให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ือให้
ประชาชนได้รับบริการอย่างรวดเร็วถูกต้องเป็นธรรมและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
   ๗.  ส่งเสริม พัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ปี พ.ศ. 2561-2564 ปีงบประมำณ 2562 
2.3.1 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เฉพาะปีงบประมาณ 2562)    
       (ตามแบบ ผ 01) 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - 2564 

อบต.พระยำบันลือ ลำดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยำ 
 

   ยุทธศำสตร์ที่ 1 : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

  
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

งบประมำณ 

2562 

1.  โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ริมคลอง
พระยาบันลือ ม.3 

เพ่ือซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,990,000.00 

2.  โครงการซ่อมแซม คสล.ซอยกอดีรี 
และอะมะดียะห์ หมู่ที่ 1 

เพ่ือซ่อมแซมถนน คสล.กว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 1000 เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,900,000.00 

3.  โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอย 25 
และซอย 30 หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 2 

เพ่ือซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,500,000.00 

4.  โครงการป้องกันฝุ่นละอองถนนหิน
คลุกโดยการลาดน้ าอ้อยโมลาด บริเวณ
ถนน ม.1-7 

เพ่ือลาดน้ าอ้อยโมลาด ถนนหินคลุก ใน
พ้ืนที่ต าบลพระยาบันลือ ม 1-7 ความยาว
ถนนทั้งพ้ืนที่ อบต.ประมาณ 5,000 เมตร 

100,000.00 

5 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณ
ทดตาหลี ม.4 

เพ่ือซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณทดตาหลี ม.
4 ถนนกว้าง 3.5 เมตร ยาว 50 เมตร 

100,000.00 

6 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เลียบ
คลองสาน หมู่ 5 เชื่อมทางเข้าวัด
โสภณ ต.คู้สลอด 

เพ่ือซ่อมแซมถนนลาดยาง เลียบคลองสาน 
หมู่ 5 กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร 

500,000.00 

7 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล.
สายทางเข้ามัสยิดคอยรียะฮ์ และ
ทางเข้ามัสยิดมูดิยะฮ์ หมู่ 2 

เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล.สาย
ทางเข้ามัสยิดคอยรียะฮ์ และทางเข้ามัสยิด
มูดิยะฮ์ หมู่ 2 

2,000,000.00 

8 โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรัง - หินคลุก ใน
การซ่อมแซมถนน ม.1-7 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุลูกรัง - หินคลุก ในการ
ซ่อมแซมถนน ม.1-7 

100,000.00 

9 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน โดย
การลงหินคลุก หมู่ที่ 5 

เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน โดยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร 

100,000.00 

10 โครงการจัดซื้อยางมะตอย ซ่อมแซม
ถนนที่ช ารุด ในพื้นที่ หมูที่ 1 - หมู่ที่ 7 

เพ่ือดซื้อยางมะตอย ซ่อมแซมถนนที่ช ารุด 
ในพ้ืนที่ หมูที่ 1 - หมู่ที่ 7 

100,000.00 

11 โครงการซ่อมแซมคันถนน สายทางเข้า
วัดฉัตรทอง ม.6 

เพ่ือซ่อมแซมคันถนน สายทางเข้าวัดฉัตร
ทอง ม.6 

100,000.00 

12 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง สะพาน
ข้ามคลองพระยาบันลือ บริเวณหน้าวัด
โพธิ์ประสิทธิ์ ม.3 

เพ่ือซ่อมแซม/ปรับปรุง สะพานข้ามคลอง
พระยาบันลือ บริเวณหน้าวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 
ม.3 

150,000.00 
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13 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลพระยา
บันลือ 

เพ่ือปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงต าบลพระยาบันลือ 

100,000.00 

14 โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยา
บันลือ 

เพ่ือซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ 

200,000.00 

15 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.พระ
ยาบันลือ 

เพ่ือก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.พระยาบันลือ 300,000.00 

16 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลา
เอนกประสงค์ 

เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ 
ในพ้ืนที่ต าบลพระยาบันลือ 

100,000.00 
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

2562 

17 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 
1 ถึง หมู่ที่ 7 

เพ่ือก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1 ถึง หมู่
ที่ 7 จ านวน 7 แห่ง 

350,000.00 

18 โครงการก่อสร้าง/ติดตั้งบอร์ด ป้าย
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ม.1-ม.7 

เพ่ือติดตั้งบอร์ด ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ม.1-ม.7 จ านวน 7 แห่ง 

210,000.00 

19 โครงการติดตั้งป้ายสัญญาลักษณ์
จราจร ป้องกันอุบัติเหตุ ม.1-7 

เพ่ือติดตั้งป้ายสัญญาลักษณ์จราจร ป้องกัน
อุบัติเหตุ ม.1-7 จ านวน 7 แห่ง 

50,000.00 

20 โครงการจัดซื้อดวงโคมและอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

เพ่ือจัดซื้อดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้า 100,000.00 

21 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในแปลง
เกษตร 

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลในแปลงเกษตร 100,000.00 

22 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน โดย
การลงหินคลุก ม.3 

เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน โดยการลงหิน
คลุก ม.3 กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

100,000.00 

23 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนหิน
คลุก แปลงเกษตร สปก.ม.6 

เพ่ือซ่่อมแซม/ปรับปรุงถนนหินคลุก แปลง
เกษตร สปก.ม.6 

160,000.00 

24 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนสาย
คางหมู ม.7 โดยการลงหินคลุก 

เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนสายคางหมู ม.
7 โดยการลงหินคลุก ถนนกว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

100,000.00 

25 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก โดย
การลงหินคลุก ม.2 

เพ่ือซ่อมแซมถนนหินคลุก โดยการลงหิน
คลุก ม.2 กว้าง 3.5 เมตร ยาว 2,200 เมตร 

200,000.00 

26 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก โดย
การลงหินคลุก ม.4 

เพ่ือซ่อมแซมถนนหินคลุก โดยการลงหิน
คลุก ม.4 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร 

200,000.00 

27 โครงการซ่อมแซมถนนลุกรัง โดยการ
ลงหินคลุก ถนนในหมู่ที่ 1 

เพ่ือซ่อมแซมถนนลุกรัง โดยการลงหินคลุก 
ถนนในหมู่ที่ 1 ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 
1,700 เมตร 

150,000.00 

28 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนใน
พ้ืนที่ ม.7 

เพ่ือซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนในพื้นที่ ม.7 
ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร 

150,000.00 

29 โครงการป้องกันดินไสด์ ถนนที่ช ารุด 
หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 7 

เพ่ือป้องกันดินไสด์ ถนนที่ช ารุด หมู่ที่ 1-หมู่
ที่ 7 

200,000.00 
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30 โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ 
หมู่ที่ 1 (ซอยก านันไพบูลย์ ถึง ร.ร.
สอนดี ) 

เพ่ือติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1 
(ซอยก านันไพบูลย์ ถึง ร.ร.สอนดี ) จ านวน 
6 จุด 

50,000.00 

31 โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ
ในพ้ืนที่ ต าบลพระยาบันลือ หมู่ที่ 2-7 

เพ่ือติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะในพ้ืนที่ 
ต าบลพระยาบันลือ หมู่ที่ 2-7 

100,000.00 

32 โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะส่อง
สว่าง หมู่ที่ 4 

เพ่ือติดตั้งโคมไฟสาธารณะส่องสว่าง หมู่ที่ 4 25,000.00 

33 โครงการติดตั้งไฟสปอร์ตไลร์ลานกีฬา 
หมู่ 2 และหมู่ 6 

เพ่ือติดตั้งไฟสปอร์ตไลร์ลานกีฬา หมู่ 2 
(บริเวณ ร.ร.รุ่งวิทยา)และหมู่ 6 (บริเวณวัด
ฉัตรทอง) 

90,000.00 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

งบประมำณ 

2562 

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบ
คลองสามสิบ หมู่ที่ 1-2-6 

ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองสามสิบ 
หมู่ที่ 1-2-6 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,560 เมตร 

3,200,000.00 

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
ทางเข้า ร.ร.สอนดี ม.1 เชื่อม ม.7 

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 
740 เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,976,000.00 

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลอง
พระยาบันลือ ม.5 

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองพระยา
บันลือ บริเวณ ม.5 กว้าง 4 เมตร ยาว 950 
เมตร 

1,900,000.00 

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลอง
พระยาบันลือ ม.4 เชื่อม ม.5 

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองพระยา
บันลือ ม.4 เชื่อม หมู่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 

6,000,000.00 

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบ
คลองสายสี่ หมู่ที่ 4 

เพ่้ิอก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 
675 เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,997,000.00 

39 โครงการก่อสร้างถนน ลาดยาง ทางไป 
ร.ร.สอนดี เชื่อม ต.กกแก้วบูรพา 

เพ่ือกอ่สร้างถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1000 เมตร หนา 0.15 เมตร 

2,500,000.00 
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ที ่

 
 
โครงการ/กิจกรรม 

 
 
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

 
2562 

40 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.เลียบ
คลอง สปก.สาย 25 หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่
ที่ 2 

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร 

2,800,000.00 

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ
บ้านนายสุทิน ม.4 (บริเวณซอย 2 
เชื่อม ซอยกลาง) 

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 200 เมตร กว้าง 0.15 เมตร 

400,000.00 

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 
(หลังซอย รพสต ซอย 1,2,3) 

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว
ซอยละ 250 เมตร (รวม 750 เมตร) หนา 
0.15 เมตร 

500,000.00 

43 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายสัน
พร้า หมู่ที่ 4 

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.15 เมตร 

800,000.00 

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 
(บริเวณต้นซอยร่วมจิตร ถึงบ้านนาย
ผัน) 

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 
900 เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,800,000.00 

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลอง
น้ าทิ้ง สปก.หมู่ที่ 6 เชื่อมต าบลคู้สลอด 

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,550 เมตร หนา 0.15 เมตร 

2,712,500.00 

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าสุสาน
ร้อยปี หมู่ที่ 5 

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 548 เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,000,000.00 

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลอง
น้ าทิ้ง สปก ผ่าน ม.2,6,7 เชื่อมต าบล 
คู้สลอด 

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 
4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 

10,000,000.00 

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าซอย
ลานตากข้าว หมู่ที่ 2 

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 
470 เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,128,000.00 

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปั๊มน้ า 
สปก. หมู่ 4 เชื่อมต าบลคูสลอด 

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.5 เมตร ยาว 
250 เมตร หนา 0.15 เมตร 

500,000.00 

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 
(บริเวณเลียบคลองร่วมจิตร) 

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,000,000.00 

51 โครงการก่อสร้างถนนดิน ริมคลองพระ
ยาบันลือ ม.5 (บริเวณคอสะพาน ร.ร.

เพ่ือก่อสร้างถนนดินริมคลองพระยาบันลือ 
ม.5 กว้าง 3.5 เมตร ยาว 300 เมตร 

200,000.00 
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รอซีดี) 

52 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณ
อาคารเอนกประสงค์ ม.7 เชื่อมต าบล
บางไทร 

เพ่ือก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณอาคาร
เอนกประสงค์ ม.7 เชื่อมต าบลบางไทร ถนน
กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร 

100,000.00 

53 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกโดยการ
ลงหินคลุก ข้างวัดบันลือธรรม ม.1 

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุกโดยการลงหินคลุก 
ข้างวัดบันลือธรรม ม.1 ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

168,000.00 

54 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหน้าบ้าน
นายจ าปี สีแก้วอินทร์ หมู่ที่ 7 

เพ่ือก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณหน้าบ้านนาย
จ าปี สีแก้วอินทร์ หมู่ที่ 7 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 

210,000.00 

55 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณ
บ้านนายทองหล่อ บุญรอด หมู่ที่ 7 

เพ่ือก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณบ้านนายทอง
หล่อ บุญรอด หมู่ที่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 
120 เมตร 

50,000.00 

56 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 
(หลังโรงกระถาง) หมู่ที่ 1 

เพ่ือก่อสร้างสะพานข้ามคลอง (หลังโรง
กระถาง) หมู่ที่ 1โดยการฝังท่อรอด 2 แถว 
กว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร (ดินถม) 

100,000.00 

57 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต 
บริเวณปากคลองขนมจีน ม.2 

เพ่ือก่อสร้างสะพานคอนกรีต บริเวณปาก
คลองขนมจีน ม.2 กว้าง 1.50 เมตร ยาว 
480 เมตร 

1,000,000.00 

58 โครงการก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลอง
พระยาบันลือ ม.3 บริเวณหน้า ร.ร.
หงษ์ประภาส 

เพ่ือก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลองพระยา
บันลือ ม.3 บริเวณหน้า ร.ร.หงษ์ประภาส 
กว้าง 2 เมตร ยาว 480 เมตร 

1,300,000.00 

59 โครงการก่อสร้างสะพานไม้บริเวณบ้าน
นายไสว ม.7 

เพ่ือก่อสร้างสะพานไม้บริเวณบ้านนายไสว 
ม.7 กว้าง 1.20 เมตร ยาว 20 เมตร 

150,000.00 

60 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต 
บริเวณปากคลองขนมจีน ม.2 

เพ่ือก่อสร้างสะพานคอนกรีต บริเวณปาก
คลองขนมจีน ม.2 

1,200,000.00 

61 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ศาลาที่พัก
ผู้โดยสาร ม.1 - ม.7 

เพ่ือก่อสร้าง/ปรับปรุง ศาลาที่พักผู้โดยสาร 
ม.1 - ม.7 จ านวน 23 แห่ง 

100,000.00 

62 โครงการก่อสร้าง/ขยายอาคารที่ท า
การ อบต.พระยาบันลือ 

เพ่ือก่่อสร้าง/ขยายอาคารที่ท าการ อบต.
พระยาบันลือ จ านวน 1 หลัง 

700,000.00 

63 โครงการก่อสร้างหอประชุม อบต.พระ
ยาบันลือ 

เพ่ือก่อสร้่างหอประชุม อบต.พระยาบันลือ 2,600,000.00 
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ที ่

 
 
โครงการ/กิจกรรม 

 
 
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

 
2562 

64 โครงการก่อสร้างห้องน้ า บริเวณจุด
ตรวจต าบลพระยาบันลือ ม.2 

เพ่ือก่อสร้างห้องน้ า บริเวณจุดตรวจต าบล
พระยาบันลือ ม.2 กว้าง 3 เมตร ยาว 6 
เมตร 

225,000.00 

65 โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพ
ติด 

เพ่ือก่อสร้างลานกีฬา ต้านยาเสพติด ขนาด
กว้าง 20เมตร ยาว 30 เมตร จ านวน 2 แห่ง 
(หมู่ท่ี 1 และ หมู่ที่ 2) 

700,000.00 

66 โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพ
ติด บริเวณท่ีท าการ อบต.พระยา
บันลือพร้อมติดตั้งสถานีออกก าลังกาย 

เพ่ือก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด บริเวณ
ที่ท าการ อบต.พระยาบันลือพร้อมติดตั้ง
สถานีออกก าลังกาย 

2,000,000.00 

67 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นบริเวณ
บ้านผู้ใหญ่ หมู่ 5 

เพ่ือก่อสร้างสนามเด็กเล่นบริเวณบ้านผู้ใหญ่ 
หมู่ 5 กว้าง 30 เมตร ยาว 50 เมตร 

200,000.00 

68 โครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.พระยาบันลือ 

เพ่ือก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
พระยาบันลือ 

250,000.00 

69 โครงการก่อสร้างรั้ว บริเวณสนามเด็ก
เล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พระยา
บันลือ 

เพ่ือก่อสร้างรั้ว บริเวณสนามเด็กเล่น ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พระยาบันลือ 

120,000.00 

70 โครงการฝังท่อระบายน้ าและซ่อมแซม
ถนนในชุมชนหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 

เพ่ือฝังท่อระบายน้ าและซ่อมแซมถนนใน
ชุมชนหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 

100,000.00 

71 โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ า 
พร้อมทา่วิดน้ า ม.5 และประตูเปิด-ปิด
น้ า ม.7 (บริเวณบ้านก านัน) 

เพ่ือก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ า พร้อมท่าวิด
น้ า ม.5 และประตูเปิด-ปิดน้ า ม.7 (บริเวณ
บ้านก านัน) 

100,000.00 

72 โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ า หมู่ 
2, บริเวณมัสยิดคอยริยะฮ์ และหมู่ 6 
บริเวณหัวถนน 

เพ่ือก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ า หมู่ 2, บริเวณ
มัสยิดคอยริยะฮ์ และหมู่ 6 บริเวณหัวถนน 
จ านวน 2 แห่ง 

200,000.00 

73 โครงการฝังท่อระบายน้ าบริเวณบ้าน
นายผันและบ้านนายขาว หมู่ที่ 4 

เพ่ือฝังท่อระบายน้ าบริเวณบ้านนายผันและ
บ้านนายขาว หมู่ที่ 4 จ านวน 1 แห่ง 

150,000.00 

แผนงานการเกษตร 

  ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมำณ 
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2562 
74 โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ า 

ก าจัดวัชพืช หมู่ที่ 1 
เพ่ือจ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ า ก าจัด
วัชพืช หมู่ที่ 1 กว้าง 10 เมตร ยาว 1,200 
เมตร 

250,000.00 

75 โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ า 
ก าจัดวัชพืช หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 

เพ่ือจ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ า ก าจัด
วัชพืช หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 กว้างสายละ 
10 เมตร ยาวสายละ 1000 เมตร รวม 3 
สาย 3,000 เมตร 

540,000.00 

76 โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ า 
ก าจัดวัชพืช หมู่ที่ 5 

เพ่ือจ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ า ก าจัด
วัชพืช หมู่ที่ 5 คลองกว้าง 10 เมตร ยาว 
1,100 เมตร 

250,000.00 

77 โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ า 
ก าจัดวัชพืช หมู่ที่ 6 

เพ่ือจ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ า ก าจัด
วัชพืช หมู่ที่ 6 คลองกว้าง 10 เมตร ยาว 
1,200 เมตร 

250,000.00 

78 โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ า 
ก าจัดวัชพืช หมู่ที่ 7 

เพ่ือจ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ า ก าจัด
วัชพืช หมู่ที่ 7 คลอง กว้าง 10 เมตร ยาว 
2,000 เมตร 

300,000.00 

79 โครงการรักษ์คลองพระยาบันลือ เพ่ือลอกคลอง ก าจัดวัชพืช ในคลองพระยา
บันลือ 

50,000.00 

แผนงานการพาณิชย์ 

  
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

งบประมำณ 

2562 
80 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงหอถัง

ประปาหมู่บ้าน ที่เกิดจากการช ารุด 
เพ่ือซ่อมแซม/ปรับปรุงหอถังประปาหมู่บ้าน 
ที่เกิดจากการช ารุดในพ้ืนที่ต าบลพระยา
บันลือ 

150,000.00 

81 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ าประปา
หมู่บ้าน ม1-7 

เพ่ือติดตั้งเครื่องกรองน้ าประปาหมู่บ้าน ม1-
7 

1,800,000.00 

82 โครงการขยายเขต/ปรับปรุงท่อประปา 
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 7 

เพ่่ือขยายเขต/ปรับปรุงท่อประปา หมู่ที่ 1 
ถึงหมู่ท่ี 7 รวมระยะทาง 3,000 เมตร 

700,000.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิต 

 แผนงานการศึกษา 

 ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมำณ 
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2562 
83 โครงการปฐมนิเทศและประชุม

ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต 
พระยาบันลือ 

เพ่ือจัดปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต พระยาบันลือ 

30,000.00 

84 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พระยาบันลือ 

เพ่ือจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พระยาบันลือ 

100,000.00 

85 โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของ อบต.พระยาบันลือ 

เพ่ือจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็ก ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.พระยาบันลือ 

30,000.00 

86 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 150,000.00 

87 โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน 50,000.00 

88 โครงการเยาวชนจิตอาสา เพ่ือจัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสา 50,000.00 

89 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต พระยาบันลือ 

50,000.00 

แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

งบประมำณ 

2562 
90 โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์

การป้องกันโรคเอดส์ 
เพ่ือจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และรณรงค์
การป้องกันโรคเอดส์ 

30,000.00 

91 โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์
การป้องกันโรคไข้เลือดออก 

เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้และรณรงค์การ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

30,000.00 

92 โครงการอบรมให้ความรู้และควบคุม
โรคติดต่อ 

เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้และควบคุม
โรคติดต่อ 

30,000.00 

93 โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

เพ่ือสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 100,000.00 

94 อุดหนุนโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน (อสม) ม 1-7 

เพ่ืออุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐาน (อสม) ม 1-7 

105,000.00 

95 โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
และการออกก าลังกาย แก่ประชาชน 

เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้าน
สุขภาพ และการออกก าลังกาย แก่
ประชาชน 

50,000.00 

96 โครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องยา
สามัญประจ าบ้านให้หมู่บ้าน/ชุมชน/
อสม 

เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เรื่องยา
สามัญประจ าบ้านให้หมู่บ้าน/ชุมชน/อสม 

50,000.00 
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97 โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี ม.1-7 เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสตรี ม.1-7 50,000.00 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

งบประมำณ 

2562 
98 โครงการอาหารเสริม(นม) เพ่ือสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ส าหรับเด็ก

นักเรยีน 
224,000.00 

99 โครงการอาหารกลางวัน เพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน 560,000.00 

100 โครงการ Home Health Care (เยี่ยม
บ้านพัฒนาคุณภาพชีวิต) 

เพ่ือจัดกิจกรรมHome Health Care 
(เยี่ยมบ้านพัฒนาคุณภาพชีวิต) 

30,000.00 

101 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้าน
ผู้ด้อยโอกาส/คนพิการ/ยากจน 

เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส/
คนพิการ/ยากจน 

100,000.00 

102 โครงการก่อสร้างบ้านที่ถูกสุขลักษณะ
ให้กับผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือสังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส 
โดยการสร้างบ้านที่ถูกสุขลักษณะให้กับผู้
ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส 

300,000.00 
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

2562 

103 โครงการบูรณาการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ี
ดีและพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและ
เยาวชน 

เพ่ือจัดกิจกรรมบูรณาการสร้างสิ่งแวดล้อม
ที่ดีและพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและ
เยาวชน 

50,000.00 

104 โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็ก
นักเรียนยากจนและด้อยโอกาสของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจัดจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กนักเรียน
ยากจนและด้อยโอกาสของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

100,000.00 

105 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ) 

1,200,000.00 

106 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้่ป่วย
เอดส์ 

เพ่ือสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้่ป่วยเอดส์ (เบี้ย
ผู้ป่วยเอดส์) 

35,000.00 

107 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพ่ือสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ (เบี้ยผู้
พิการ) 

450,000.00 

108 โครงการสนับสนุนการจัด
สภาพแวดล้อมในการอ านวยความ
สะดวกแก่คนพิการที่มารับบริการ 

เพ่ือสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมในการ
อ านวยความสะดวกแก่คนพิการที่มารับ
บริการ อบต.พระยาบันลือ 

50,000.00 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

งบประมำณ 

2562 

109 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ/กลุ่ม
แม่บ้านต าบลพระยาบันลือ 

เพ่ือสนับสนุนกลุ่มอาชีพ/กลุ่มแม่บ้านต าบล
พระยาบันลือ 

30,000.00 

110 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ
เสริมเพ่ิมรายได้ตามหลักสูตรโรงเรียน
เกษตรกร 

เพ่ือจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพเสริม
เพ่ิมรายได้ตามหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกร 

60,000.00 

111 โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพิ่มรายได้ ม.
1-7 

เพ่ือจัดฝึกอบรมอาชีพ เพิ่มรายได้ ม.1-7 30,000.00 

แผนงานการเกษตร 

 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

งบประมำณ 

2562 

112 โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด เพ่ือสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 30,000.00 
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เทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบล ทางการเกษตรประจ าต าบล 

113 โครงการจัดท าแปลงสาธิตตามแนว
พระราชด าริ 

เพ่ือจัดท ากิจกรรมจัดท าแปลงสาธิตตาม
แนวพระราชด าริ 

30,000.00 

114 โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
เกษตร (การเพาะปลุก/เลี้ยงสัตว์) 

เพ่ือจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเกษตร (การ
เพาะปลุก/เลี้ยงสัตว์) 

30,000.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ยุทธศำสำตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม  

จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

งบประมำณ 

2562 

115 โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์และผู้สูงอายุ 

เพ่ือจัดกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์และผู้สูงอายุ 

200,000.00 

116 โครงการส่งเสริมประเพณีพิธีถือศิลอด เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีพิธีถือศิ
ลอด 

50,000.00 

117 โครงการส่งเสริมให้ความรู้ศาสนาพิธี
และสืบทอดพิธีกรรมทางศาสนา 

เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ศาสนาพิธี
และสืบทอดกิจกรรมทางศาสนา 

100,000.00 
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณ 

2562 
118 โครงการส่งเสริมอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม แก่สัปปบุรุษ ประจ ามัสยิท 
ในศาสนาอิสลาม 

เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่สัปปบุรุษ ประจ ามัสยิท ใน
ศาสนาอิสลาม 

50,000.00 

119 โครงการส่งเสริมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม มารยาท ทางด้านในหลัก
ศาสนา 

เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม มารยาท ทางด้านในหลักศาสนา 

50,000.00 

120 โครงการส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง
ตามวิถีอิสลาม 

เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง
ตามวิถีอิสลาม 

50,000.00 

121 โครงการส่งเสริมการจัดงานเมาลิด 
ประจ าศาสนาอิสลาม 

เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดงานเมาลิด 
ประจ าศาสนาอิสลาม 

50,000.00 

122 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าทางศาสนา 

เพ่ือจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าทางศาสนา 

50,000.00 

123 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตใจดี ตามวิถีพุทธ 

เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตใจดี ตามวิถีพุทธ 

50,000.00 

124 โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างโอกาสให้
เยาวชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของครอบครัว
มุสลิมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดไกล้เคียง 

50,000.00 

125 โครงการกิจกรรม 5 ธันวาคม วันคล้าย
วันพระราชสมภพของ 
"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 9" 

เพ่ือจัดกิจกรรม 5 ธันวาคม วันคล้ายวัน
พระราชสมภพของ "พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9" 

100,000.00 

126 โครงการกิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี เพ่ือจัดกิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี 50,000.00 

127 โครงการรัฐพิธี เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับรัฐพิธีต่างๆ 
เช่น งานวันปิยะ งานวันแม่ ฯลฯ 

30,000.00 

128 โครงการเยาวชนรวมใจเทิ้ดไท้สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

เพ่ือจัดกิจกรรมเยาวชนรวมใจเทิ้ดไท้
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

10,000.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

งบประมำณ 

2562 

129 โครงการขับขี่ปลอดภัย เพ่ือจัดอบรมกิจกรรมการขับขี่ปลอดภัย 30,000.00 

130 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด(พิทักษ์ชุมชนเข้มแข็ง) 

เพ่ือจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด(พิทักษ์ชุมชนเข้มแข็ง) 

100,000.00 

131 โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด เพ่ือจัดกิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด 100,000.00 

132 โครงการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมและยาเสพติด 

เพ่ือจัดกิจกรรมป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมและยาเสพติด 

50,000.00 

133 โครงการค่ายเยาวชนไทยห่างไกลยา
เสพติด 

เพ่ือจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนไทยห่างไกลยา
เสพติด 

50,000.00 

134 โครงการแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 

เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 

30,000.00 

135 โครงการส่งเสริมประชาชนให้มีส่วน
ร่วมตามระบอบประชาธิปไตย (การ
เลือกตั้งทุกระดับ) 

เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาชนให้มีส่วน
ร่วมตามระบอบประชาธิปไตย (การเลือกตั้ง
ทุกระดับ) 

100,000.00 
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แผนงานงานรักษาความสงบ 

 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

งบประมำณ 

2562 

136 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) 

เพ่ือฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร) 

100,000.00 

137 โครงการสนับสนุนและติดตั้งถัง
ดับเพลิงตามหมู่บ้าน/ชุมชน 

เพ่ือติดตั้งถังดับเพลิงตามหมู่บ้าน/ชุมชน ใน
พ้ืนที่ต าบลพระยาบันลือ 

30,000.00 

138 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย ภัยแล้ง และวาตภัย 

เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
ของผู้ประสบภัย 

100,000.00 

139 โครงการจัดตั้งจุดตรวจชุมชน/สาย
ตรวจชุมชน (อพปร) 

เพ่ือจัดตั้งจุดตรวจชุมชน/สายตรวจชุมชน 
(อพปร) 

30,000.00 

140 โครงการสนับสนุนการจัดเวรยาม
ภายในหมุ่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 1-7 

เพ่ือสนับสนุนการจัดเวรยามภายในหมุ่บ้าน/
ชุมชน หมู่ที่ 1-7 

30,000.00 

141 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด 
CCTV 

เพ่ือติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ใน
เขต ต าบลพระยาบันลือ 

1,000,000.00 

142 โครงการตั้งจุดตรวจให้บริการ
ประชาชนในเทศกาลต่างๆ 

เพ่ือตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนใน
เทศกาลต่างๆ 

30,000.00 

143 โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใน
กิจการ อปพร. 

เพ่ือจัดซื้อซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในกิจการ อป
พร. ได้แก่ รับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิด
มือ 5 Wat จ านวน 5 เครื่อง 

50,000.00 

144 โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเบื้องต้น 

เพ่ือฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเบื้องต้น 

100,000.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน ส่งเสริมกำรลงทุน พำนิชยก
รรม และกำรท่องเที่ยวตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 พำนิชยกรรม และกำรท่องเที่ยวตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  
 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมำณ 

2562 

145 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพ่ือจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 100,000.00 
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146 โครงการจัดท าประชาคมหมุ่บ้านและ
ต าบล 

เพ่ือจัดท าประชาคมหมุ่บ้านและต าบล 50,000.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

งบประมำณ 

2562 

147 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือจัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.พระยาบันลือ 

25,000.00 

148 โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้น าชุมชน 
และเกษตรกร ได้แก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และ
เกษตรกร 

เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ผู้น าชุมชน 
และเกษตรกร ได้แก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และ
เกษตรกร 

250,000.00 

149 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบ้าน (อสม) 

เพ่ือจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ้าน (อสม) 

200,000.00 

150 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
และระเบียบต่างๆการปฎิบัติงานของ
ท้องถิ่น 

เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540และระเบียบ
ต่างๆการปฎิบัติงานของท้องถิ่น 

50,000.00 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

งบประมำณ 

2562 

151 โครงการจังหวัด/อ าเภอ/อบต 
เคลื่อนที่ 

เพ่ือจัดกิจกรรมจังหวัด/อ าเภอ/อบต 
เคลื่อนที่ 

100,000.00 

152 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสร้าง
จิตส านึกในการปฏิบัติงานส าหรับ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต ผู้น าชุมชน 
พนักงานอบต.พนักงานจ้าง 

เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพสร้าง
จิตส านึกในการปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหาร 
สมาชิก อบต ผู้น าชุมชน พนักงานอบต.
พนักงานจ้าง 

250,000.00 

153 โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ ปลูก
จิตส านึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมให้ความรู้ 
ปลูกจิตส านึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

100,000.00 

154 โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้าน
การศึกษา 

เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางด้าน
การศึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจในการ

100,000.00 
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ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 

155 โครงการจัดท าสื่อ วารสาร เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานภารกิจของ 
อบต.พระยาบันลือ 

เพ่ือจัดท าสื่อ วารสาร เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานภารกิจของ อบต.พระ
ยาบันลือ 

100,000.00 

156 โครงการติดตั้งบอร์ด ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ประจ า
หมู่บ้าน ม.1-7 

เพ่ือติดตั้งบอร์ด ป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสาร ประจ าหมู่บ้าน ม.1-7 

30,000.00 

157 โครงการปรับปรุงเวปไซต์ อบต. เพ่ือปรับปรุงเวปไซต์ อบต. 50,000.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 7 : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

งบประมำณ 

2562 

158 โครงการส่งเสริมการปลุกหญ้าแฝก เพ่ือส่งเสริมการปลุกหญ้าแฝก โดยการปลูก
หญ้าแฝกป้องกันและรักษาสภาพหน้าดิน
พังทลาย 

20,000.00 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

งบประมำณ 

2562 

159 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ 
อบต.พระยาบันลือ 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ อบต.พระยา
บันลือ 

100,000.00 

160 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทางเข้า 
ร.ร.รุ่งวิทยา ถึงริมคลองพระยาบันลือ 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทางเข้า ร.ร.รุ่ง
วิทยา ถึงริมคลองพระยาบันลือ 

100,000.00 

161 โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยก
ขยะ 

เพ่ือจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการคัด
แยกขยะ 

50,000.00 

162 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ เพ่ือก่อสร้างเตาเผาขยะ จ านวน 3 แห่ง (หมู่ 
1,3,7) 

100,000.00 

163 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภัคดิ์รักษ์สี
เขียว 

เพ่ือจัดกิจกรรมท้องถิ่นไทยรวมใจภัคดิ์รักษ์
สีเขียว 

100,000.00 

ข้อมูล ณ 30/9/2562 
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2.3.2 หมวดอุดหนุนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เฉพำะปีงบประมำณ 2562   
       (ตำมแบบ ผ 02) 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ แบบ ผ.๐๒ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2562 – 2564 (เฉพำะปีงบประมำณ 2562) 
อบต.พระยำบันลือ ลำดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยำ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมำณ 

2562 
1.  อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูล

ฐาน (อสม) ม 1-7 
เพ่ืออุดหนุนโครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐาน (อสม) ม 1-7 

105,000.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ยุทธศำสำตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมำณ 

2562 

2.  อุดหนุนงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 
เพ่ืออุดหนุนงานยอยศยิ่ง
ฟ้าอยุธยามรดกโลก ของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

30,000.00 

3.  อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอลาดบัวหลวง 
เพ่ืออุดหนุนกิ่งกาชาด
อ าเภอลาดบัวหลวง 

30,000.00 

4.  
อุดหนุนโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างอ าเภอลาดบัวหลวง 

เพ่ืออุดหนุนโครงการศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างอ าเภอลาดบัวหลวง 

30,000.00 

5.  อุดหนุนการจัดงานและรัฐพิธีต่างๆ 
เพ่ืออุดหนุนการจัดงาน
และรัฐพิธีต่างๆ 

30,000.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 



34 
 

 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมำณ 

2562 

7.  

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอลาดบัวหลวง 

เพ่ืออุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
อ าเภอลาดบัวหลวง (ค าสั่ง
หนังสือ สนร.ที่ 
156/2557 ลว 18 ต.ค.
57) 

30,000.00 

ข้อมูล ณ 30/9/2562 
 
 
 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ แบบ ผ.๐๒ (เพิ่มเติม) 
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - 2564 (เฉพำะปีงบประมำณ 2562) 
อบต.พระยำบันลือ ลำดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยำ 

    ยุทธศำสตร์ที่ 6 : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมำณ 
      2562 
1.  อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สถานที่ส่วนกลาง) 

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่ส่วนกลาง) จ านวน 
1 ครั้ง 

22,000.00 

2.  อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนต าบลพระยา
บันลือ 

อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลพระยาบันลือ 
จ านวน 1 ครั้ง 

30,000.00 

3.  อุดหนุนกลุ่มสตรีม1-7 ต าบลพระยาบันลือ อุดหนุนกลุ่มสตรีม1-7 
ต าบลพระยาบันลือ จ านวน 
1 ครั้ง 

30,000.00 
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4.  อุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา ส าหรับ ศพด.พระยาบันลือ 

อุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ส าหรับ ศพด.
พระยาบันลือ 

550,000.00 

5.  อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริการ
บริการด้านสาธารณสุขทั้ง 7 หมู่บ้าน 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริการบริการด้าน
สาธารณสุขทั้ง 7 หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 20000 บาท 

140,000.00 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมำณ 

      2562 
6.  อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ

การจ้างหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
และศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพ่ืออุดหนุนศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง
หน่วยบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น และศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

30,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.3 หมวดขอรับเงินอุดหนุนงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  
       เฉพำะปีงบประมำณ 2562 (ตำมแบบ ผ 03) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๓ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - 2564 (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 
อบต.พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

    
    ยุทธศำสตร์ที่ 1 : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมำณ 

2562 

1.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทางเข้า ร.ร.
สอนดี ม.1 เชื่อม ต าบลกกแก้วบูรพา อ าเภอ
บางไทร 

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

4,263,000.00 

2.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลอง
พระยาบันลือ หมู่ที่ 3-4 ถึงคอสะพานข้าม
คลองพระยาบันลือ เชื่อมต าบลสิงหนาท 

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

4,378,000.00 

 
 
2.3.4 หมวดขอรับเงินอุดหนุนงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  
       เฉพำะปีงบประมำณ 2562 (ตำมแบบ ผ 04) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๔ (เพ่ิมเติม) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - 2564 (เฉพาะปีงบประมาณ 2562) 
อบต.พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร
ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิต 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมำณ 

2562 

1.  

โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนใน
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ต าบลพระยาบันลือ 
อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนิน
โครงพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนใน
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี ต าบลพระยาบันลือ 
อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

2,000,000.00 
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2.3.5 บัญชีโครงกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  
       ของ อบต.พระยำบันลือ (ตำมแบบ ผ 07) แสดงเฉพำะปี พ.ศ.2562-2564 
 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2564)  
อบต.พระยาบันลือ 

         

ยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 รวม 3 ปี 
จ านว
น
โครง
การ 

งบประมา
ณ 

จ านว
น
โครง
การ 

งบประมา
ณ 

จ านวน
โครงกา
ร 

งบประมา
ณ     

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

      
  

     1. 1 แผนงาน
เคหะและชุมชน 47 

37,680,00
0.00 47 

37,680,00
0.00 47 

37,680,00
0.00 141 

113,040,0
00.00 

     1. 2 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 70 

70,877,50
0.00 72 

71,077,50
0.00 72 

71,077,50
0.00 214 

213,032,5
00.00 

     1. 3 แผนงาน
การเกษตร 7 

1,790,000
.00 7 

1,790,000
.00 7 

1,790,000
.00 21 

5,370,000.
00 

     1. 4 แผนงาน
การพาณิชย์ 3 

2,650,000
.00 3 

2,650,000
.00 3 

2,650,000
.00 9 

7,950,000.
00 
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รวมทั้งสิ้น 127 
112,997,5
00.00 129 

113,197,5
00.00 129 

113,197,5
00.00 385 

339,392,5
00.00 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำ
คุณภำพชีวิต 

      
  

     2. 1 แผนงาน
การศึกษา 15 

1,840,000
.00 15 

1,840,000
.00 15 

1,840,000
.00 45 

5,520,000.
00 

     2. 2 แผนงาน
สาธารณสุข 11 

645,000.0
0 12 

750,000.0
0 12 

750,000.0
0 35 

2,145,000.
00 

     2. 3 แผนงาน
สังคมสงเคราะห์ 11 

3,099,000
.00 13 

3,299,000
.00 13 

3,299,000
.00 37 

9,697,000.
00 

     2. 4 แผนงาน
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 9 

2,290,000
.00 9 

2,290,000
.00 9 

2,290,000
.00 27 

6,870,000.
00 

     2. 5 แผนงาน
การเกษตร 3 90,000.00 3 90,000.00 3 90,000.00 9 

270,000.0
0 

รวมทั้งสิ้น 49 
7,964,000
.00 52 

8,269,000
.00 52 

8,269,000
.00 153 

24,502,00
0.00 

3. ยุทธศำสำตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  
     3. 1 แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 21 

1,160,000
.00 23 

1,260,000
.00 24 

1,310,000
.00 68 

3,730,000.
00 

รวมทั้งสิ้น 21 
1,160,000
.00 23 

1,260,000
.00 24 

1,310,000
.00 68 

3,730,000.
00 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
  
     4. 1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 10 

720,000.0
0 10 

720,000.0
0 10 

720,000.0
0 30 

2,160,000.
00 

     4. 2 แผนงาน
งานรักษาความสงบ 13 

1,870,000
.00 13 

1,870,000
.00 13 

1,870,000
.00 39 

5,610,000.
00 

รวมทั้งสิ้น 23 
2,590,000
.00 23 

2,590,000
.00 23 

2,590,000
.00 69 

7,770,000.
00 



39 
 

 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน ส่งเสริมกำรลงทุน พำนิชยกรรม และกำรท่องเที่ยวตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
  
     5. 1 แผนงาน
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 2 

150,000.0
0 2 

150,000.0
0 2 

150,000.0
0 6 

450,000.0
0 

รวมทั้งสิ้น 2 
150,000.0
0 2 

150,000.0
0 2 

150,000.0
0 6 

450,000.0
0 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
  
     6. 1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 10 

1,302,000
.00 10 

1,302,000
.00 10 

1,302,000
.00 30 

3,906,000.
00 

     6. 2 แผนงาน
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 10 

820,000.0
0 9 

790,000.0
0 9 

790,000.0
0 28 

2,400,000.
00 

รวมทั้งสิ้น 20 
2,122,000
.00 19 

2,092,000
.00 19 

2,092,000
.00 58 

6,306,000.
00 

7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม   
     7. 1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 3 60,000.00 
     7. 2 แผนงาน
เคหะและชุมชน 8 

1,650,000
.00 8 

1,650,000
.00 8 

1,650,000
.00 24 

4,950,000.
00 

รวมทั้งสิ้น 9 
1,670,000
.00 9 

1,670,000
.00 9 

1,670,000
.00 27 

5,010,000.
00 

รวมทั้งหมด 251 
128,653,5
00.00 257 

129,228,5
00.00 258 

129,278,5
00.00 766 

387,160,5
00.00 

         
    

หมายเหตุ: แสดงรายละเอียดเฉพาะปี 62-64 
 
 
2.3.6 หมวดครุภัณฑ์ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  
       เฉพำะปีงบประมำณ 2562 - 2565 (ตำมแบบ ผ 08) 
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แบบ ผ.๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) 
อบต.พระยำบันลือ 

        

ที ่ แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2562 2563 2564 

1 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร ขนาด 4 
ชั้น 

ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 4 
ชั้น จ านวน 5 ตู้ 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 

2 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เพ่ือจัดซื้อเครื่อง 
คอริ่ง พร้อมเครื่อง
ปั่นไฟ 

จ านวน 1 ชุด 100,000.00 0 0 

3 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร ขนาด 2 
ชั้น 

ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 2 
ชั้น จ านวน 5 ตู้ 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 

4 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพ่ือจัดซื้อเตา
ไมโครเวฟ 

เตาไมโครเวฟ จ านวน 
1 ตัว 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 

5 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก ขนาด 3 A 

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก ขนาด 3 A 
จ านวน 1 ชุด 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 

6 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ 

จ านวน 2 เครื่อง 0 5,000.00 0 

7 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ี
ส าหรับข้าราชการ 

จ านวน 4 ตัว 20,000.00 0 20,000.00 

8 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ี
ส าหรับผู้บริหาร 

จ านวน 2 ตัว 0 15,000.00 0 

9 แผนงาน ครภุัณฑ์ เพ่ือจัดซื้อตู้เหล้ก ตู้เหล้กเก็บเอกสาร 4 10,000.00 10,000.00 10,000.00 
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บริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักงาน เก็บเอกสาร 4 
ลิ้นชัก 

ลิ้นชัก จ านวน 2 ตู้ 

10 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่่ือจัดซื้อวัสดุอื่นๆ วัสดุอื่นๆ จัดซื้อ 1 ครั้ง 
/ ปี 

400,000.00 400,000.00 400,000.00 

11 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพ่ือจัดซื้อกล้อง
ถ่ายรุป 

กล้องถ่ายรูป จ านวน 1 
ตัว 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 

12 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร ขนาด 4 
ชั้น 

ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 4 
ชั้น จ านวน 3 ตู้ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 

13 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์อ่ิน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
การศึกษาอ่ืนๆ-
วัสดุการศึกษาอ่ืนๆ 

ครุภัณฑ์การอ่ืนๆ 
จัดซื้อ 1 ครั้ง/ป ี

550,000.00 550,000.00 550,000.00 

14 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพ่ือจัดซื้อตู้เย็น 
ขนาด 7 คิว 

ตู้เย็น ขนาด 7 คิว 1 ตู้ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

15 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือ LED 
สี แบบ Network 

จ านวน 1 เครื่อง 12,000.00 0 12,000.00 

16 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
ถ่ายเอกสาร 

1 เครื่อง 0 0 120,000.00 

17 

แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ พร้อม
เครื่องพิมพ์ และ
เครื่องส ารองไฟ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
พร้อมเครื่องพิมพ์ และ
เครื่องส ารองไฟ 
จ านวน 1 ชุด 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 

18 
แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร ขนาด 4 
ชั้น 

ตู้เก็บเอกสารขนาด 4 
ชั้น จ านวน 2 ตู้ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 

19 
แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
การศึกษา 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะ
นักเรียนพร้อมเก้าอ้ี 

โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอ้ี 
(เก้าอ้ี 6 ตัว/ชุด) 

71,500.00 71,500.00 71,500.00 
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(เก้าอ้ี 6 ตัว/ชุด) จ านวน 13 ชุด 

20 
แผนงานการ
พาณิชย์ 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือจัดซื้อ
รถจักรยานยนต์ 

รถจักรยานยนต์ 
จ านวน 2 คัน 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 

 
      รวม 1,453,500.00 1,341,500.00 1,473,500.00 

ข้อมูล ณ 30/9/2562 
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2.4 โครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย เฉพำะงบประมำณ ปี 2562  

ชื่อโครงการ แบบ 
งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.เลียบคลอง สปก.สาย 25 หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 
2 

แบบ ผ.
๐๑ 

395,000.00 

2. โครงการซ่อมแซม คสล.ซอยกอดีรี และอะมะดียะห์ หมู่ที่ 1 
แบบ ผ.
๐๑ 

345,000.00 

3. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก โดยการลงหินคลุก ม.2 
แบบ ผ.
๐๑ 

447,400.00 

4. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก โดยการลงหินคลุก ม.4 
แบบ ผ.
๐๑ 

492,300.00 

5. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.พระยาบันลือ 
แบบ ผ.
๐๑ 

350,000.00 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดโพธิ์ประสิทธิ์ ม.3 
แบบ ผ.
๐๑ 

492,700.00 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กซอยปั๊มน้ าย่อย สปก.ซอยกลาง 
หมู่ที่ 6 

แบบ ผ.
๐๑ 

463,000.00 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณภายในหมู่บ้านมั่นคง หมู่
ที่ 6 

แบบ ผ.
๐๑ 

395,100.00 

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองสาน หมู่ 5 
แบบ ผ.
๐๑ 

472,800.00 

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองคางหมู หมู่ 7 
แบบ ผ.
๐๑ 

496,700.00 

11. โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลพระยา
บันลือ 

แบบ ผ.
๐๑ 

63,800.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิต 

12. โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ/กลุ่มแม่บ้านต าบลพระยาบันลือ 
แบบ ผ.
๐๑ 

0 

13. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ตามหลักสูตร
โรงเรียนเกษตรกร 

แบบ ผ.
๐๑ 

190,000.00 

14. โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบล 
แบบ ผ.
๐๑ 

0 
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15. โครงการจัดท าแปลงสาธิตตามแนวพระราชด าริ 
แบบ ผ.
๐๑ 

30,000.00 

16. โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเกษตร (การเพาะปลุก/เลี้ยงสัตว์) 
แบบ ผ.
๐๑ 

20,000.00 

17. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
แบบ ผ.
๐๑ 

59,410.00 

18. โครงการอาหารเสริม(นม) 
แบบ ผ.
๐๑ 

1,179,256.00 

19. โครงการอาหารกลางวัน 
แบบ ผ.
๐๑ 

2,040,000.00 

20. โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

แบบ ผ.
๐๑ 

300,000.00 

21. โครงการสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมในการอ านวยความสะดวกแก่
คนพิการที่มารับบริการ 

แบบ ผ.
๐๑ 

0 

22. โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก 
แบบ ผ.
๐๑ 

30,000.00 

23. โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขภาพ และการออกก าลังกาย แก่
ประชาชน 

แบบ ผ.
๐๑ 

50,000.00 

24. โครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องยาสามัญประจ าบ้านให้หมู่บ้าน/ชุมชน/
อสม 

แบบ ผ.
๐๑ 

30,000.00 

25. โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี ม.1-7 
แบบ ผ.
๐๑ 

0 

26. โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์ 
แบบ ผ.
๐๑ 

30,000.00 

27. โครงการ Big Cleaning Day 
แบบ ผ.
๐๑ 

30,000.00 

28. โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล
พระยาบันลือ 

แบบ ผ.
๐๑ 

100,000.00 

29. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ฯ 

แบบ ผ.
๐๑ 

30,000.00 

30. โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ 
แบบ ผ.
๐๑ 

30,000.00 
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31. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการแปรรูปและการถนอมอาหาร 
แบบ ผ.
๐๑ 

20,000.00 

32. โครงการต่อเติมหลังคาห้องครัวของ ศพด.อบต.พระยาบันลือ 
แบบ ผ.
๐๑ 

100,000.00 

ยุทธศำสำตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
33. โครงการกิจกรรม 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของ 
"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9" 

แบบ ผ.
๐๑ 

0 

34. โครงการกิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี 
แบบ ผ.
๐๑ 

41,000.00 

35. โครงการเยาวชนรวมใจเทิ้ดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ 
แบบ ผ.
๐๑ 

30,000.00 

36. โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจดี ตามวิถีพุทธ 
แบบ ผ.
๐๑ 

660 

37. โครงการส่งเสริมให้ความรู้ศาสนาพิธีและสืบทอดพิธีกรรมทางศาสนา 
แบบ ผ.
๐๑ 

0 

38. โครงการส่งเสริมอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่สัปปบุรุษ ประจ ามัสยิท ใน
ศาสนาอิสลาม 

แบบ ผ.
๐๑ 

0 

39. โครงการส่งเสริมอบรมคุณธรรม จริยธรรม มารยาท ทางด้านในหลัก
ศาสนา 

แบบ ผ.
๐๑ 

0 

40. โครงการส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็งตามวิถีอิสลาม 
แบบ ผ.
๐๑ 

0 

41. โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ 
แบบ ผ.
๐๑ 

0 

42. โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้น าทางศาสนา 
แบบ ผ.
๐๑ 

0 

43. โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และผู้สูงอายุ 
แบบ ผ.
๐๑ 

0 

44. อุดหนุนงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 
แบบ ผ.
๐๒ 

40,000.00 

45. อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอลาดบัวหลวง 
แบบ ผ.
๐๒ 

18,000.00 

46. อุดหนุนการจัดงานและรัฐพิธีต่างๆ 
แบบ ผ.
๐๒ 

5,000.00 
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47. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพวรางกูร (รัชการที่ 10) 

แบบ ผ.
๐๑ 

50,000.00 

48. โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานรัฐพิธีและงานพระราชพิธี 
แบบ ผ.
๐๑ 

100,000.00 
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ชื่อโครงการ แบบ 
งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ยุทธศำสตร์ที ่4 กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

49. โครงการจัดตั้งจุดตรวจชุมชน/สายตรวจชุมชน (อพปร) 
แบบ ผ.
๐๑ 

30,000.00 

50. โครงการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนในเทศกาลต่างๆ 
แบบ ผ.
๐๑ 

30,000.00 

51. โครงการขับขี่ปลอดภัย 
แบบ ผ.
๐๑ 

30,000.00 

52. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) 
แบบ ผ.
๐๑ 

0 

53. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และวาตภัย 
แบบ ผ.
๐๑ 

0 

54. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(พิทักษ์ชุมชนเข้มแข็ง) 
แบบ ผ.
๐๑ 

100,000.00 

55. โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด 
แบบ ผ.
๐๑ 

100,000.00 

56. โครงการส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย (การ
เลือกตั้งทุกระดับ) 

แบบ ผ.
๐๑ 

20,000.00 

57. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจต้านยาเสพติด กิจกรรมล้อมรั้วลูกรักต้าน
ภัยยาเสพติด 

แบบ ผ.
๐๑ 

100,000.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน ส่งเสริมกำรลงทุน พำนิชยกรรม และกำรท่องเที่ยวตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

58. โครงการจัดท าประชาคมหมุ่บ้านและต าบล 
แบบ ผ.
๐๑ 

50,000.00 

59. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
แบบ ผ.
๐๑ 

100,000.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
60. โครงการจัดท าสื่อ วารสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานภารกิจของ 
อบต.พระยาบันลือ 

แบบ ผ.
๐๑ 

100,000.00 

61. โครงการปรับปรุงเวปไซต์ อบต. 
แบบ ผ.
๐๑ 

30,000.00 
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62. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานส าหรับ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต ผู้น าชุมชน พนักงานอบต.พนักงานจ้าง 

แบบ ผ.
๐๑ 

200,000.00 

63. โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ ปลูกจิตส านึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
แบบ ผ.
๐๑ 

0 

64. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แบบ ผ.
๐๑ 

0 

65. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.
2540และระเบียบต่างๆการปฎิบัติงานของท้องถิ่น 

แบบ ผ.
๐๑ 

30,000.00 

66. อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่ส่วนกลาง) 

แบบ ผ.
๐๒ 

22,000.00 

67. อุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ส าหรับ ศพด.พระ
ยาบันลือ 

แบบ ผ.
๐๒ 

548,580.00 

68. อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริการบริการด้านสาธารณสุขทั้ง 7 
หมู่บ้าน 

แบบ ผ.
๐๒ 

140,000.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

69. โครงการส่งเสริมการปลุกหญ้าแฝก 
แบบ ผ.
๐๑ 

20,000.00 

70. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ อบต.พระยาบันลือ 
แบบ ผ.
๐๑ 

50,000.00 

71. โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภัคดิ์รักษ์สีเขียว 
แบบ ผ.
๐๑ 

30,000.00 

72. โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ 
แบบ ผ.
๐๑ 

50,000.00 

73. โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน 
แบบ ผ.
๐๑ 

30,000.00 
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2.5 โครงกำรที่ลงนำมในสัญญำ  และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2562 
อบต.พระยาบันลือ 

      อบต.พระยำบันลือ ลำดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยำ 

ชื่อโครงกำร 

เปอร์เซ็นต์ 

ชื่อคู่สัญญำ 

ระยะเวลำ 
วงเงินตำม
สัญญำ 

เบิกจ่ำย 

กำร
ด ำเนินกำร 

กำร
ด ำเนินกำร 

(บำท) (บำท) 

  (วัน)     
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.เลียบ
คลอง สปก.สาย 25 หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 
2 100 1 13/62 60 393,900.00 393,900.00 
2. โครงการซ่อมแซม คสล.ซอยกอดีรี 
และอะมะดียะห์ หมู่ที่ 1 100 1 12/62 60 344,000.00 344,000.00 
3. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก โดย
การลงหินคลุก ม.2 100 1 10/62 30 444,200.00 444,200.00 
4. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก โดย
การลงหินคลุก ม.4 100 1 11/62 30 490,700.00 490,700.00 
5. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.
พระยาบันลือ 100 1 20/2562 30 62,000.00 62,000.00 
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6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางเข้าวัดโพธิ์ประสิทธิ์ ม.3 100 1 14/62 60 490,500.00 490,500.00 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล้กซอยปั๊มน้ าย่อย สปก.ซอยกลาง หมู่
ที่ 6 100 1 17/62 60 462,000.00 462,000.00 
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณภายในหมู่บ้านมั่นคง หมู่ที่ 
6 100 1 16/62 60 394,000.00 394,000.00 
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบ
คลองสาน หมู่ 5 100 1 15/62 60 471,400.00 471,400.00 
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
เลียบคลองคางหมู หมู่ 7 100 1 18/62 60 495,300.00 495,300.00 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิต 
11. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ตามหลักสูตร
โรงเรียนเกษตรกร 100 1 87/62 4 46,500.00 46,500.00 
    2 85/62 1 700 700 
    3 84/62 1 4,500.00 4,500.00 

    

4 โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้ด้าน
อาชีพเสริมเพ่ิม
รายได้ตาม
หลักสูตร
โรงเรียนเกษตร 1000 132,750.00 132,750.00 

12. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 100 1 54/62 1 18,710.00 18,710.00 
    2 56/62 2 40,000.00 40,000.00 
    3 55/62 1 700 700 
13. โครงการอาหารเสริม(นม) 100 1 1/62 130 517,449.40 517,449.40 
    2 26/62 130 85,394.40 85,394.40 

14. โครงการอาหารกลางวัน 100 

1 โครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนวัด 100 70,000.00 70,000.00 
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บันลือธรรม 

    

2 โครงการอา
หาารกลางวัน
โรงเรียนรุ่ง
วิทยา 100 300,000.00 300,000.00 

    

3 โครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนลาดบัว
หลวง(นิ่มนวล)
อุทิศ 100 256,000.00 256,000.00 

    

4 โครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดฉัตร
ทอง 100 104,000.00 104,000.00 

    

5 โครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนสอนดี 100 288,000.00 288,000.00 

    

6 โครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนวัด
บันลือธรรม 50 29,000.00 29,000.00 

    

7 โครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนลาดบัว
หลวง(นิ่มนวล)
อุทิศ 50 124,000.00 124,000.00 

    

8 โครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนรุ่ง
วิทยา 50 147,000.00 147,000.00 
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ชื่อโครงกำร 

เปอร์เซ็นต์ 

ชื่อคู่สัญญำ 

ระยะเวลำ 
วงเงนิตำม
สัญญำ 

เบิกจ่ำย 

กำร
ด ำเนินกำร 

กำร
ด ำเนินกำร 

(บำท) (บำท) 

  (วัน)     

    

9 โครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดฉัตร
ทอง 50 49,000.00 49,000.00 

    

10 โครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนสอนดี 50 149,000.00 149,000.00 

15. โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็ก
นักเรียนยากจนและด้อยโอกาสของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50 1 06/62 122 73,200.00 36,600.00 
    2 07/62 122 73,200.00 36,600.00 
16. โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้าน
สุขภาพ และการออกก าลังกาย แก่
ประชาชน 100 1 109/62 3 700 700 

    

2 โครงการ
ส่งเสริมให้
ความรู้ด้าน
สุขภาพ 1 3,000.00 3,000.00 

17. โครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่อง
ยาสามัญประจ าบ้านให้หมู่บ้าน/
ชุมชน/อสม 100 1 48/62 3 700 700 
    2 47/62 3 5,330.00 5,330.00 
    3 52/62 1 16,000.00 16,000.00 

    

4 โครงการ
ส่งเสริมให้ค
ความรู้เรื่องยา
สามัญประจ า 100 3,600.00 3,600.00 
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บ้านให้
หมู่บ้าน/
ชุมชน/อสม 

18. โครงการอบรมให้ความรู้และ
รณรงค์การป้องกันโรคเอดส์ 100 

1 โครงการ
อบรมใหก้
ความรู้และ
รณรงค์การ
ป้องกันโรค
เอดส์ 1 3,000.00 3,000.00 

    2 206/62 1 700 700 
    3 207/62 1 1,350.00 1,350.00 
    4 208/62 2 9,000.00 9,000.00 
19. โครงการต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพระยาบันลือ 100 1 25/62 30 99,000.00 99,000.00 
20. โครงการอบรมและส่งเสริม
อาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ 100 1 64/62 122 700 700 
    2 65/62 130 1,500.00 1,500.00 

    

3 โครงการ
อบรมและ
ส่งเสริมอาชีพ
การปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 100 11,800.00 11,800.00 

    4 68/62 1 8,000.00 8,000.00 
21. โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
การแปรรูปและการถนอมอาหาร 100 1 181/62 1 700 700 
    2 182/62 1 5,680.00 5,680.00 

    

3 โครงการ
อบรมให้ความรู้
ด้านการแปรรูป
และการถนอม
อาหาร 1 3,600.00 3,600.00 

    4 183/62 3 5,000.00 5,000.00 
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22. โครงการต่อเติมหลังคาห้องครัว
ของ ศพด.อบต.พระยาบันลือ 100 1 26/62 30 99,000.00 99,000.00 
ยุทธศำสำตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
23. โครงการกิจกรรม 12 สิงหามหา
ราชินี 100 1 210/62 2 5,600.00 5,600.00 
    2 209/62 2 20,400.00 20,400.00 
    3 215/62 5 15,000.00 15,000.00 
24. โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตใจดี ตามวิถีพุทธ 100 1 45/62 1 700 700 
    2 44/62 1 1,640.00 1,640.00 
    3 43/62 3 22,000.00 22,000.00 

25. อุดหนุนงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา
มรดกโลก 100 

1 อุดหนุนงาน
ยอยศยิ่งฟ้า
อยุธยามรดก
โลก 1 40,000.00 40,000.00 

26. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 
(รัชการที่ 10) 100 1 192/62 9 27,000.00 27,000.00 
    2 194/62 2 5,640.00 5,640.00 
27. โครงการส่งเสริมสนับสนุนงาน
รัฐพิธีและงานพระราชพิธี 100 1 59/60 3 1,000.00 1,000.00 
    2 14/62 100 1,000.00 1,000.00 
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ชื่อโครงกำร 

เปอร์เซ็นต์ 

ชื่อคู่สัญญำ 

ระยะเวลำ 
วงเงินตำม
สัญญำ 

เบิกจ่ำย 

กำร
ด ำเนินกำร 

กำร
ด ำเนินกำร 

(บำท) (บำท) 

  (วัน)     
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
28. โครงการจัดตั้งจุดตรวจชุมชน/
สายตรวจชุมชน (อพปร) 100 1 110/62 3 480 480 
29. โครงการตั้งจุดตรวจให้บริการ
ประชาชนในเทศกาลต่างๆ 100 1 46/62 1 480 480 
30. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด(พิทักษ์ชุมชน
เข้มแข็ง) 100 1 75/62 1 3,525.00 3,525.00 
    2 111/62 3 28,700.00 28,700.00 
    3 112/62 3 8,020.00 8,020.00 
    4 113/62 3 5,000.00 5,000.00 
    5 115/62 1 10,000.00 10,000.00 

    

6 โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 100 3,600.00 3,600.00 

31. โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด 100 1 118/62 3 700 700 
    2 119/62 5 7,485.00 7,485.00 
    3 121/62 5 56,800.00 56,800.00 
    4 130/62 1 4,000.00 4,000.00 
    5 129/62 2 16,000.00 16,000.00 

    
6 โครงการกีฬา
ต้านยาเสพติด 1 15,000.00 15,000.00 

32. โครงการส่งเสริมประชาชนให้มี
ส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย 
(การเลือกตั้งทุกระดับ) 100 1 212/62 2 700 700 
    2 211/62 2 1,480.00 1,480.00 
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    3 218/62 1000 9,000.00 9,000.00 

    

4 โครงการ
ส่งเสริมปนนระ
ชาชนให้มีส่วน
ร่วมตามระบอบ
ประชาธิปไตย 1 3,000.00 3,000.00 

33. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจ
ต้านยาเสพติด กิจกรรมล้อมรั้วลูกรัก
ต้านภัยยาเสพติด 100 1 217/62 1 4,100.00 4,100.00 
    2 213/62 1 700 700 

    

3 โครงการ
เยาวชนรุ่นใหม่ 
ร่วมใจต้านยา
เสพติดกิจกรรม
ล้อมรั้วลูกรัก
ต้านภัยยาเสพ
ติด 100 70,680.00 70,680.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม และการท่องเที่ยวตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
34. โครงการจัดท าประชาคมหมุ่
บ้านและต าบล 100 1 32/62 3 700 700 
    2 33/62 3 3,025.00 3,025.00 
    3 34/62 20 16,560.00 16,560.00 
    4 148/62 2 700 700 
    5 149/62 2 8,425.00 8,425.00 
    6 160/62 2 13,000.00 13,000.00 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
35. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
สร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงาน
ส าหรับผู้บริหาร สมาชิก อบต ผู้น า
ชุมชน พนักงานอบต.พนักงานจ้าง 100 1 172/62 1000 4,800.00 4,800.00 
    2 173/62 1 700 700 
    3 โครงการ 1 105,900.00 105,900.00 
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พัฒนา
ประสิทธิภาพ
สร้างจิตส านึก 

    4 178/62 2 10,000.00 10,000.00 
    5 179/62 2 30,000.00 30,000.00 

36. อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่
ส่วนกลาง) 100 

1 อุดหนุน
โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการ
ช่วยเหลือของ
ประชาชน 1 20,000.00 20,000.00 

37. อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริการบริการด้าน
สาธารณสุขทั้ง 7 หมู่บ้าน 100 1 08/62 1 10,820.00 10,820.00 
    2 09/62 1 11,420.00 11,420.00 
    3 10/62 1 11,320.00 11,320.00 
    4 11/62 1 13,820.00 13,820.00 
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ชื่อโครงกำร 

เปอร์เซ็นต์ 

ชื่อคู่สัญญำ 

ระยะเวลำ 
วงเงินตำม
สัญญำ 

เบิกจ่ำย 

กำร
ด ำเนินกำร 

กำร
ด ำเนินกำร 

(บำท) (บำท) 

  (วัน)     
    5 13/62 1 10,620.00 10,620.00 
    6 13/62 1 13,120.00 13,120.00 
    7 14/62 1 13,120.00 13,120.00 
ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
38. โครงการอบรมให้ความรู้ใน
การคัดแยกขยะ 100 1 24/62 2 700 700 
    2 25/62 2 30,000.00 30,000.00 

    

3 โครงการ
อบรมให้
ความรู้ในการ
คัดแยกขยะ 1 7,200.00 7,200.00 

รวม 7,560,843.80 7,487,643.80 
 
 
2.6 ตารางสรุปการด าเนินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  
    เฉพาะปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 

สรุปกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปี งบประมำณ 2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพระยำบันลือ อ ำเภอลำดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

      

ยุทธศาสตร์ 

โครงการ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2561-
2564 เฉพาะ
ปีงบประมาณ 

โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ 
2562 

การด าเนินการ 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 



59 
 

 

2562 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 39 11 10 - 1 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

32 17 12 
- 5 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

16 8 5 - 3 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 

19 7 6 - 1 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 2 1 - 1 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 11 7 3 - 4 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6 5 1 - 4 

รวมทั้งสิ้น 125 57 38 0 19 

 
       บทสรุป 
 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 และฉบับ
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1,ฉบับที่ 2  เฉพาะปีงบประมาณ 2562  จ านวน       125      โครงการ  
2. โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณประจ าปี 2562 มีจ านวน   57  โครงการ  ด าเนินการเสร็จแล้ว  
   จ านวน   38   โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ   -   โครงการ และไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  19  โครงการ 
 
 
2.7 แผนภูมิ : แสดงเปรียบเทียบจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 
        กับโครงการที่ได้รับการอนุมัตจิัดสรรงบประมาณ (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 
                                          (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
   



60 
 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

              1

              2

              3

              4

              5

              6

              7

                             

                             
        

                                

                                     

                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 โครงการที่อุดหนุนเฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ 2562  

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2562 

ล ำดับ ประเภทโครงกำร ชื่อโครงกำร งบประมำณ 

1 4. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV #1 

ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน

30,500.00 บาท 
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ต าบลพระยาบันลือ องค์การบริหารส่วนต าบล
พระยาบันลือ อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

2 [เหลือจ่าย] เพ่ือด าเนิน
โครงการส าคัญตามมติครม. 
หรือนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล #1 

ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 1 
ต าบลพระยาบันลือ กว้าง 25 เมตร ยาว 60 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,500 
ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต าบลพระยา
บันลือ อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

833,000.00 บาท 

3 [เหลือจ่าย] เพ่ือด าเนิน
โครงการส าคัญตามมติครม. 
หรือนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล #1 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทางเข้า
โรงเรียนสอนดี หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 7 ต าบลพระ
ยาบันลือ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,020 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5,100 ตาราง
เมตร องค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ 
อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3,530,000.00 บาท 

4 [เหลือจ่าย] เพ่ือด าเนิน
โครงการส าคัญตามมติครม. 
หรือนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล #1 

ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอาชีพ
อย่างยั่งยืนในพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ 1 ต าบลพระยาบันลือ กว้าง 
45 เมตร ยาว 55 เมตร องค์การบริหารส่วน
ต าบลพระยาบรรลือ อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

33,352,200.00 บาท 
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ส่วนที่  3 
ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ  2562 
แบบท่ี  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการ 
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพระยำบันลือ  อ ำเภอลำดบัวกลวง   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

ประเด็นกำรประเมิน 
มี 
กำร
ด ำเนินงำน 

ไม่มี 
กำร
ด ำเนินงำน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

ส่วนที่  2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนา 
    ท้องถิ่น 

 

 

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับ 
     ศักยภาพของท้องถิ่น 

 

 

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับ 
     ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

 

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
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14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
แบบที่ 2 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  
           พ.ศ.2561-2565 

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่       ตุลาคม 
2562 เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
คะแนน 

ร้อยละ
ของ 

เฉลี่ย 
คะแนน
เต็ม 

๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18.44 92.22 

๒ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ 15 13.11 87.41 

๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 57.11 87.86 

  ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 8.89 88.89 

  ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 8.78 87.78 

  ๓.๓ ยุทธศาตร์จังหวัด 10 9.33 93.33 

  ๓.๔ วิสัยทัศน์ 5 4.11 82.22 

  ๓.๕ กลยุทธ์ 5 4.22 84.44 

  ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 4.44 88.89 

  ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 4.44 88.89 

  ๓.๘ แผนงาน 5 4.33 86.67 

  ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 4.33 86.67 

  ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ 5 4.22 84.44 

  รวมคะแนน 100 88.67 88.67 
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1.ประเด็นความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดได้คะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 93.33  ที่เป็นเช่นนั้น เพราะในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ ต้องจัดท าตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด และ
นโยบายของประเทศ ด้วย 
2.ประเด็นความสอดคล้องด้านวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ ได้คะแนนน้อยที่สุดที่ ร้อยละ 
82.22  ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า การในพ้ืนที่ของพระยาบันลือซึ่งเป็นพ้ืนที่การเกษตร วิสัยทัศน์จึงมีความแตกต่างจาก
ชุมชนเมือง ที่เป็นทางด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม 
3.ในภาพรวมความสอดคล้องด้านการจัดท ายุทธศาสตร์ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี ได้คะแนน 88.67 คะแนน โดยใน
ภาพรวมยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากการด าเนินโครงการต่างๆต้องมีการประสานงาน และบรูณาการร่วมกันกับทั้งระดับ
จังหวัดและอ าเภอ ทั้งในด้านงบประมาณและบุคลากร 
 
แบบที่ 3 ผลการการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
           พ.ศ.2561-2562 

3.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่       ตุลาคม 2562 
เป็นดังนี้ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
คะแนน 

ร้อยละ
ของ 

เต็ม 
คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เต็ม 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9.11      91.11  

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8.67      86.67  

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9.00      90.00  

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9.00      90.00  

5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 52.44      87.41  

    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.33      86.67  

    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.44      88.89  

    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง  

5 4.44      88.89  

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4.33      86.67  

    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

5 4.22      84.44  
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    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.33      86.67  

    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4.33      86.67  

    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4.22      84.44  

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 4.44      88.89  

    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.33      86.67  

    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

5 4.44      88.89  

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4.56      91.11  

รวมคะแนน 100 88.22      88.22  

 
 
1) ประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนาและผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์            ได้คะแนน
สูงสุด ร้อยละ 91.11 อาจเป็นเพราะว่าในการจัดท าโครงการทุกครั้งต้องด าเนินการตามสถานการณ์เร่งด่วน เป็น
โครงการที่มีความต้องการมากท่ีสุด จึงท าให้ผลที่คาดว่าจะได้รับจึงมีความ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินการไปด้วย 
2) ประเด็นเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้
คะแนนน้อยที่สุด ร้อยละ 84.44 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเป้าหมายผลผลิตของโครงการในพ้ืนที่ อบต.พระยาบันลือ 
มีเป้าหมาย หรือผลผลิตของโครงการที่มีขนาดเล็ก สามารถด าเนินงานได้ไม่มีอะไรซับซ้อน ซึ่งต่างจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นระดับมหาภาค ที่ต้องการเน้นในภาพรวมมากกว่า จึงท าให้เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)ของ อบต.มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม น้อยไปด้วย 
3) ในภาพรวมผลการการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ อยู่ในระดับที่ดี ที่ร้อยละ 88.22 
อาจเป็นเพราะว่าในการจัดแผนงาน โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ ต้องวางแผนใน
ระยะเวลาของแผนที่มีระยะเวลา 4 ปี ซึ่งต้องวางแผนทั้ง งบประมาณ ,อุปกรณ์,บุลากร และอ่ืนๆให้มีความชัดเจน 
และทันต่อสถานการณ์ปัญหา 
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ส่วนที่ 4  
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำน 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพระยำบันลือ 
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ในในปีงบประมาณ 2562 

(ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) ผลการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยา
บันลือ อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถน ามา สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 
ดังต่อไปนี้ 

 4.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
 4.2 ข้อสังเกตการติดตามและประเมินผล 
 4.3 ข้อจ ากัดในการติดตามและประเมินผล 
 4.4 ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล 

 
4.1 สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล 
       4.1.1 ผลกำรติดตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. 2558-2562) ฉบับปรับปรุง  
                ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558 
  จากการติดตามและประเมิลผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยา
บันลือ  สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 และเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1และฉบับที่ 2 เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
 

        4.1.2 ผลกำรติดตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564) และเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 และฉบับที่ 2 
  จากการติดตามและประเมิลผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี        (พ.ศ. 
2561-2564) และเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 (เฉพาะในปีงบประมาณ 2562) พบว่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลพระยาบันลือ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และมีการจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปี 2562 จ านวน 57 โครงการ 
สามารถด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 38 โครงการ, อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ และยัง
ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  19 โครงการ     
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4.2 ข้อสังเกตกำรติดตำมและประเมินผล 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล ดังนี้ 

 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่เกิดจาการติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 
(ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) เช่น โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ โครงการ
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีการจัดสรรงบประมาณจ านวนเท่าไหร่ เบิกจ่ายจริงเท่าไหร่ 
ผลลัพธ์ในเชิงที่ได้เป็นแบบตัวเลข สถิติต่างๆ ข้อมูลเชิงปริมาณ จึงเป็นข้อมูลที่แสดงจ านวน เช่น จ านวนโครงการ 
จ านวนเงินเบิกจ่าย รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการและการเบิกจ่าย โครงการที่ทดรองจ่าย
ขาดเงินสะสม , จ่ายขาดเงินสะสม, การใช้จ่ายเงินอุดหนุน เป็นต้น   

 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้นๆ เช่น พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
พระยาบันลือ มีความเจริญ มีความเป็นเมืองหรือชนบทมากน้อยเพียงใด ในพ้ืนที่ต าบลพระยาบันลือมีปัญหา
อะไรบ้าง ผลของการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี, แผนของหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นอย่างไร ผลของคนเป็น
อย่างไร ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่  อธิบายปรากฏการณ์ในพ้ืนที่ในลักษณะอย่างลึกซึ้ง เป็นข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงความเป็นเหตุ เป็นผลของยุทธศาสตร์  

 

 3. ความส าเร็จของการน าโครงการพัฒนาไปปฏิบัติใช้วัดความส าเร็จได้จาก เช่น  
(1) บรรทัดฐานด้านจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  
(2) บรรทัดฐานด้านการเงิน มีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ด าเนินการ  

 4. การน าเสนอผลการติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ สามารถใช้
รูปแบบ 

 (1) ความเรียงร้อยแก้ว (Narrative) เช่น ค าบรรยายตาราง หรือรูปภาพ  
 (2) ตาราง (Tables) เป็นการน าข้อมูลลงในช่อง (Grids)  
 (3) รูปภาพ (Figures) เช่น กราฟ  

 
 
 

4.3 ข้อจ ำกัดในกำรติดตำมและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ มีข้อจ ากัดในการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้  
                   1.ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ งบประมาณขององค์การส่วนต าบลพระยาบันลือ มีไม่เพียงพอ ส่วน
ใหญ่มาจากการอุดหนุนของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลอุดหนุนมาช้า ท าให้การด าเนินโครงการล่าช้า  
  2.ข้อจ ากัดด้านเวลา การติดตามและประเมินผล ต้องด าเนินการจากเดิมปีละครั้ง เป็นการติดตาม
ปีละ 2 ครั้ง ท าให้เวลาการติดตามประเมินผลสั้นลง การด าเนินโครงการยังไม่มากเท่าท่ีควร 
  3.ข้อจ ากัดด้านบุคลากร คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แต่ละคนมีเวลาที่ไม่ตรงกัน 
เพราะแต่ละคนมีงานประจ า หรือประกกอบอาชีพ ท าให้การด าเนินการติดตามและประเมินผลไม่ครบทุกท่าน  
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4.4 ข้อเสนอแนะกำรติดตำมและประเมินผล 
      ปัญหำและอุปสรรคขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพระยำบันลือ 

 ปัญหำ 
1) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  

                                   เท่าท่ีควร   
2) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
3) แต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือมีปัญหาที่ 
    จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
4) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
5) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    ที่จะสามารถด าเนินการได้  
6) ขาดบุคลากรที่มีความช านาญในการด าเนินงาน 
7) แผนงานและโครงการมีจ านวนมาก ไม่สอดคล้องกัลป์งบประมาณที่ 
    จัดสรร 
8) หน่วยงานไม่ด าเนินการตามแผนงานโครงการ มีการยกเลิก โอน  
   เปลี่ยนแปลงบ่อยเกินไป 
9) ขาดการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง   
 

อุปสรรค 
1)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ เครื่องใช้   
     เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ท าให้เกิดอุปสรรคใน 
     การด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
2)  องค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
     แก้ไขปัญหาของประชาชน   
3)  องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่    
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ปัญหำและอุปสรรคในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ มีดังนี้ 
 

   ปัญหำ 
1)  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถบรรจุและด าเนินการได้ครอบคลุม            
     ทุกยุทธศาสตร์   
2)  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/ 
     กิจกรรมที่ตั้งไว้ 
 

   อุปสรรค 
1)  โครงการ/กิจกรรมบางยุทธศาสตร์ต้องใช้งบประมาณมากและยังไม่   
     จ าเป็นเร่งด่วน  
2)  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ 
     /กิจกรรมท่ีไม่อยู่ ในอ านาจหน้าที่   

 

          ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ มีระดับ   
                     ความส าเร็จ ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจ 
                     สูงสุด จึงมี ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 

           กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพระยำบันลือ 
1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     มาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกันให้ 
     มากยิ่งขึ้น   
2)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควรจะให้เป็นไปตาม  
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กล่าวคือ ควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุ 
     ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมาพิจารณาด าเนินการ ก่อนที่จะมีการเพ่ิมเติมหรือ  
     เปลี่ยนแปลงโครงการ 
3)  ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ควรน าโครงการในแผนพัฒนา      
    ท้องถิ่นสี่ปี มาเป็นกรอบ ในการด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     นั้นๆ 
4)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนา 
     ท้องถิ่นสี่ปี  
5)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
 
 
6)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความ 
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     เดือดร้อน มากที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การส่งเสริม 
     อาชีพเพ่ิมรายได้การส่งเสริมความรู้ด้านเกษตร 

 
         กำรบริกำรประชำชน 
 1)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุด 
              บริการและเก้าอ้ีเพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ 
              ค าแนะน าท่ีดี    
 2)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ  
              ความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วน 
              ต าบลพระยาบันลือ 
 3)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพ  
              ต่อประชาชน 
 4)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน  
              เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
 5)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบล  
  

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ สามารถด าเนินการได้   
  จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


