
 



ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ จึง
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ  ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 (ผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563) ซึ่งประกอบด้วยผลการ
ด าเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ,เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสาระสนเทศการ
จัดการเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยา
บันลือ (e-plan) และแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 เป็นเครื่องมือในการติดตาม พร้อมทั้ง
น าเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบาย
สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น  

 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ส่วนที่ 1 บทน ำ 
------- 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การ
บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพระยาบันลือหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น 

  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท า ให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2563) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลพระยาบันลือ 

  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ 

เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน



ต าบลพระยาบันลือ ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่ง
รีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือซึ่ง
จะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ 

  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยา
บันลือ 

  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น/ปลัด/ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ต าบลพระยาบันลือ.หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด   

  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศ



ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 

  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 าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
โดยการก 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 การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก (ข้อ
2.1) มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 



เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ 

  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3 

  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือต่อผู้บริหาร
เพ่ือให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือโดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือหรือผู้เกี่ยวข้องหรือ
ผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ ได้จากรายงาน
สรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
 
 
 



ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียใน
ท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
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  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยา
บันลือก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพระยาบันลือ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และสรุป
ภาพรวมทั้งปีงบประมาณ 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือให้
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระ
ยาบันลือ 

  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือมาปฏิบัติงาน 

  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

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

  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลและอาจ
รวมถึงระดับอ าเภอ.และระดับจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ
องค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  



  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยา
บันลือก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยา
บันลือก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 

  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางเข้า ร.ร.สอนดี หมู่ที่ 7(จะใช้การ
ทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุประจ าปี(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 

  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 

   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ



บริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต 
(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต 
บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลพระยา
บันลือ 

  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลพระยาบันลือ คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการ
ส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่า
เป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ 

 

5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้ 

  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ      
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 



  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหาร ปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพระยาบันลือ  สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลพระยาบันลือ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2  
กำรติดตำมและประเมินผล 

 

2.สรุปกำรติดตำมและประเมินผลห้ำปีที่ผ่ำนมำและปีงบประมำณปัจจุบัน 

       2.1 สรุปผลการการติดตามและประเมินผลสามปีที่ผ่านมาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปีงบประมาณปัจจุบัน 

ปีงบประมาณ  2558,2559, 2560,2561,2562 และ 2563  

 

ปีงบประมำณ 

จ ำนวนงบประมำณ  (บำท) 

แผนพัฒนำสำมป ี ข้อบัญญัติ 

งบประมำณฯ 

กำรเบิกจ่ำยตำม 

 ข้อบัญญัติฯ 

2558 93,905,500 9,216,735 9,164,571.89 

2559 142,812,600 9,352,078 4,607,732.16 

2560 104,526,150 11,147,000 6,087,344 

ปีงบประมำณ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป ี

(พ.ศ.2561-2564) 

ข้อบัญญัติ 

งบประมำณฯ 

กำรเบิกจ่ำยตำม 

ข้อบัญญัติฯ 

2561 131,328,400 14,566,700 11,865,622.50 

2562 77,110,500 10,777,706.00 7,487,643.80 

ปีงบประมำณ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี 

(พ.ศ.2561-2565) 

ข้อบัญญัติ 

งบประมำณฯ 

กำรเบิกจ่ำยตำม 

ข้อบัญญัติฯ 

2563 283,150,000 28,581,394.00 25,706,694.12 

 

แผนภูมิ : แสดงรำยละเอียดงบประมำณ  ปีงบประมำณ  2558, 2559, 2560,2561,2562 และ 2563 



 

 

 

2.1.2 สรุปผลการตดิตามและประเมินผลในห้าปีท่ีผ่านมาและปีงบประมาณปัจจุบัน  

        ปีงบประมาณ   2558, 2559, 2560 ,2561,2562 และ 2563  

 

ปีงบประมำณ 

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม 

แผนพัฒนำสำมป/ีสี่ปี/ห้ำปี ได้รับอนุมัติ

งบประมำณ 

โครงกำร/กิจกรรมต ำเนินกำรแล้ว 

 

2558 127 74 59 

2559 150 83 66 

2560 148 72 64 

2561 245 84 84 

2562 125 57 38 

2563 283 111 77 

 

 

แผนภูมิ : แสดงผลการติดตามและประเมินผลในห้าปีท่ีผ่านมาและปงีบประมาณปัจจุบัน 
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แผนพัฒนำสำมปี/ส่ีปี/ห้ำปี

งบประมำณตำมข้อบัญญัติ

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ



 ปีงบประมาณ 2557, 2558, 2559, 2560 , 2561,2562และ2563 

 

 

 2.2. ผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

    2.2.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
     1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ,ยุทธศาสตร์จังหวัด, ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพระยาบันลือ ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอลาดบัว
หลวงและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ 
     2) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ มีรายละเอียด ดังนี้ 
     @ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

-แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ศาลาที่พัก
ผู้โดยสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ ลานกีฬา 
 -แนวทางการขยายเขตและซ่อมบ ารุงไฟฟ้าสาธารณะ 

-แนวทางการ ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขต ดูแลระบบประปาหมู่บ้านและประตูกักเก็บน้ า 
 -แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าในการอุปโภค บริโภค และขุดลอกคลองเพ่ือการเกษตร 
      @ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 -แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
 -แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการศึกษาและกีฬา 
 -แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม งานสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย  
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผนพฒันาสามปี/สีปี่/หา้ปี

โครงการไดร้บัอนุมตัิ
งบประมาณ

โครงการทีด่ าเนินการเสรจ็
แลว้



 -แนวทางการสงเคราะห์จัดสวัสดิการแก่สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ 
      @  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 -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 และ
การท่องเที่ยวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 -แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน 
 -แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ 
   @.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 -แนวทางการพัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
 -แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล (Good 
Governance) 
 -แนวทางการพัฒนาสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 -แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการบริหารงาน 
   @ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 -แนวทางการพัฒนาสร้างภูมิทัศน์แหล่งน้ าพร้อมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 -แนวทางการก าจัดและการจัดการขยะ 
    

วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ 

“พัฒนำคุณภำพชีวิต  บนวิถีชีวิตแห่งควำมพอเพียง ชำวประชำมีส่วนร่วม เสริมสร้ำงคุณธรรม  ก้ำวน ำควำมรู้  

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 

จุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำ 

   ๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนให้มีความเจริญ 

   ๒. ปรับปรุง ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ  การศึกษา สาธารณสุข สงเคราะห์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้

ดีขึ้นพร้อมกับมีสุขภาพ พลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ 

   ๓.  ส่งเสริม อนุรักษ์ เพิ่มพูนการเรียนรู้ของชุมชนและกิจกรรมทางศาสนา พร้อมธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

   ๔.  ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุงการมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย การ

สร้างความมั่นคงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

   ๕.  ส่งเสริม พัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม และการท่องเที่ยวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ไปสู่ความยั่งยืน ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 

  ๖.  ส่งเสริม พัฒนา การบริหารจัดการที่ดีให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อให้

ประชาชนได้รับบริการอย่างรวดเร็วถูกต้องเป็นธรรมและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

   ๗.  ส่งเสริม พัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี ปี พ.ศ. 2561-2565 ปีงบประมำณ 2563 
     2.3.1 บัญชีสรุปโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ 30/09/2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

     แผนงานเคหะและชมุชน 2 100,000.00 2 600,000.00 20 10,350,000.00 20 10,350,000.00 20 10,350,000.00 64 31,750,000.00

     แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 122 85,487,500.00 123 163,315,500.00 133 105,260,000.00 133 104,960,000.00 133 104,460,000.00 644 563,483,000.00

     แผนงานการเกษตร 14 41,690,000.00 14 44,190,000.00 14 43,840,000.00 14 43,840,000.00 14 43,840,000.00 70 217,400,000.00

     แผนงานการพาณชิย์ 5 6,050,000.00 5 6,050,000.00 5 2,650,000.00 5 2,650,000.00 5 2,650,000.00 25 20,050,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการสง่เสรมิพัฒนา

คณุภาพชวีติ

     แผนงานการศกึษา 26 3,484,000.00 26 3,734,000.00 26 7,224,000.00 26 7,224,000.00 26 7,224,000.00 130 28,890,000.00

     แผนงานสาธารณสขุ 12 785,000.00 12 785,000.00 13 755,000.00 13 755,000.00 13 755,000.00 63 3,835,000.00

     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6 2,135,000.00 6 2,135,000.00 6 2,135,000.00 6 2,135,000.00 6 2,135,000.00 30 10,675,000.00

     แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 10 200,000.00 10 100,400,000.00 11 102,340,000.00 11 102,340,000.00 11 102,340,000.00 53 407,620,000.00

     แผนงานการเกษตร 8 210,000.00 8 310,000.00 8 410,000.00 8 410,000.00 8 410,000.00 40 1,750,000.00ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการสง่เสรมิศาสนา 

ศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี และภมูปัิญญา

ทอ้งถิน่

     แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 23 1,210,000.00 23 1,240,000.00 25 1,470,000.00 25 1,470,000.00 25 1,470,000.00 121 6,860,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชมุชน/

สังคมและรักษาความสงบเรยีบรอ้ย

     แผนงานงานรักษาความสงบภายใน 12 910,000.00 12 960,000.00 17 1,700,000.00 17 1,700,000.00 17 1,700,000.00 75 6,970,000.00

     แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 10 650,000.00 10 650,000.00 11 590,000.00 11 590,000.00 11 590,000.00 53 3,070,000.00ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการวางแผน สง่เสรมิ

การลงทนุ พานชิยกรรม และการทอ่งเทีย่วตาม

แนวเศรษฐกจิพอเพยีง

     แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 1 100,000.00 1 100,000.00 1 500,000.00 1 500,000.00 1 500,000.00 5 1,700,000.00

     แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 2 100,000.00 2 100,000.00 2 170,000.00 2 170,000.00 2 170,000.00 10 710,000.00

ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการทีด่ี

     แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 15 1,092,000.00 15 1,286,000.00 15 786,000.00 15 786,000.00 15 786,000.00 75 4,736,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการและ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

     แผนงานเคหะและชมุชน 13 1,420,000.00 13 1,800,000.00 17 770,000.00 17 770,000.00 17 770,000.00 77 5,530,000.00

     แผนงานการเกษตร 3 150,000.00 3 250,000.00 7 2,200,000.00 7 2,200,000.00 7 2,200,000.00 27 7,000,000.00

รวมท ัง้ส ิน้ 284 145,773,500.00 285 327,905,500.00 331 283,150,000.00 331 282,850,000.00 331 282,350,000.00 1,562 1,322,029,000.00

ขอ้มลู ณ 05/10/2563

รวม 5 ปี

บญัชสีรปุโครงกำรพฒันำแผนพฒันำทอ้งถ ิน่ พ.ศ. 2561 - 2565

อบต.พระยำบนัลอื ลำดบวัหลวง จ.พระนครศรอียธุยำ

ยทุธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565



     2.3.2 บัญชีสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
         เฉพาะปีงบประมาณ 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ ำนวน งบประมำณ เบกิจำ่ย ด ำเนนิกำรแลว้ อยูร่ะหวำ่ง ยงัไมไ่ด้ หมำยเหตุ

โครงกำร (บำท) (บำท) ด ำเนนิกำร ด ำเนนิกำร

1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

     แผนงานเคหะและชมุชน 8 3,152,700.00 3,134,200.00 8 - -

     แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 5 2,484,600.00 2,477,500.00 5 - -

     แผนงานการเกษตร - - - - - -

     แผนงานการพาณชิย์ - - - - - -

รวม 13 5,637,300.00 5,611,700.00 13 - -

2.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการสง่เสรมิพัฒนาคณุภาพชวีติ

     แผนงานการศกึษา 10 4,123,742.00 3,477,655.56 6 - 4

     แผนงานสาธารณสขุ 7 340,000.00 218,820.00 5 - 2

     แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 2 15,738,342.00 14,919,875.56 1 - 1

     แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 2 130,000.00 87,800.00 2 - -

     แผนงานการเกษตร 6 270,000.00 69,550.00 3 - 3

รวม 27 20,602,084.00 18,773,701.12 17 - 10

3.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการสง่เสรมิศาสนา ศลิปวฒันธรรม 

จารตีประเพณี และภมูปัิญญาทอ้งถิน่

     แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 17 309,000.00 242,840.00 8 - 9

รวม 17 309,000.00 242,840.00 8 - 9

4.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชมุชน/สงัคมและ

รักษาความสงบเรยีบรอ้ย

     แผนงานงานรักษาความสงบภายใน 6 386,510.00 126,188.00 3 - 3

     แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 5 450,000.00 146,235.00 2 - 3

รวม 11 836,510.00 272,423.00 5 - 6

5.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการวางแผน สง่เสรมิการลงทนุ 

พานชิยกรรม และการทอ่งเทีย่วตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง

     แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 1 500,000.00 490,000.00 1 - -

     แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 2 80,000.00 34,550.00 1 - 1

รวม 3 580,000.00 524,550.00 2 - 1

6.ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการทีด่ี

     แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 5 346,500.00 254,530.00 3 - 2

รวม 5 346,500.00 254,530.00 3 - 2

7.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

     แผนงานเคหะและชมุชน 4 210,000.00 26,950.00 1 - 3

     แผนงานการเกษตร 2 60,000.00 0.00 0 - 2

รวม 6 270,000.00 26,950.00 1 - 5

รวมท ัง้ส ิน้ 82 28,581,394.00 25,706,694.12 49 0 33

ขอ้มลู ณ 05/10/2563

ปีงบประมำณ 2563

บญัชกีำรเบกิจำ่ยงบประมำณตำมโครงกำรพฒันำแผนพฒันำทอ้งถ ิน่หำ้ปี พ.ศ. 2561 - 2565

อบต.พระยำบนัลอื ลำดบวัหลวง จ.พระนครศรอียธุยำ

ยทุธศำสตร์

ปีงบประมำณ 2563



     2.3.3 รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
         เฉพาะปีงบประมาณ 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ท่ี 1 ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ล าดับ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ หมายเหตุ

ท่ี เสร็จแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 497,700              496,000             P

เสริมเหล็กบริเวณบ้านนายเสน่ห์

หมู่ท่ี 3

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 495,600              494,000             P

เสริมเหล็กซอยปลายนา 25

หมู่ 2 เช่ือม หมู่ 1

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 496,900              495,000             P

เสริมเหล็กบริเวณบ้านนายสุทิน

หมู่ท่ี 4

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 497,500              496,000             P

เสริมเหล็ก  หมู่ 4

(บริเวณเลียบคลองร่วมจิตร)

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 496,900              496,500             P

เสริมเหล็กสายเลียบคลองคางหมู

หมู่ท่ี 7

5 2,484,600          2,477,500         5 0 0

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย

สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ท่ี 1 ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

  แผนงานเคหะและชุมชน

ล ำดับ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ หมายเหตุ

ท่ี เสร็จแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 212,800         211,000          P

อบต.พระยาบันลือ

2 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ 495,000         493,500          P

และครุภัณฑ์ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลพระยาบันลือ

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬา 430,900         429,000          P

บริเวณทางเข้ามัสยิดมะมูดียะฮ์

หมู่ 2

4 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต 499,700         498,000          P

เสริมเหล็กขนมจีนฝ่ังตะวันตก

หมู่ท่ี 6 (บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่

บ้านวันชัย)

5 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต 412,200         411,000          P

เสริมเหล็กซอยกอดีรี หมู่ท่ี 1

6 โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีต 124,400         123,700          P

เสริมเหล็กซอยย้ิมประยูร

หมู่ท่ี 3

7 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 481,400         479,000          P

โดยการลงหินคลุก หมู่ 5

8 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 496,300         489,000          P

แปลงเกษตร สปก. หมู่ 6

8 3,152,700       3,134,200        8 0 0

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ เบิกจ่าย

สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งสเริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ หมายเหตุ

ท่ี เสร็จแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 100,000         87,800          P

2 โครงการค่ายครอบครัวล้อมรัก 30,000          -               P

2 130,000         87,800          1 0 1

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย

สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งสเริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

  แผนงานการเกษตร

ล ำดับ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ หมายเหตุ

ท่ี เสร็จแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน 30,000           9,050                P

อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้หลักสูตร

โรงเรียนเกษตรกร

2 โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ 30,000           11,050              P

ด้านการเกษตร (ด้านการเพาะปลูก

/เล้ียงสัตว์)

3 โครงการอบรมและส่งเสริมการปลูก 30,000           -                   P

พืชหลังฤดูเก็บเก่ียว

4 โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 50,000           49,450              P

จากเกษตร ด้วยระบบอบแห้ง

พลังงานแสงอาทิตย์

5 โครงการอบรมให้ความรู้การผลิตข้าว 30,000           -                   P

เพ่ือบริโภคแบบครบวงจร

6 โครงการธนาคารน้ าใต้ดินในพ้ืนท่ี 100,000         -                   P

ต าบลพระยาบันลือ การบริหารจัดการ

น้ าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6 270,000         69,550              3 0 3

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ เบิกจ่าย

สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

  แผนงานการศึกษา

ล ำดับ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ หมายเหตุ

ท่ี เสร็จแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ

1 ค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับ 203,320           162,828.04       P

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนต าบลพระยา

บันลือ

2 ค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับ 1,036,932        831,547.52       P

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืน

ฐาน (สพฐ)

3 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน 2,040,000        1,839,460         P

ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(สพฐ)

4 อุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์ 490,000           394,000           P

พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร

ส่วนต าบลพระยาบันลือ

5 โครงการจัดซ้ือส่ือการเรียน 170,000           170,000           P

การสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนต าบลพระยา

บันลือ

6 โครงการปฐมนิเทศและประชุม 23,490            -                         P

ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนต าบลพระยา

บันลือ

7 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ส่งเสริม -                 -                 P

พัฒนาการเรียนรู้พัฒนาการของ

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.พระยาบันลือ

8 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 30,000            -                 P

การเรียนรู้พัฒนาการของเด็กเล็ก

ชอง ศพด.อบต.พระยาบันลือ

9 โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี 30,000            -                         P

ของ ศพด.อบต.พระยาบันลือ

10 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 100,000           79,820             P

10 4,123,742.00    3,477,655.56     6 0 4

เบิกจ่ายโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งสเริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล ำดับ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ หมายเหตุ

ท่ี เสร็จแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการจ้างเหมารถ รับ-ส่ง 312,000    210,000    P

เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2 โครงการสนับสนุนการจัดสภาพ 30,000      -           P

แวดล้อมในการอ านวยความสะดวก

แก่คนพิการท่ีมารับบริการ

2 342,000    210,000    1 0 1

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ เบิกจ่าย

สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งสเริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

  แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ หมายเหตุ

ท่ี เสร็จแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ 30,000           -                 P

โรคไข้เลือดออก

2 โครงการ Big Cleaning Day 30,000           29,794            P

3 โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้าน 50,000           17,050            P

สุขภาพและการออกก าลังกายแก่

ประชาชน

4 โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ 30,000           -                 P

การป้องกันโรคเอดส์

5 โครงการส่งเสริมให้ความรู้เร่ืองยา 30,000           16,450            P

สามัญประจ าบ้านให้หมู่บ้าน/

ชุมชน/อสม

6 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 30,000           21,351            P

จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของ

ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก

พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ

ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย

ราชนารี

7 อุดหนุนโครงการ พระราชด าริ 140,000         134,175          P

การบริการด้านสาธารณสุข ท้ัง 7

หมู่บ้าน

7 340,000         218,820          5 0 2

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย

สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ หมายเหตุ

ท่ี เสร็จแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต -                 -                 P

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพล อดุลเดช บรมนาถบพิตร 

(รัชการท่ี 9)

2 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 54,000            53,850             P

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

3 อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี 5,000             -                 P

4 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 30,000            -                 P

พระราชกรณียกิจท่ีส าคัญในด้าน

ต่างๆ

5 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 49,000            48,900             P

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิรายลงกรณบดินทรเทพย

วรางกูร (รัชกาลท่ี 10)

6 โครงการรัฐพิธี 30,000            29,500             P

7 อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอลาด 18,000            18,000             P

หลวง

8 อุดหนุนงานยอยศย่ิงฟ้า อยุธยา 40,000            40,000             P

มรดกโลกประจ าปีงบประมาณ 2563

9 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย 30,000            29,740             P

สุขภาพจิตใจ ตามวิถีพุทธ

10 โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ 6,000             6,000              P

11 โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี -                 -                 P

สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

เบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ หมายเหตุ

ท่ี เสร็จแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ

12 โครงการส่งเสริมให้ความรู้ศาสนพิธี -                 -                 P

และสืบทอดพิธีกรรมทางศาสนา

13 โครงการส่งเสริมอบรมคุณธรรมจริย -                 -                 P

ธรรมแก่สัปบุรุษประจ ามัสยิดใน

ศาสนาอิสลาม

14 โครงการส่งเสริมอบรมคุณธรรม 30,000            P

จริยธรรม มารยาท ทางด้านศาสนา

15 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ -                 P

ผู้น าทางศาสนา

16 โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม -                 -                 P

พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มาหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่ง

ชาติ

17 โครงการวันเฉลิมพระชนม 17,000            16,850             P

พรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า

สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์

พระบรมราชินี

17 309,000          242,840           8 0 9

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

  แผนงานรักษาความสงบภายใน

ล ำดับ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ หมายเหตุ

ท่ี เสร็จแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการจัดต้ังจุดตรวจ/สายตรวจ 30,000             300               P

ชุมชน (อปพร)

2 โครงการต้ังจุดตรวจให้บริการ 30,000             -                P

ประชาชน ชุมชน ในเทศกาลต่างๆ

3 โครงการขับข่ีปลอดภัย 30,000             29,550           P

4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้อง 100,000            -                P

กันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)

5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 100,000            -                P

อุทกภัยและวาตภัย

6 โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา 96,510             96,338           P

ภัยพิษัติต าบลพระยาบันลือ

6 386,510            126,188          3 0 3

งบประมำณโครงกำร/กิจกรรม เบิกจ่าย

สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและความสงบเรียบร้อย

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระบียบชุมชน/สังคมและความสงบเรียบร้อย

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ หมายเหตุ

ท่ี เสร็จแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รวมใจ 100,000          47,000            P

ต้านยาเสพติด กิจกรรมล้อมร้ัวลูกรัก

ต้านภัยบาเสพติด

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 100,000          -                 P

ยาเสพติด(พิทักษ์ชุมชนแข้มแข็.)

3 โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด 100,000          99,235            P

4 โครงการส่งเสริมประชาชนให้มีส่วน 100,000          -                 P

ร่วมตามระบบประชาธิปไตย

(การเลือกต้ังทุกระดับ)

5 โครงการค่ายเยาวชนไทยห่างไกล 50,000            -                 P

ยาเสพติด

5 450,000          146,235           2 0 3

เบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเท่ียวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ หมายเหตุ

ท่ี เสร็จแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน 50,000          34,550           P

และต าบล

2 โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมพูนทักษะ 30,000          -               P

ในการจัดท าแผน

2 80,000          34,550           1 0 1

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย

สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเท่ียวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ หมายเหตุ

ท่ี เสร็จแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี 500,000       490,000        P

และทะเบียนทรัพย์สิน

1 500,000       490,000        1 0 0

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย

สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ หมายเหตุ

ท่ี เสร็จแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการปรับปรุงเวปไซต์ อบต 64,500           64,200          P

2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ และ 200,000          170,330         P

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์

การบริหารส่วนต าบลและผู้น า

ชุมชนกลุ่มภาคีเครือข่ายองค์การ

บริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ

3 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 30,000           -               P

พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

พ.ศ.2540 และระเบียบต่างๆการ

ปฏิบัติงานของท้องถ่ิน

4 โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ 30,000           -               P

ปลูกจิตส านึก ด้านคุณธรรม

จริยธรรม

5 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฎิบัติการ 22,000           20,000          P

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(สถานท่ีส่วนกลาง)

5 346,500          254,530         3 0 2

เบิกจ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรม

สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ หมายเหตุ

ท่ี เสร็จแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการอบรมให้ความรู้ในการ 50,000          26,950          P

คัดแยกขยะ

2 โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจแยก 50,000          -              P

ขยะในครัวเรือน

3 โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 50,000          -              P

4 โครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเน่ืองจาก 60,000          -              P

พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

4 210,000        26,950          1 0 3

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย

สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

  แผนงานการเกษตร

ล าดับ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ หมายเหตุ

ท่ี เสร็จแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการท้องถ่ินไทยรวมใจภักด์ิ 30,000       -          P

รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว

2 โครงการรักษ์น้ า  รักษ์ป่า รักษาแหล่ง 30,000       -          P

น้ า

2 60,000       0 0 0 2

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย

สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563



2.4 บัญชีสรุปโครงการ เบิกจ่ายโครงการเพ่ิมเติม (เฉพาะปีงบประมาณ 2563) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ หมายเหตุ

ท่ี เสร็จแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลทดแทนบ่อ 185,000           185,000           P

เก่าท่ีช ารุด ม.1-ม.7 (บริเวณ รพสต.

พระยาบันลือ หมู่ 5)

2 โครงการขยายเขต/ปรับปรุงท่อประปา 86,700             86,700            P

ม.1-ม.7

3 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงหอถัง 120,000           120,000           P

ประปาท่ีเกิดช ารุด (บริเวณวัดบันลือ

ธรรม ม.1)

4 โครงการขยายเขตปรับปรุงท่อประปา 243,000           241,000           P

หมู่ 1-7 (บริเวณวัดฉัตรทอง หมู่ท่ี 6)

5 โครงการปรับปรุงอาคารแปรรูป 490,000           488,000           P

ผลิตภัณฑ์ หมู่ท่ี 2

6 โครงการป้องกันดินสไลน์ ถนนช ารุด 138,000           137,000           P

ม.1-7 (บริเวณสายเลียบคลองขนมจีน

หมู่ 6)

7 โครงการป้องกันดินสไลน์ ถนนช ารุด 172,000           170,500           P

ม.1-7 (บริเวณสายเลียบคลองส่งน้ า

หมู่ 4)

8 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกในพ้ืนท่ี 141,000           139,500           P

หมู่ 6

9 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกในพ้ืนท่ี 33,000             32,500            P

หมู่ 2

10 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกในพ้ืนท่ี 292,600           291,000           P

หมู่ 4

11 โครงการป้องกันดินสไลน์ ถนนช ารุด 127,000           126,000           P

ม.1-7 (บริเวณสายเลียบคลองส่งน้ า

หมู่ 4)

12 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต 494,000           492,000           P

เสริมเหล็กขนมจีนฝ่ังตะวันตก

หมู่ท่ี 6 (บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่

บ้านวันชัย) ช่วงท่ี 2

13 โครงการต่อเติมอาคาร ศพด. 225,600           224,000           P

อบต.พระยาบันลือ

13 2,747,900         2,733,200        13 0 0

รายลเอียดการด าเนินโครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการเพ่ิมเติม 

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ เบิกจ่าย



2.5 บัญชีสรุปโครงการ เบิกจ่ายเงินสะสม (เฉพาะปีงบประมาณ 2563) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ หมายเหตุ

ท่ี เสร็จแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลทดแทน 600,000         600,000         P

ท่ีช ารุด หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 7

(บริเวณ รพสต.พระยาบันลือ หมู่ท่ี 5)

2 โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลทดแทน 1,642,000      1,319,310      P

ท่ีช ารุด หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 7

(บริเวณ หน้าหมู่บ้านม่ันคง หมู่ท่ี 6)

3 โครงการขยายเขต/ปรับปรุงท่อประปา 493,700         492,000         P

หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 7

4 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีเตรียมโครงการ 497,400         496,000         P

ตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ

5 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกโดยการ 486,200         485,400         P

ลงหินคลุก หมู่ท่ี 2

6 โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง 394,700         393,000         P

ปากคลองขนมจีน หมู่ท่ี 3

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 496,900         493,000         P

เหล็กเลียบคลอง สปก.สาย 25 หมู่ท่ี 1

เช่ือม หมู่ท่ี 2

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 496,500         493,000         P

ซอยลานตากข้าว หมู่ท่ี 2

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 494,000         490,000         P

เหล็ก เลียบคลองสาน หมู่ท่ี 5

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 498,400         495,000         P

เหล็ก ทางเข้าซอยเน่ืองทวี หมู่ 7

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ 17,150          17,150          P เงินสะสม ค2/2563

ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 279,140         279,140         P เงินสะสม ค3/2563

2019 (COVID-19) และการจัดท าหน้า 228,000         228,000         P เงินสะสม ค4/2563

กากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง 68,000          68,000          P เงินสะสม ค5/2563

12 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ 3,150,000      1,219,898.30  P

การพัฒนาอาชีพอย่างย่ังยืนในพระราช

ด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

12 9,842,090      7,568,898      11 1 0

ปีงบประมาณ 2563

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ เบิกจ่าย

สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม



2.5 เบิกจ่ำยหมวดอุดหนุนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำป ีพ.ศ.2561-2565 เฉพำะปีงบประมำณ 2563   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ หมายเหตุ

เสร็จแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ 28,350,000    10,979,084.65    P

การพัฒนาอาชีพอย่างย่ังยืนในพระราช

ด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

2 โครงการก่อสร้างลานตากพืชผล 827,000         827,000            P

ทางการเกษตร หมู่ท่ี 1

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทาง 2,540,000      2,540,000         P

เข้าโรงเรียนสอนดี หมู่ท่ี 1 เช่ือมหมู่ท่ี 7

4 โครงการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในเขต 300,000         300,000            P

ต าบลพระยาบันลือ

4 32,017,000    14,646,085        3 1 0

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย

สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ หมวดอุดหนุนเฉพาะกิจ

ปีงบประมาณ 2563



2.6 กำรเบิกจ่ำย ครุภัณฑ์ ปีงบประมำณ 2563  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล ำดับ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ หมายเหตุ

ท่ี เสร็จแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ

1 จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 688,000      688,000       P

2 จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 800           -             P

3 จัดซ้ือเคร่ืองป๊ัมน้ าแบบจม 80,000       80,000        P

(ป๊ัมซัมเมอร์ส)

4 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิดบานเล่ือน 18,600       18,500        P

กระจกสูง 2 ช้ัน แบบเหล็ก 5 ตู้

5 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 800 VA 17,500       17,500        P

7 เคร่ือง

6 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน 68,000       68,000        P

19 น้ิว จ านวน 4 เคร่ือง

7 เคร่ืองปรับอากาศ 36,000BTU 110,800      110,638       P

จ านวน 2 ชุด

8 โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด 7,500         7,500          P

9 โต๊ะอเนกประสงค์  จ านวน 30 ตัว 33,000       33,000        P

10 เคร่ืองบันทึกเสียง แบบพกพา 10,000       10,000        P

จ านวน 2 เคร่ือง

11 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิดบานเล่ือน 33,000       33,000        P

กระจกสูง 4 ช้ัน แบบเหล็ก 6 ตู้

12 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน 51,000       51,000        P

19 น้ิว จ านวน 3 เคร่ือง

13 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 800 VA 10,000       10,000        P

4 เคร่ือง

14 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 2 เคร่ือง 15,000       15,000        P

14 1,143,200   1,142,138    13 0 1

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ เบิกจ่าย

สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ หมวดครุภัณฑ์

หมวดครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ 2563



2.6 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและการเบิกจ่ายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565  
    ข้อบัญญัติ,โครงการเพิ่มเติม,จ่ายขาดเงินสะสม,เงินอุดหนุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

   ขอ้   

บญัญตั ิ

งบประมำณ

ตำมขอ้บญัญตั ิ

     เบกิจำ่ย     

(บำท)
เพิม่เตมิ

     เบกิจำ่ย   

  (บำท)

จำ่ยขำด

เงนิสะสม

     เบกิจำ่ย  

   (บำท)
อดุหนนุ

     เบกิจำ่ย   

  (บำท)

ด ำเนนิกำร

แลว้

อยู่

ระหวำ่ง

ด ำเนนิกำร

ยงัไมไ่ด้

ด ำเนนิกำร

1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 172 162,100,000.00 13 5,637,300.00 5,611,700.00 13 2,733,200.00 11 7,568,898.30 3 14,346,084.65 39 1 - 40

2.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการสง่เสรมิพัฒนาคณุภาพชวีติ 64 112,864,000.00 27 20,602,084.00 18,773,701.12 - - 1 592,290.00 - - 18 - 10 28

3.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการสง่เสรมิศาสนา 

ศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี และภมูปัิญญาทอ้งถิน่
25 1,470,000.00 17 309,000.00 242,840.00 - - - - 1 300,000.00 9 - 9 18

4.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชมุชน/สงัคมและ

รักษาความสงบเรยีบรอ้ย
28 2,290,000.00 11 836,510.00 272,423.00 - - - - - - 5 - 6 11

5.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการวางแผน สง่เสรมิการลงทนุ 

พานชิยกรรม และการทอ่งเทีย่วตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง
3 670,000.00 3 580,000.00 524,550.00 - - - - - - 2 - 1 3

6.ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการทีด่ี 15 786,000.00 5 346,500.00 254,530.00 - - - - - - 3 - 2 5

7.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
24 2,970,000.00 6 270,000.00 26,950.00 - - - - - - 1 - 5 6

รวมท ัง้ส ิน้ 331 283,150,000.00 82 28,581,394.00 25,706,694.12 13 2,733,200.00 12 8,161,188.30 4 14,646,084.65 77 1 33 111

ขอ้มลู ณ 05/10/2563

หมำยเหตุ

ผลกำรด ำเนนิกำร

รวม

จ ำนวน

โครงกำร

ขอ้บญัญตังิบประมำณ,โครงกำรเพิม่เตมิ,จำ่ยขำดเงนิสะสม,หมวดเงนิอดุหนนุ

บญัชสีรปุจ ำนวนโครงกำรและกำรเบกิจำ่ยงบประมำณตำมแผนพฒันำทอ้งถ ิน่หำ้ปี พ.ศ. 2561 - 2565

ปีงบประมำณ 2563

อบต.พระยำบนัลอื ลำดบวัหลวง จ.พระนครศรอียธุยำ

ยทุธศำสตร์

ปีงบประมำณ 2563

โครงกำรในแผนพฒันำ

ทอ้งถ ิน่ พ.ศ.2561-2565
เบกิจำ่ยงบประมำณ



       บทสรุป 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 

และฉบับเพิม่เตมิ ฉบับท่ี 1  เฉพาะปีงบประมาณ 2563  จ านวน    331    โครงการ  

2. โครงการทีไ่ด้รับการอนุมัตริายจา่ยงบประมาณตามข้อบัญญัติประจ าปี 2563 มีจ านวน   82  โครงการ   
อนุมัติงบประมาณเพิ่มเตมิ จ านวน 13 โครงการ อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 12 โครงการ และ

อนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุน 4 โครงการ รวมเป็นอนุมัตเิบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 111 โครงการ 

3. ผลด าเนินการทีไ่ดร้ับการอนุมตัิงบประมาณทั้งสิ้น 111 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.53 ของจ านวนโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 

4. โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว จ านวน 78 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.27 ของจ านวนโครงการที่ได้รบัการอนุมัติ
รายจ่ายงบประมาณ 

5. โครงการที่อยูร่ะหว่างด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  0.90 ของจ านวนโครงการที่ไดร้ับการอนุมตัิ
รายจ่ายงบประมาณ 

6. จ านวนโครงการที่ยังไมไ่ด้ด าเนินการ จ านวน 33 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 29.72 ของจ านวนโครงการที่ได้รับการ
อนุมัติรายจ่ายงบประมาณ 

 

2.7 แผนภูมิ : แสดงเปรียบเทียบจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 

และแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 กับโครงการที่ไดร้ับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ  

(เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 
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2.8 แผนภูมิ : แสดงเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 

เบิกจ่ายงบประมาณข้อบัญญตัิ/เบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม/เบิกจ่ายงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม/เบิกจ่าย

งบประมาณเงินอุดหนุน (เฉพาะปงีบประมาณ พ.ศ.2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,706,694.12

2,733,200

8,161,188.30

14,646,084.65

จ่ายตามขอ้บญัญตัิ

จ่ายเพิม่เตมิ

จ่ายขาดเงินสะสม

จ่ายเงินอุดหนุน



ส่วนท่ี  3 

ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

ประจ าปีงบประมาณ  2563 

แบบท่ี  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการ 

ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพระยำบันลือ  อ ำเภอลำดบัวหลวง   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

ประเด็นกำรประเมิน มีกำรด ำเนินงำน ไม่มีกำรด ำเนินงำน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น P  

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น P  

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ P  

4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น P  

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น P  

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน  

    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
P 

 

ส่วนที่  2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   

7.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานขอ้มูล P  

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน P  

9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา 

    ท้องถิ่น 
P 

 

10. มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 

     ศักยภาพของท้องถิ่น 
P 

 

11. มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 

     ยุทธศาสตร์จังหวัด 
P 

 

12. มีการก าหนดจดุมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน P  



13. มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถิ่น P  

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา P  

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด P  

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา P  

17. มีการจัดท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์ P  

18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์ P  

แบบท่ี 2 การพิจารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันท่ี       ตุลาคม 

2562 เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
คะแนน ร้อยละของ 

เฉลี่ย คะแนนเตม็ 

๑ ข้อมูลสภาพทัว่ไปขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 20 18.44 92.22 

๒ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ 15 13.11 87.41 

๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบดว้ย 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 วิสัยทัศน ์ 5 4.11 82.22 

  ๓.๕ กลยุทธ ์ 5 4.22 84.44 

  ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยทุธ์ 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 



1.ประเด็นความสอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัดได้คะแนนสูงสุด คดิเปน็ร้อยละ 93.33  ที่เป็นเช่นนั้น เพราะใน

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ ต้องจัดท าตามแผนยุทธศาสตร์ของ

จังหวัด และนโยบายของประเทศ ด้วย 

2.ประเด็นความสอดคล้องด้านวสิยัทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ ได้คะแนนน้อยทีสุ่ดที่ ร้อย

ละ 82.22  ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า การในพ้ืนท่ีของพระยาบันลือซึ่งเป็นพ้ืนท่ีการเกษตร วสิัยทัศน์จึงมคีวาม

แตกต่างจากชุมชนเมือง ท่ีเป็นทางด้านการท่องเที่ยวและอตุสาหกรรม 

3.ในภาพรวมความสอดคล้องด้านการจัดท ายุทธศาสตร์ถือว่าอยู่ในระดับท่ีดี ได้คะแนน 88.67 คะแนน โดยใน

ภาพรวมยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ มคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากการด าเนินโครงการต่างๆต้องมีการประสานงาน และบรูณาการร่วมกันกบัท้ัง

ระดับจังหวดัและอ าเภอ ทั้งในด้านงบประมาณและบุคลากร 

 

แบบท่ี 3 ผลการการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 

           พ.ศ.2561-2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี       ตุลาคม 

2562 เป็นดังนี้ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 

คะแนน ร้อยละของ 

เต็ม 
คะแนน

เฉลี่ย 
คะแนนเตม็ 

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  ประกอบดว้ย 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 าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5 4.44      88.89  

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4.33      86.67  

    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 4.22      84.44  

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.33      86.67  

    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4.33      86.67  

    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 5 4.22      84.44  

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 4.44      88.89  

    5.10 มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธกีารงบประมาณ  5 4.33      86.67  

    5.11 มีการก าหนดตัวชีว้ัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 4.44      88.89  

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4.56      91.11  

รวมคะแนน 100 88.22      88.22  

1) ประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนาและผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์                    ได้

คะแนนสูงสุด ร้อยละ 91.11 อาจเป็นเพราะว่าในการจัดท าโครงการทุกครั้งต้องด าเนินการตามสถานการณ์

เร่งด่วน เป็นโครงการที่มีความต้องการมากที่สุด จึงท าให้ผลที่คาดว่ าจะได้รับจึงมีความ สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ในการด าเนินการไปด้วย 



2) ประเด็นเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้

คะแนนน้อยที่สุด ร้อยละ 84.44 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเป้าหมายผลผลิตของโครงการในพ้ืนที่ อบต.พระยา

บันลือ มีเป้าหมาย หรือผลผลิตของโครงการที่มีขนาดเล็ก สามารถด าเนินงานได้ไม่มีอะไรซับซ้อน ซึ่งต่างจาก

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นระดับมหาภาค ที่ต้องการเน้นในภาพรวมมากกว่า จึงท าให้

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)ของ อบต.มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม น้อยไปด้วย 

 

 

3) ในภาพรวมผลการการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ อยู่ในระดับที่ดี ท่ีร้อยละ 88.22 

อาจเป็นเพราะว่าในการจัดแผนงาน โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ ต้องวางแผนใน

ระยะเวลาของแผนท่ีมีระยะเวลา 4 ปี ซึ่งต้องวางแผนท้ัง งบประมาณ ,อุปกรณ์,บุลากร และอื่นๆให้มีความ

ชัดเจน และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 4  
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำน 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพระยำบันลือ 
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 ในในปีงบประมาณ 2563 

(ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) 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  
  จากการติดตามและประเมิลผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพระ
ยาบันลือ  สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 และเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 
 

        4.1.2 ผลกำรติดตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี พ.ศ.2561-2565) และเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2563 
  จากการติดตามและประเมิลผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี        
(พ.ศ. 2561-2565) และเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 (เฉพาะในปีงบประมาณ 2563) พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบล
พระยาบันลือ ได้ด า เนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้ าปี เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 และมีการจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปี 2563 จ านวน 
111 โครงการ สามารถด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 77 โครงการ, อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 
โครงการ และยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  33 โครงการ     
   

4.2 ข้อสังเกตกำรติดตำมและประเมินผล 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล ดังนี้ 

 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่เกิดจาการติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 
2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) เช่น โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี มีการจัดสรรงบประมาณจ านวนเท่าไหร่ เบิกจ่าย



จริงเท่าไหร่ ผลลัพธ์ในเชิงที่ได้เป็นแบบตัวเลข สถิติต่างๆ ข้อมูลเชิงปริมาณ จึงเป็นข้อมูลที่แสดงจ านวน เช่น 
จ านวนโครงการ จ านวนเงินเบิกจ่าย รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการและการเบิกจ่าย 
โครงการที่ทดรองจ่ายขาดเงินสะสม , จ่ายขาดเงินสะสม, การใช้จ่ายเงินอุดหนุน เป็นต้น   

 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้นๆ เช่น พ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลพระยาบันลือ มีความเจริญ มีความเป็นเมืองหรือชนบทมากน้อยเพียงใด ในพ้ืนที่ต าบลพระยาบันลือมี
ปัญหาอะไรบ้าง ผลของการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี, แผนของหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นอย่างไร ผลของ
คนเป็นอย่างไร ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่ อธิบายปรากฏการณ์ในพ้ืนที่ในลักษณะอย่างลึกซึ้ง เป็นข้อมูลที่
มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงความเป็นเหตุ 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,แผนภูมิ 

 

4.3 ข้อจ ำกัดในกำรติดตำมและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ มีข้อจ ากัดในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้  
                   1.ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ งบประมาณขององค์การส่วนต าบลพระยาบันลือ มีไม่เพียงพอ 
ส่วนใหญ่มาจากการอุดหนุนของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลอุดหนุนมาช้า ท าให้การด าเนินโครงการล่าช้า  
  2.ข้อจ ากัดด้านเวลา การติดตามและประเมินผล ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม
ทุกปี แต่การเบิกจ่ายยังไม่เสร็จสิ้น ท าให้เวลาการติดตามประเมินผลไม่สมบรณ ์
  3.ข้อจ ากัดด้านบุคลากร คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แต่ละคนมีเวลาที่ไม่ตรงกัน 
เพราะแต่ละคนมีงานประจ า หรือประกกอบอาชีพ ท าให้การด าเนินการติดตามและประเมินผลไม่ครบทุกท่าน  
       

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    

  

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   
                     วามส าเร็จ ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจ 
                     สูงสุด จึงมี ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 

           กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพระยำบันลือ 
1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     มาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีและให้มีความสอดคล้องกันให้ 
     มากยิ่งขึ้น   



2)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควรจะให้เป็นไปตาม  
     แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี กล่าวคือ ควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุ 
     ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมาพิจารณาด าเนินการ ก่อนที่จะมีการเพ่ิมเติมหรือ  
     เปลี่ยนแปลงโครงการ 
3)  ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ควรน าโครงการในแผนพัฒนา      
    ท้องถิ่นห้าปี มาเป็นกรอบ ในการด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    นั้นๆ 
4)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนา 
     ท้องถิ่นห้าปี  
5)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
6)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความ 
     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 

 
 
  

 

 

 

 



 


