
 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ยุทธศาสตร์ จ านวน

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
โครงการที่
แล้วเสร็จ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 43 8 18.60 2,568,760  
(1) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ซอย 1                    
จ านวน 2 ช่วง 

   328,000 เม.ย. 61 

(2) โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร ค.ส.ล. หมู่ที่ 11 ซอย 1    268,000 เม.ย. 61 
(3) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 1 บริเวณถนนสาย   
กลางหมู่บ้าน 

   324,000 เม.ย. 61 

(4) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ซอย 9    410,000 มิ.ย. 61 
(5) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ซอย 5 
เชื่อมซอย 6 

   459,000 มิ.ย. 61 

(6) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 สายเลียบคลอง 6              
ขวา 1 ซ้าย สายใหญ่ 3 

   544,000 มิ.ย. 61 

(7) บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    197,200 ต.ค. 60- ก.ย. 61 
(8)  ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ       38,560 ต.ค. 60- ก.ย. 61 
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 68 53 77.94 14,158,801  
(1) เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ        9,191,100 ต.ค. 60- ก.ย. 61 
(2) เงินสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพคนพิการ        1,460,400 ต.ค. 60- ก.ย. 61 
(3) สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้่วยโรคเอดส์        300,000 ต.ค. 60- ก.ย. 61 
(4) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ       55,670 ก.พ. 61 
(5) โครงการส่งเสริมอาชพีและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน    11,540 มี.ค. 61 
(6) โครงการอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในพื้นที่  

      
840,000 ต.ค. 60- ก.ย. 61  

(7) โครงการอาหารกลางวนัส าหรับเด็กนักเรียน                     
ร.ร.วัดบางขุนไทร  

      
796,000 ต.ค. 60,เม.ย. 61 

(8) โครงการอาหารกลางวนัส าหรับเด็กนักเรียน                          
ร.ร. วัดดอนผิงแดด  

      
262,000 ต.ค. 60,เม.ย. 61 

(9) โครงการจ้างครูท าการสอนวิชาคอมพิวเตอร์                   
โรงเรียนวัดบางขุนไทร 

      
50,000 พ.ย. 60 

(10) โครงการจ้างครูท าการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนวัดบางขุนไทร 

   
50,000 พ.ย. 60 

(11) โครงการจ้างครูท าการสอนวิชาคอมพิวเตอร์                
โรงเรียนวัดดอนผิงแดด 

      
78,000 พ.ย. 60 

(12) โครงการจ้างครูสอนวชิานาฏศิลป์                             
โรงเรียนวัดดอนผิงแดด 

   
22,000 พ.ย. 60 

(13) สนับสนนุค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษาศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอนวัด หมู่ที่ 6  

      
  

- ค่าอาหารกลางวนั    112,700 ต.ค. 60,พ.ค. 61 
- ค่าจัดการเรียนการสอน    39,100 พ.ย. 60 
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(14) สนับสนนุค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษาศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดดอนผิงแดด  

      
  

- ค่าอาหารกลางวนั     98,000 ต.ค. 60,พ.ค. 61 
- ค่าจัดการเรียนการสอน    34,000 พ.ย. 60 
(15) สนับสนนุค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษาศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสามัคคี หมู่ที่ 10  

      
  

- ค่าอาหารกลางวนั    147,000 ต.ค. 60,พ.ค. 61 
- ค่าจัดการเรียนการสอน    51,000 พ.ย. 60  
(16) โครงการจัดงานวันเด็ก ประจ าปี 2561       76,870 ม.ค. 61 
(17) โครงการอิสลามศึกษา    18,000 ธ.ค. 60 
(18) โครงการป้องกันโรคพิษสุนขับ้า    25,970 ก.ค. 61 
(19) สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ       141,076 ต.ค. 60- ก.ย. 61 
(20) โครงการส่งเสริมบทบาทสภาเด็กและเยาวชน    78,375 มิ.ย. – ก.ค. 61 
(21) โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 33 33  220,000 ส.ค. – ก.ย. 61 
3. การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและ            
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

8 6 75 43,950  

(1)  โครงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน    

ไม่ใช้งบประมาณ ธ.ค.60 - ม.ค.61,
เม.ย. 61 

(2) โครงการป้องกันและลดอุบตัิภัยทางถนน        12,950  เม.ย. 61 
(3) โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรเบื้องต้น    ไม่ใช้งบประมาณ ก.ย. 61 
(4) โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ    6,000 พ.ค. 61 
(5) โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด    8,000 พ.ค. 61 
(6) โครงการอบรมทบทวนผูป้ระสานพลังแผ่นดนิ    17,000 พ.ค. 61 
4. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว 

3 2 66.66 402,113.73 
 

(1) โครงการจัดงาน ฺBangkhunsai Sea Salt And Light    402,113.73 พ.ย.60 – ก.พ.61 
(2) โครงการจัดงาน“เปิดโลกทะเลโคลน”ครั้งท่ี 9 ประจ าปี 2561    ไม่ใช้งบประมาณ พ.ค. 61 
5. การพัฒนาด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 3 42.85 241,372.92  

(1) โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว    5,090 ส.ค. 61 
(2) โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กลุ่มอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในการเฝ้าระวังแหล่งหอยแครง 

   50,000 เม.ย. - ก.ย. 61  

(3) ค่าก าจัดขยะมลูฝอย (ค่าใชจ้่ายทิ้งขยะ)       186,282.92 ต.ค. 60-ก.ย. 61 
6. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ 

7 4 57.14 95,500  

(1) โครงการประกวดกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม และ
ประเพณี 

      
6,500 มี.ค. 61 

(2) อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี                  
เมืองเพชร คร้ังที่ 32 

   30,000 ม.ค. 61 
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(3) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผูสู้งอายุ    39,000 เม.ย. 61 
(4) โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา    20,000 ก.ค. 61 
7. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดใีนองค์กรและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

21 9 42.86 391,756 
 

(1) โครงการ อบต. สัญจร    ไม่ใช้งบประมาณ มิ.ย. 61 
(2) โครงการจัดท าแผนพัฒนา อบต.    37,936 ก.ย. 61 
(3) โครงการการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการป้องกัน                 
การทุจริต 

   14,230 ก.ค. 61 

(4) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.    70,075 ก.ค. 61 
(5) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 

   
8,775 

ส.ค. 61 

(6) โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ    18,740 ก.ค.,ส.ค. 61 
(7) สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น       170,000 ธ.ค. 60 
(8) โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. ประจ าปีงบประมาณ 2561 

      
18,000  มี.ค. 61 

(9) จัดท าวารสาร  อบต.       54,000 ม.ค. 61 
บัญชีครุภัณฑ์ 19 15 78.94 328,709.35  
(1) เก้าอี้ท างาน (1 ตัว ) ส านักงานปลัด    2,300 ก.พ. 61 
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ (1 เครื่อง) ส านักงานปลัด    29,500 ก.พ. 61 
(3) เครื่องส ารองไฟฟ้า ( 1 เครื่อง ) ส านักงานปลัด    2,500 ก.พ. 61 
(4) เก้าอี้ท างาน (1 ต ว) ส านักงานปลัด     2,300 ส.ค. 61 
(5) เครื่องคอมพิวเตอร์ (1 เครื่อง) ส านักงานปลัด    28,900 ส.ค. 61 
(6) เครื่องส ารองไฟฟ้า (1 เคร่ือง) ส านักงานปลัด    2,450 ส.ค. 61 
(7) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (1 เคร่ือง) ส านักงานปลัด    19,900 ส.ค. 61 
(8) เก้าอี้ท างาน (พนักสูง 1 ตัว) กองสวัสดิการสังคม    4,000 ส.ค. 61 
(9) เครื่องคอมพิวเตอร์ (1 เครื่อง) กองสวัสดิการสงัคม    28,900 ส.ค. 61 
(10) เครื่องส ารองไฟฟ้า (1 เคร่ือง) กองสวัสดิการสังคม    2,450 ส.ค. 61 
(11) เครื่องปรับอากาศ (2 เคร่ือง) ส านักงานปลัด    92,000 ส.ค. 61 
(12) รถจักรยานยนต์ (1 คัน) ส านักงานปลัด    50,500 ส.ค. 61 
(13) เก้าอี้ท างาน (พนักสงู 2 ตวั) กองช่าง    8,000 ก.ย. 61 
(14) ตู้เก็บเอกสาร (1 ตู้) กองช่าง    3,000 ก.ย. 61 
(15) เครื่องเจาะคอนกรีต พร้อมดอกเจาะ 4 น้ิว (1 เครื่อง) กองช่าง    52,009.35 ก.ย. 61 

รวม 176 100 56.82 18,230,963.08  
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        ขอแจ้งผลการด าเนินงานการติดตามแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ 2561 
 โครงการที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย (กันเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560) 
 1. โครงการเสริมรางระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ถนนสายกลางหมู่บ้าน งบประมาณ 30,000 บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง คลอง D26 หน้าวัดดอนผิงแดด หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 ต าบลบางขุนไทร                                        
งบประมาณ 461,000 บาท 

  3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 สายคลองขโมย งบประมาณ 430,000 บาท 
  4. โครงการก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ซอย 2 งบประมาณ 250,000 บาท 

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (กันเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560                                            
เพ่ือด าเนินการในปี  งบประมาณ 2561) 
1. โครงการวางท่อ ค.ส.ล. บริเวณหลุมยืมของชลประทาน หมู่ที่ 11 งบประมาณ 136,000 บาท 
2. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 3 ซอย 2 ข้ามคลองเล็ก                                               

งบประมาณ 400,000 บาท 
  โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

1. โครงการปรับปรุงเสริมถนน ค.ส.ล. รหัสสายทาง พบ 36004 สายวัดไทรทอง-บ้านป่าขาด หมู่ที่ 
9 ต าบลบางขุนไทร งบประมาณ 755,000 บาท 

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (กันเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559) 
 1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 2 ซอย 1 งบประมาณ 139,000 บาท 
 โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ งบประมาณ 2561 

1. โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ าประปาบริเวณถนนสายวัดไทรทอง-บ้านป่าขาด                        
(พบ.ถ.36-004) หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ต าบลบางขุนไทร งบประมาณ 487,607 บาท 

           โครงการประสานแผนพัฒนา อบจ. เกินศักยภาพ (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 



 
                     1. โครงการก่อสร้างราวลูกลิ้งถนนคันก้ันน้ าเค็มบริเวณทางแยกไปวัดดอนผิงแดด หมู่ที่ 3                     

ต าบลบางขุนไทร งบประมาณ 7,500,000 บาท 
                     2. โครงการก่อสร้างราวลูกกลิ้งถนนคันกั้นน้ าเค็มบริเวณทางแยกเข้าวัดบางขุนไทร หมู่ที่ 4                   

ต าบลบางขุนไทร งบประมาณ 5,500,000 บาท 
 โครงการที่ยกเลิกยังไม่สามารถด าเนินการได้ 
 1. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 สายกลางหมู่บ้าน งบประมาณ 100,000 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


