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                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และปดประกาศไว
เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

  บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางปู ไดดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แลว
เสร็จ จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลบางปู รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศ   

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี   16    เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

                                                        

                                             (นายนิอัฮหมัดลุตฟ  นิเดรหะ ) 
      นายกเทศมนตรีตําบลบางปู 

 

 

 

 



 
 
 

คํานํา 
 

 ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2561 หมวด 6 ขอ 29 ไดกําหนดให
มีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง ภายในเดือนธันวาคม  

 ดังนั้น  เพื่อใหเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางปู จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เทศบาลตําบลบางปู  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นท่ีไดจากการติดตาม ใหนายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเปนอยางย่ิงวา 
รายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเปนประโยชนอยางย่ิงในการพัฒนาทองถิ่น  สามารถ
แกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                  เทศบาลตําบลบางปู 
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สวนท่ี 1  บทนํา 
 

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมีจุดหมายไม
เหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหาร พนักงานเทศบาล  พนักงานจาง 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปู  สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน โครงการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลบางปูจึงเปนการติดตามผลท่ีให
ความสําคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลตําบลบางปูหรือ
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดกําหนดไวหรือไม รวมท้ังงบประมาณในการ
ดําเนินงาน 
  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตําบลบางปู ตรวจสอบดูวาแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวหรือไม
อยางไร 
  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหาอุปสรรค
อะไรบาง ท้ังในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และ
ข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจของเทศบาลตําบลบางปู วาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ทําใหทราบและกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) 
และ แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผูบริหาร สมาชิกสภา ปลัด/
รองปลัดเทศบาลตําบลบางปู ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตําบลบางปู สภาพ
พ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพ้ืน
แวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตําบลบางปู 

  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์และ
เกิดความคุมคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบ
ปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหม่ัน รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและต้ังม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ี
เปนปญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึนตั้งรับใหม่ันเพ่ือ
รอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในเทศบาลตําบลบางปูใหเกิดประโยชนเพ่ือ
ดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิด
การพัฒนาเทศบาลตําบลบางปู โดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมี
ความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
 
 

1 
 



 
2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลววาสิ่งใด
ควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองนั้น วามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ิน ท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้ 
  1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินของเทศบาลตําบลบางปู ซ่ึงจะชวยตอบสนองภารกิจ
ตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว 
  3. เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนของเทศบาลตําบลบางปู 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณของเทศบาลตําบลบางปู 
  5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหาร  ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับของ
เทศบาลตําบลบางปู ท่ีจะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงคกอใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนในตําบลบางปู และชุมชนท้ัง 8 ชุมชน 
ใหมีสวนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561  ขอ 29 กําหนดวา คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้  
  (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายกเทศมนตรี
ตําบลบางปู เพ่ือใหนายกเทศมนตรีตําบลบางปู เสนอตอสภาเทศบาลตําบลบางปู และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน
นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง
นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
  (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย  
  1)  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปู สภาเทศบาลตําบลบางปูคัดเลือก จํานวน 3 คน  
  2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน   
  3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีนายกเทศมนตรีตําบลบางปูคัดเลือก จํานวน 2 คน  
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  4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิท่ีนายกเทศมนตรีตําบล
บางปูคัดเลือก จํานวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน   ตองดําเนินการใหการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยการ
กําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับเทศบาลตําบลบางปู 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาท่ี
กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอ
นายกเทศมนตรีตําบลบางปู เพ่ือดําเนินการตอไป 
  2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ของเทศบาลตําบลบางปู ไดกําหนดการแบง
ข้ันตอนเพ่ือเปนการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางปู
ดังนี้ 
  2.1 การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตรและ
โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการท่ีจะติดตามวามีวัตถุประสงค
หลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซ่ึงดูไดจากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI) ถากําหนดไวแลวมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวาผูใชผลการนําผลไปใช
ประโยชนอยางไร เม่ือใด ขอมูลหลัก ๆ ท่ีตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร มีขอเสนอแนะในการติดตาม
ผลอยางไร ซ่ึงการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนําผลท่ีไดมากําหนดเปนวัตถุประสงคและ
ขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก ขอ 2.1 
มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตามแหลงขอมูล เวลาท่ี
เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซ่ึงสวนใหญจะเปนแบบ
สัมภาษณหรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคและข้ันตอนท่ี
ไดกําหนดไว ซ่ึงสิ่งสําคัญท่ีตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนาทองถ่ินไวดีและได
ขอมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิมจนกวาจะไดครบข้ันต่ําตามท่ีกําหนดไว
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามท่ีกําหนดไว แตละ
โครงการตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จํานวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล
บางป ู
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  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
กําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได
ตามความเหมาะสมของเทศบาลตําบลบางปู ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปนรายงานเชิงเทคนิคซ่ึง
ประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการ
ติดตาม ซ่ึงจะปรากฏในสวนท่ี 2  และสวนท่ี 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางปู ตอนายกเทศมนตรีตําบลบางปู
เพ่ือใหนายกเทศมนตรีตําบลบางปู เสนอตอสภาเทศบาลตําบล และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบล 
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางปู หรือผูเก่ียวของหรือผูมีอํานาจในสํานัก กอง 
ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแกไขปญหาท่ีไดจากรายงานสรุป ซ่ึงอาจกระทําโดยตรงหรือ
เสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได ตามความเหมาะสมตอนายกเทศมนตรีตําบลบางปู 
 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางปู มีอํานาจหนาท่ีในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายกเทศมนตรีตําบลบางปู เพ่ือให
นายกเทศมนตรีตําบลบางปูเสนอตอสภาเทศบาลตําบลบางปู และคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตําบลบางปู โดย
อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

ข้ันตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายกเทศมนตรี
ตําบล 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธนัวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกเทศมนตรีx สภาทองถ่ิน 
รายงานผล เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกเทศมนตรี 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ในตําบล  ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหา
วัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางปู ใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือและเทคนิค
วิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ไดคิดสรางไวเพ่ือใชในการติดตามและประเมินผล  
เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปนตน และหรือโดยการสรางเครื่องการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ  (Interview) และแบบ
สังเกตการณ  (Observation) เปนตน  โดยอาศัยสภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป อํานาจหนาท่ี ภารกิจของเทศบาลตําบลบางปู
รวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถ่ินรวมท้ังเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ  ท่ีไดกําหนดข้ึนหรือการนําไปทดลองใชเพ่ือ
ปรับปรุงแกไขแลว  จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ดําเนินการสํารวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลท่ีเปนจริงตอไป  
 
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลบางปู กําหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลบางปู
อยางนอยปละ  2 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวมของ 6 เดือนท่ีผานมา
ทุกครั้ง                
  3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตอ
นายกเทศมนตรีตําบลบางปู  ภายในเดือน เมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพ่ือใหนายกเทศมนตรีตําบลบางปูเสนอ
สภาเทศบาลตําบลบางปูภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
  1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ท่ีไดกําหนดข้ึนมีความสอดคลองและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนของเทศบาลตําบลบางปู 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือท่ีมีอยูจริงในเทศบาล
ตําบลบางปู มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจากรายการ
ท่ีเปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและท่ีผานมา โครงการท่ีตอเนื่องจากปงบประมาณท่ีผานมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวางผลผลิตหรือ
ผลท่ีไดรับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใชไปในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลบางปู ซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณ 
ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จํานวน ระยะเวลา เปนตน 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลท่ีไดจากประสิทธิภาพทําใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 
(Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัดเปนความ
พึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
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  กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนท่ีจะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมของเทศบาลตําบลบางปู ในระดับหมูบานและระดับตําบล และอาจรวมถึงอําเภอ และจังหวัด
ดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถ่ินแบบองครวมของจังหวัดเดียวกัน  

  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลบางปูกําหนดระเบียบ   
วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องคประกอบใหญ ๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน มีเปาหมายเพ่ือมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได 
    2) การสํารวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผูรับผิดชอบโครงการ
จัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพ้ืนท่ีจากผูมีสวนเก่ียวของ 
เจาหนาท่ี บุคลากรของเทศบาลตําบลบางปูเปนขอมูลท่ีมีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ ซ่ึงศึกษาไดโดย
วิธีการสังเกตและสามารถวัดได 
 
  3.  กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลบางปูกําหนดเครื่องมือท่ี
ใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใชเครื่องมือใด
ในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถ่ิน เชน การทดสอบและการวัด
โครงการกอสรางถนนลาดยางชนิดแอลฟลทติกคอนกรีต จะใชการทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง   
โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใชการทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เปนตน 
  3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเด่ียว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปนการ
ยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการสัมภาษณ
ถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal interview) 
ซ่ึงใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณแบบไมเปน
ทางการ (informal interview) ซ่ึงคลาย ๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตองไมเครงครัดในข้ันตอน 
 
 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
บางปู ใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลบางปู  มีการบันทึกการ
สังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant 
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observation) เปนวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับประชาชาชนในหมูบาน
หรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) หรือการ
สังเกตโดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผู
มีสวนไดเสียในเทศบาลตําบลบางปู 
  3.4 การสํารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจําเปน ความตองการของประชาชนในตําบลบางปู  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางปู จะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไวเปนหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความจําเปนอยาง
ยิ่งท่ีจะตองใชเอกสาร ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ิน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค คาเปาหมาย       
กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนของเทศบาลตําบลบางปู 
 
5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนินโครงการ 
รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปนหัวขอได ดังนี้ 
  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินการตาม
โครงการ ซ่ึงจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ท้ังในปจจุบันและอนาคต 
  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ ท่ีจะ
นําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลท่ีเปนจริง ทําใหไดรับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความสํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ขอมูลใหเปน
ปจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีตําบลบางปู ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ 
ของเทศบาลตําบลบางป ูสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลอง
กับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรับการปรับปรุงแกไขและ
ปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได  
  7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตําบลบางปู แตละคน แตละสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ มีความ
สอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายของเทศบาลตําบลบางปูเกิดความสําเร็จ
ตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม งาน
ตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการประชาชนในเขตตําบลบางป ู
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สวนท่ี 2   การติดตามและประเมินผล 
         ..........................................................................................   

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    2.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบางปูเปนแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดระยะเวลา 5 ป 
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565   ซ่ึงเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตําบลบางปู ท่ีกําหนด
ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลบางปู ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน   พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดปตตานี อําเภอยะหริ่ง   และแผนชุมชนตําบลบางป ู
    1.1.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบางปูมีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร ประกอบดวย 
        ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในชุมชน 

    ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  และ   

      ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

        ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาศักยภาพความเขมแข็งของเศรษฐกิจ ชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 6   การพัฒนาการเมือง  การบริหาร และการบริการประชาชน

ยุทธศาสตรท่ี 7   การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

       2) พันธกิจ ประกอบดวย 
พันธกิจท่ี 1 สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ท้ังดานการศึกษา การสังคม
สงเคราะห สุขภาพอนามัยและการกีฬา  ตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย 
พันธกิจท่ี 2 สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ศาสนา  ภูมิปญญาทองถ่ิน
ใหคงอยูสืบไป 
พันธกิจท่ี 3 ควบคุมและปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดตลอดจนการบําบัดฟนฟู
ผูติดยาเสพติด 
พันธกิจท่ี 4 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน และเพียงพอตอความ  

ตองการของ ประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจของทองถ่ิน 

พันธกิจท่ี 5 สงเสริมประชาชนใหมีการรวมกลุมประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจชุมชน 
โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด 
พันธกิจท่ี 6 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน   การบริหารจัดการให
มีความโปรงใส ตอบสนองความตองการของประชาชน และเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวม 

               พันธกิจท่ี 7 สงเสริมแหลงทองเท่ียวในชุมชนในเชิงอนุรกัษ   
 
 
 

8 
 



      3) จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบดวย 
 จุดมุงหมายท่ี 1  - สงเสริมสนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งในชุมชนและสถาบัน 
                                                     ครอบครัว  

   - สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี     
     ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส  

            - สงเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดตอ 
 จุดมุงหมายท่ี 2  - สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุก  
                                                         ระดับใหไดมาตรฐานและเปนไปตามความตองการของทองถ่ิน  

   - สงเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษและสืบสาน      
     ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน   
   - สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานกีฬา  นันทนาการใหกับประชาชนทุก   
     ระดับและพัฒนาทักษะกีฬาสูความเปนเลิศ   

             - สงเสริม สนับสนุนการกอสรางและปรับปรุงสนามกีฬา สถานท่ี 
                                                         นันทนาการ 
 จุดมุงหมายท่ี 3  - สงเสริมการปองกัน  และการแกไขปญหายาเสพติด  
 จุดมุงหมายท่ี 4  - กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารงุรักษาทาง คมนาคม สะพาน      

        ระบบระบายน้ํา  

 - จัดใหมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง ขยายเขตไฟฟาตามสภาพพ้ืนท่ีให   
      ครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังตําบล 

          - กอสราง ปรับปรุง แหลงน้ําอุปโภค บริโภค 
จุดมุงหมายท่ี 5  - สงเสริม สนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพ  ใหกับประชาชนใน    

                       ทองถ่ิน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

    - สงเสริมสนับสนุนอาชีพดานการเกษตรและปศุสัตวตามแนว       
      เกษตร ทฤษฎีใหม 
   - สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถ่ินและสงเสริมสินคา  

               OTOP 
 จุดมุงหมายท่ี 6  - การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  
                                                   - ปรับปรุงจัดหาปจจัยเครื่องมือเครื่องใชและการพัฒนาอาคาร  

     สถานท่ี  ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน 
                    จุดมุงหมายท่ี 7  - สงเสริมการอนุรักษฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ   
                                                     สิ่งแวดลอม   

   - กอสราง ปรับปรุงและบํารุงรักษาแหลงน้ําธรรมชาติ 
   - สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ  
   - สงเสริมประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงอนุรักษโดยใหชุมชนมี  

         สวนรวมในการทองเท่ียว 
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    4) แนวทางการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย      
          
  แนวทางพัฒนา 1    - สงเสริมสนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งในชุมชนและสถาบัน 
                                                             ครอบครวั  

- สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี 
  ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส         

      - สงเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดตอ 
แนวทางพัฒนา 2     - สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และ    
     ทุก ระดับใหไดมาตรฐานและเปนไปตามความตองการของ   
     ทองถ่ิน 

      - สงเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษและสืบสาน      
  ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภมิูปญญา    
  ทองถ่ิน   
- สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานกีฬา  นันทนาการใหกับ   
  ประชาชนทุกระดับและพัฒนาทักษะกีฬาสูความเปนเลิศ     

                                                               - สงเสริม สนับสนุนการกอสรางและปรับปรุงสนามกีฬา สถานท่ี 
                                                               นันทนาการ 
  แนวทางพัฒนาท่ี 3      - สงเสริมการปองกัน  และการแกไขปญหายาเสพติด  
 แนวทางพัฒนาท่ี 4    - กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทาง คมนาคม    
                                                                 สะพาน   ระบบระบายน้ํา 

      - จัดใหมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง ขยายเขตไฟฟาตามสภาพพ้ืนท่ีให   
            ครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังตําบล 

      - กอสราง ปรับปรุง แหลงน้าํอุปโภค บริโภค 
               แนวทางพัฒนาท่ี 5    - สงเสริม สนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพ ใหกับประชาชนใน    

                           ทองถ่ิน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

        - สงเสริมสนับสนุนอาชีพดานการเกษตรและปศุสัตวตามแนว   
            เกษตร ทฤษฎีใหม 

      - สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถ่ินและสงเสริม 
        สินคา OTOP     

 แนวทางพัฒนาท่ี 6    - การบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี 
    - ปรับปรุงจัดหาปจจัยเครื่องมือเครื่องใชและการพัฒนาอาคาร  
         สถานท่ี  ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน 
 

 
 

  แนวทางพัฒนาท่ี 7      - สงเสริมการอนุรักษฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากร 
                                                                     ธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม  
                                                             - กอสราง ปรับปรุงและบํารุงรักษาแหลงน้ําธรรมชาติ 
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         - สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ  
         - สงเสริมประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โดยใหชุมชน 
                                                                 มีสวนรวมในการทองเท่ียว 
    5)  วิสัยทัศน  
        “เทศบาลตําบลบางปู ชุมชนเขมแข็ง เศรษฐกิจกาวไกล การเมืองโปรงใส       
บริการฉับไว ภูมิทัศนสวยงาม” 
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การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ของเทศบาลตําบลบางปู 
ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ถึงเดอืนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖3 

1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 เม่ือเทศบาลตําบลบางปูประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินแลว ใหเทศบาลตําบลบางปูใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 
เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมี
การปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ินป โดยจัดทําเปนเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปและแผนการดําเนินงาน ซ่ึงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
บางปู มีหนาท่ีรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของเทศบาลตําบลบางปู หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบางปู แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน  เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล 
บางปู พิจารณา แลวเสนอตอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนการดําเนินงาน พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนรับทราบ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548   
หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบดวย 
(๑) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
(๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(๓) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(๔) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(๕) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาท่ี
เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือก
อีกได 

ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี ดังนี ้
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
ขอ ๓๐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ 

หรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 
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(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขาย 
และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

(๒) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน 
(๓) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 

                     (๔) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
รายงานผลการดําเนินการซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 

(๕) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมกาพัฒนา 
ทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

ขอ ๓๑ เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 

2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
 วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยกําหนดรูปแบบเปนแบบรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางปู ประกอบดวย แบบรายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 2 
แบบ ดังแผนภูมิ ตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี 1  
การประเมินการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบรายงาน 

แบบติดตามแผนฯ 
 (Process) 

แบบท่ี 2  
แบบติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Output) 

แบบท่ี 3/1  
แบบประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร 

แบบท่ี 3/2  
แบบประเมินความ
พอใจตอผลการ
ดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

แบบท่ี 3/3  
แบบประเมินความ
พอใจตอผลการ
ดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวน
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หวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 

ระบบติดตามผล ระบบประเมินผล 

ผูประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผูประเมิน รายงาน ระยะเวลา 

อปท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ใชแบบรายงานแบบ

ท่ี 2 แบบติดตามผล

การดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน รายไตรมาส 

(3 เดือน) 

2. สงรายงานใหกับ 

M&E Unit (องคการ

บริหารสวนจังหวัด) 

ทุกๆ  

3 เดือน 

 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล

แผนพัฒนา

องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

1. ใชแบบรายงานท่ี 1 และแบบ

รายงานท่ี 3/2 

2. สงรายงานใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

เดือน

พฤศจิกายน

ของทุกป 

อปท. 1. ใชแบบรายงานแบบท่ี 1 การ

กํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. สงรายงานใหกับ M&E Unit 

(องคการบริหารสวนจังหวัด) 

 

    1. ใชแบบรายงานท่ี 3/1 แบบ

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรโดยใชแบบท่ี 3/2 แบบ

ประเมินความพอใจตอผลการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในภาพรวมและแบบท่ี 3/3 

แบบประเมินความพอใจตอผลการ

ดําเนินเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล 

2. สงรายงานใหกับ M&E Unit 

(องคการบริหารสวนจังหวัด) 
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แบบท่ี  1  แบบชวยกํากับการจดัทําแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง 

 
คําช้ีแจง :  แบบท่ี  1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยจะทําการประเมิน
และรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองคกรปกครองไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เทศบาลตําบลบางปู  อําเภอยะหริง่  จังหวัดปตตานี 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไมมี 

การดําเนินงาน 
สวนท่ี  1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน /  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน /  
3. มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ /  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ิน /  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน /  
6.มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตร 
   การพัฒนา 

/  

สวนท่ี 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล /  
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจดัทําแผน /  
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
    พัฒนาทองถ่ิน 

/  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ 
      ศักยภาพของทองถ่ิน 

/  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ 
      ยุทธศาสตรจังหวัด 

/  

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน /  
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน /  
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด /  
16. มีการอนุมตัิและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา /  
17. มีการจดัทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร /  
18. มีการกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร /  
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม /  

 
 

 
 

(ลงชื่อ).......................................................................ผูประเมิน        
(นายนรินทร      หะยีแยนา)                                                                                         

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
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2. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
     แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
คําช้ีแจง : แบบท่ี 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เทศบาลตําบลบางปู 
1.2 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
 2.1จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนงบประมาณ  (บาท) 

1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในชุมชน 21 13,968,948 

2.การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 23 74,645,000 

3.การพัฒนาปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 2 347500 

4.การพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 104 385,808,800 

5.การพัฒนาศักยภาพความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 30 14,422,800 

6.การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน 24 55,470,000 

7.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 16 112,520,000 

รวม 220 657,183,048 
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2.2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร 

โครงการ
ท้ังหมด 

        โครงการท่ีดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

โครงการท่ีอยูระหวาง 
ดําเนินการ 

โครงการท่ียังไมได 
ดําเนินการ 

จํานวน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใน
ชุมชน 21 5 

23.81 0 0.00 16 76.19 

2.การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน 23 6 

26.09 0 0.00 17 73.91 

3.การพัฒนาปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 2 1 
50 0 0.00 1 50 

4.การพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 104 6 
5.77 0 0.00 98 94.23 

5.การพัฒนาศักยภาพความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 30 3 
10 0 0.00 27 90 

6.การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน 24 8 
33.33 0 0.00 16 66.66 

7.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 16 0 
0 0 0.00 16 100 

รวม 220 29 13.18 0 0.00 191 86.82 
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2.3 การเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 1.การเบิกจายงบประมาณ 
 
 

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร 
งบประมาณตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น 

การเบิกจายงบประมาณ 

งบปกติ 
เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

เงินสะสม 
เงินทุนสํารอง

สะสม 
งบอ่ืนๆ รวม 

1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เปนอยูของประชาชนในชุมชน 

13,968,948 10,288,050  
- - - 10,288,050 

2.การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา 
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

74,645,000 3,553,374  
- - - 3,553,374 

3.การพัฒนาปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด 

347,500 223,650  
- - - 223,650 

4.การพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

385,808,800 4,414,200 11,443,000 
- - - 15,857,200 

 
5.การพัฒนาศักยภาพความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน 

14,422,800 145,314  
- - - 145,314 

6.การพัฒนาการเมือง การบริหาร และ
การบริการประชาชน 

55,470,000 8,257,710  
- - - 8,257,710 

7.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

112,520,000 0  
- - - 0 

รวม 657,183,048 
 

26,882,298 
 

11,443,000 - - - 
38,325,298 
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   2) รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร 

การเบิกจายงบประมาณ 

งบปกติ 
เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

เงินสะสม 
เงินทุนสํารอง

สะสม 
งบอ่ืนๆ รวม 

1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในชุมชน 73.65 0.00 0.00 0.00 0.00 73.65 

2.การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

4.76 
0.00 0.00 0.00 0.00 4.76 

3.การพัฒนาปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 64.36 0.00 0.00 0.00 0.00 64.35 

4.การพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 1.14 2.97 0.00 0.00 0.00 4.11 

5.การพัฒนาศักยภาพความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09 

6.การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน 14.89 0.00 0.00 0.00 0.00 14.89 

7.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 4.09 1.74 0.00 0.00 0.00 5.83 
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3. การกํากับตดิตามการดําเนินงานโครงการ 
 3.1 โครงการตามงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1 ยุทธศาสตร การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในชุมชน 

1.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณท่ี
เบิกจาย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

1 โครงการชวยเหลือประชาชนและปองกัน ตลอดจนการ
แกไขปญหาภัยธรรมชาติ 
 

  √ 350,000 0 350,000 

2 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

√   50,000 41,100 8,900 

3 โครงการเทศบาล 
นาอยู 

  √ ๑05,8๐๐ 0 ๑05,8๐๐ 

4 โครงการสงเสริมดานสิ่งแวดลอมในชุมชน 
 

  √ ๒๐,๐๐๐ 0 ๒๐,๐๐๐ 

5 โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคขาดสารอาหาร
ไอโอดีนอยางเขมแข็งและยั่งยืน 

  √ 60,000 0 60,000 

6 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการสุขภาพเด็ก 
 

  √ ๕๐,๐๐๐ 0 ๕๐,๐๐๐ 

7 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จยาตานภัยมะเร็ง
เตานม 

  √ ๖๐,๐๐๐ 0 ๖๐,๐๐๐ 

8 โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม 
และเด็ก 

  √ ๕๐,๐๐๐ 0 ๕๐,๐๐๐ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณท่ี
เบิกจาย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

9 โครงการรูเทาทันปองกันเอดส 
 

  √ 20,000 0 20,000 

10 โครงการอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 
 

  √ 120,000 0 120,000 

11 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน 
 

√   233,350 233,350 0 

12 โครงการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
 

√   8,726,400 7,516,500 1,209,900 

13 โครงการจายเบี้ยยังชีพผูพิการ 
 

√   4,344,000 2,449,600 1,894,400 

14 โครงการจายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
 

√   120,000 47,500 72,500 

15 โครงการเงินสมทบสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตางๆ
ในเขตเทศบาล 

  √ 30,000 0 3,000 

16 โครงการเงินทุนการศึกษา 
 

  √ 10,000 0 10,000 

 รวม 5 0 11 14,349,550 
 

10288050 
 

4,034,500 
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2 ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น           
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณท่ี
เบิกจาย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

1 โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 

√   3,042,000 2,315,733 726,267 

2 โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 

√   1,283,360 949302 334,058 

3 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดอง
และสมานฉันทของคนในชาติ 

  √ 280,000 0 280,000 

4 โครงการฝกอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน   √ 150,000 0 150,000 
5 โครงการจัดสงนักกีฬาเขาแขงขันกีฬารายการตางๆ ท่ี

หนวยงานของรัฐและเอกชนไดจัดข้ึน 
√   100,000 13,308 86,692 

6 โครงการจัดแขงขันกีฬาชุมชนของเทศบาล ฟุตบอลชุมชน 
เทศบาลตําบลบางปูคัพ  กีฬาชุมชนสัมพันธ  กีฬา
ผูสูงอายุ 

  √ 100,000 0 100,000 

7 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ √   60,000 58,700 1300 

8 โครงการแขงขันกีฬาและกรีฑายะหริ่งสัมพันธเกมส   √ 30,000  30,000 

9 โครงการจัดงานเมาลิดดุลนบีสัมพันธ เพ่ือเสริมสรางความ
สันติสุข 

√   150,000 116,700 33,300 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณท่ี
เบิกจาย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

10 โครงการเยี่ยมเยียนผูนําศาสนาและประชาชนในเดือน  
ถือศีลอด 

√   100,000 99,631 369 

11 โครงการสงเสริมและสนับสนนุการประกอบคุณงามความ
ดีในเดือนถือศีลอด (รอมฎอน) 

  √ 165,000 0 165,000 

12 โครงการงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน   √ 150,000 0 150,000 

 รวม 6  - 6 5,610,360 
 

3,553,374 
 

2,056,986 
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3 ยุทธศาสตร การพัฒนาปองกันและแกไขปญหายาเสพติด            
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณท่ี
เบิกจาย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

1 โครงการรณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแก
ยุวชนและเยาวชนในเขตเทศบาล 
 

√   250,000 223,650 
 

26,350 

2 โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอยะหริ่ง (ศป.ปส.อ.ยะหริ่ง) 

  √ 20,000 0 20,000 

 รวม 1  1 270,000 223,650 46,350 
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4.การพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณท่ี
เบิกจาย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

1 โครงการขยายเขตไฟฟาในเขตเทศบาลใหแกไฟฟาสวนภูมภิาค 
 

  √ 657,320 0 657,320 

2 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. ซอยฮานาฟ หมูท่ี 2 
ตําบลบางปู 

√   350,000 349,000 1,000 

3 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม หมูท่ี 3 
ตําบลบางปู 

√   3,458,000 2,567,200 890,800 

4 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอย ประปาเทศบาล หมูท่ี 
3 ตําบลบางปู 

√   1,500,000 1,498,000 2,000 

 รวม 3 - 1 5,965,320 
 

4,414,200 
 

1,551,120 
 

25 

 



 

5 ยุทธศาสตร การพัฒนาศักยภาพความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณท่ี
เบิกจาย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

1 โครงการจัดงานวันเทศบาล   √ 20,000 0 20,000 
2 โครงการเทศบาลพบประชาชน   √ 100,000  100,000 

3 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   √ 20,000 0 20,000 

4 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๑๐ 
และสมเด็จพระนางเจาสุทิดาฯ พระบรมราชินี  และพระ
บรมราชชนนีพันปหลวงรวมท้ังของพระบรมวงศานุวงศ
ทุกพระองค เชน การเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ 

√   20,000 1,380 18,620 

5 โครงการจัดงานวันสําคัญสถาบันพระมหากษัตริยและงาน
วันสําคัญทางศาสนา อําเภอยะหริ่ง 

√   15,000 15,000 0 

6 โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
 

  √ 150,000 0 150,000 

7 โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กเพ่ือฝกอบรมเยาวชน
ภาคฤดูรอน 

  √ 50,000 0 50,000 

8 โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กเพ่ือสนับสนุนวัสดุกีฬา
สงเสริมการออกกําลังกายแกเด็กและเยาวชน 

√   100,000 99,994 6 

9 โครงการฝกอบรมเพ่ือสงเสริมศาสนา จริยธรรมและ
สงเสริมสรางความสัมพันธกลุมสตรี (กลุมมุสลิมมะห) 

  √ 130,000 0 130,000 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณท่ี
เบิกจาย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

10 โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานพัฒนาอาชีพสรางรายได
สงเสริมบทบาทสําหรับกลุมสตรี 
 

√   200,000 28,940 171,060 

11 โครงการแขงขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธในชุมชน 
 

  √ 120,000 0 120,000 

 รวม 4 - 7 925,000 
 

145,314 
 

779,686 
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6 ยุทธศาสตร การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบรกิารประชาชน            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

          

    ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณท่ี
เบิกจาย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

1 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารงานของคณะผูบริหาร และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากร เทศบาลตําบลบางปู 

√   200,000 180,890 19,110 

2 โครงการสงเสริมการปฏิบตัิงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลตําบลบางปู 

√   20,000 300 19,700 

3 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลสําหรับบุคลากร
ของเทศบาล 

  √ 20,000 0 20,000 

4 โครงการคาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล หรือสนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติ และระดับ
ทองถ่ินอ่ืนๆ และการทําประชามต ิ

  √ ๑,๕๐0,000 0 ๑,๕๐0,000 

5 โครงการจัดการจราจร   √ 50,000 0  

6 โครงการจางเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต  √   20,000 8,000 12,000 

7 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญๆ เชน เทศกาลปใหม  หรือเทศกาลสงกรานต เปน
ตน 

√   30,000 
 

10,520 19,480 

8 โครงการปองกันไฟปาและหมอกควัน   √ 30,000 
 

0 30,000 
 

9 โครงการฝกอบรมหรืออบรมทบทวนสมาชิก    √ 50,000 
 

0 50,000 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณท่ี
เบิกจาย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

10 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือใชเปนอาคาร
สํานักงานแหงท่ี 2 

 √  4,026,000 4,026,000 0 

11 โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค ชุมชนบางปูสุเหรา 
 

√   1,270,000 1,270,000 0 

12 โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค  
ชุมชนโตะโสม 

√   1,491,000 1488,000 3,000 
 

13 โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค ชุมชนบางปูกือลอ 
 

√   1,270,000 1267,000 3,000 

 รวม 7 1 5 9,977,000 
 

8,250,710 
 

1676290 
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  7.ยุทธศาสตร การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม            
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณท่ี
เบิกจาย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

1 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี

  √ 100,000 0 100,000 

1 โครงการกําจัดขยะมูลฝอย ขยะเปยก สิ่งปฏิกูล และน้ํา
เสียเพ่ือควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษท่ีมีผลตอสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  √ 60,000 0 60,000 

 รวม - - 2 160,000 0 160,000 
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3.2 โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4.ยุทธศาสตร การพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณท่ี
เบิกจาย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

1 ปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบาน แบบบาดาล 
ขนาดเล็ก หมูท่ี 2 ตําบลบางปู เทศบาลตําบลบางปู 
อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 

√   795,000 795,000 0 

2 ปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบาน แบบบาดาล 
ขนาดเล็ก หมูท่ี 3 ตําบลบางปู เทศบาลตําบลบางปู 
อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 

√   795,000 795,000 0 

3 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงทองถ่ิน ปน.ถ. 80001 ชวงท่ี 2 หมูท่ี 2,3 ตําบล
บางปู มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 14,890 ตารางเมตร เทศบาล
ตําบลบางปู อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 

√   9,853,000 9,853,000 0 

 รวม 3 - - 11,443,000 11,443,000 0 
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การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 
0810.5/ว 2107 ลงวันท่ี 2 กันยายน 2558 เรื่อง เรงรัดการนําเขาขอมูลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ปงบประมาณ พ.ศ.2559 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณานําเขาขอมูลในระบบ e-plan ไปใชในการ
ติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ขอ 29 (3) นั้น 

  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เทศบาลตําบลบางปูโดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางปู จึงดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบางปู 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดวยระบบ e-plan ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

การติดตามและประเมินผล

ดวยระบบ e-plan 

e-plan.dla.go.th 
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การวางแผน 
             เทศบาลตําบลบางปู ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ี
บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม    การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวใน
แผนพัฒนา 5 ป ตอไป 

    เทศบาลตําบลบางปู ไดประกาศใชแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

21 10,295,500 21 12,963,400 21 13,968,948 23 15,065,000 22 15,060,000 

การพัฒนาดานการศึกษา 
กีฬา ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมปิญญา
ทองถิ่น 

23 41,015,000 23 43,575,000 23 74,645,000 23 94,645,000 23 94,645,000 

การพัฒนาปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

2 370,000 2 347,500 2 347,500 2 347,500 2 347,500 

การพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

56 177,418,100 55 209,262,100 104 385,808,800 108 408,508,800 109 412,008,800 

การพัฒนาศักยภาพความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน 

19 1,250,000 27 2,322,800 30 14,422,800 30 14,422,800 30 14,422,800 

การพัฒนาการเมือง การ
บริหาร และการบริการ
ประชาชน 

10 5,380,000 22 44,450,000 24 55,470,000 26 85,470,000 26 85,470,000 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

5 7,190,000 9 25,170,000 16 112,520,000 16 112,520,000 15 82,520,000 

รวม 136 242,918,600 159 338,090,800 220 657,183,048 228 730,979,100 227 704,474,100 
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 การจัดทํางบประมาณ            
           ผูบริหารเทศบาลตําบลบางปู ไดประกาศใชเทศบัญญตัิงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในเทศบัญญตัิงบประมาณ     
จํานวน 60 โครงการ งบประมาณ 34,508,310 บาท สามารถจาํแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในชุมชน 16 13,498,950 

การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรมและภมูปิญญาทองถ่ิน 12 5,580,360 

การพัฒนาปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 2 270,000 

การพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณปูการ 4 5,308,000 

การพัฒนาศักยภาพความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 11 828,000 

การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน 13 9,137,200 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2 160,000 

รวม 60 34,508,310 
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   รายละเอียดโครงการในเทศบญัญตังิบประมาณ เทศบาลตาํบลบางปู มีดังน้ี  

  ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค ผลผลิต 

1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความ
เปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

โครงการชวยเหลือประชาชน
และปองกัน ตลอดจนการ
แกไขปญหาภัยธรรมชาติ 

350,000 สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล
, สํานักงานปลัด อบต. 

เพื่อชวยเหลือประชาชนที่
ประสบภัยตางๆ 

จํานวน 8 ชุมชน 

2 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความ
เปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

โครงการเทศบาลนาอยู 105,800 สวนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม, 
สวนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองสงเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย , สํานักสาธารณสุข 

เพื่อใหจัดกิจกรรมตางๆ ตามที่
เทศบาลกําหนด 

จํานวน 8 ชุมชน 

3 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความ
เปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

โครงการสงเสริมดาน
ส่ิงแวดลอมในชุมชน 

20,000 สวนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม, 
สวนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองสงเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย , สํานักสาธารณสุข 

เพื่อใหจัดกิจกรรม ตามที่
เทศบาลกําหนด 

จํานวน 8 ชุมชน 

4 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความ
เปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

โครงการปองกันและแกไข
ปญหาโรคขาดสารอาหาร
ไอโอดีนอยางเขมแข็งและ
ยั่งยืน 

60,000 สวนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม, 
สวนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองสงเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย , สํานักสาธารณสุข 

1.เพื่อใหประชาชนไดรับ
ประทานเกลือไอโอดีนใน
ครัวเรือน 2.ลดอัตราการเกิด
ภาวการณขาดสารไอโอดีน 

รานคา ผูนํา
ชุมชน ประชาชน 
จํานวน    90 
คน 

5 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความ
เปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการสุขภาพเด็ก 

50,000 สวนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม, 
สวนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองสงเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย , สํานักสาธารณสุข 

เพื่อใหผูปกครองจัดหาอาหารที่
มีคุณคา ครบ 5 หมู ใหแกเด็ก
ขาดสารอาหารไดอยางถกูตอง 

บิดามารดาหรือ
ผูปกครองที่ดูแล
เด็กอาย ุ0 - 6 ป 

6 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความ
เปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธาน สมเด็จยาตานภัย
มะเร็งเตานม 

60,000 สวนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม, 
สวนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองสงเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย , สํานักสาธารณสุข 

เพื่อใหสตรีกลุมเปาหมายมี
ความรูและมีทักษะการคัดกรอง
โรคมะเร็งเตานมดวยตนเอง 

จํานวน 8 ชุมชน 

7 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความ
เปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

โครงการสงเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามยัแมและ
เด็ก 

50,000 สวนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม, 
สวนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองสงเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย , สํานักสาธารณสุข 

เพื่อสงเสริมใหหญิงมีครรภหญิง
ใหนมบุตรและเด็กทารกใน
ชุมชนไดรับความรูดานอาหาร
และโภชนาการ เพื่อชวยใหแมมี
ภาวะโภชนาการและสุขภาพ
อนามัย 

จํานวน 8 ชุมชน 

8 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความ
เปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

โครงการรูเทาทันปองกันเอดส 20,000 สวนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม, 
สวนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองสงเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย , สํานักสาธารณสุข 

เพื่อจัดอบรมใหความรูเกีย่วกับ
โรคเอดส 

จํานวน 1 คร้ัง 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค ผลผลิต 

9 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความ
เปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

โครงการอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข 

120,000 สวนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม, 
สวนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองสงเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย , สํานักสาธารณสุข 

เพื่อดําเนินงานในการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐาน 

จํานวน 8 ชุมชน 

10 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความ
เปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถิ่น 

233,350 สวนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม, 
สวนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองสงเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย , สํานักสาธารณสุข 

เพื่อเปนเงินสมทบคา
รักษาพยาบาล 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจาํ และ
บุคคลในครอบครัว 

11 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความ
เปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

โครงการจายเบีย้ยังชีพ
ผูสูงอาย ุ

9,000,000 สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
สํานักการศึกษา 

เพื่อจายเบีย้ยังชีพผูสูงอาย ุ จํานวน 1,106 คน 

12  การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความ
เปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

โครงการจายเบีย้ยังชีพผูพกิาร 3,225,600 สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
สํานักการศึกษา 

เพื่อจายเบีย้ยังชีพผูพกิาร จํานวน 336 คน 

13 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความ
เปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

โครงการจายเบีย้ยังชีพผูปวย
เอดส 

120,000 สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
สํานักการศึกษา 

เพื่อจายเบีย้ยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 20 คน 

14 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความ
เปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

โครงการเงินสมทบสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตางๆ
ในเขตเทศบาล 

30,000 สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
สํานักการศึกษา 

เพื่อใหสมทบกองทุนสวัสดิการ
ใหแกชุมชนในเขตเทศบาล 

จํานวน 8 ชุมชน 

15 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความ
เปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

โครงการเงินทุนการศึกษา 10,000 สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
สํานักการศึกษา 

เพื่อจัดทุนการศึกษาแกเด็ก
นักเรียน นักศึกษา ดอยโอกาส 
เด็กกําพรา เปนตน 

จํานวน 1 คน 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค ผลผลิต 

16 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความ
เปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติ
ประจําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

50,000 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

1.เพื่อเสริมสรางศักยภาพและความ
เขมแข็งใหแกเทศบาลตําบล ใหมี
บุคลากรที่สามารถปฏิบัติหนาที่
ชวยเหลือเจาพนักงานในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 2.เพื่อพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานกูภัยในภาวะฉุกเฉินใหเปน
ระบบ รวดเร็ว และทันตอเหตุการณ 
3.เพื่อสนับสนุนใหโครงการจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร. ในระดับพื้นที่
ใหมีความเขมแข็งและมีทกัษะความรู 
ความชํานาญในการจัดการภยัพิบัติ 
อันจะสงผลใหประชาชนในชุมชน/
ทองถิ่นมีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

จํานวน 50 คน 

17 การพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

3,042,000 สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อจางเหมาทําอาหารกลางวัน จํานวน 2 
โรงเรียน 

18 การพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการอาหารเสริม(นม) 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

1,283,360 สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อจางเหมาซ้ือนม จํานวน 2 
โรงเรียน 

19 การพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการสรางความ
ปรองดองและสมานฉันทของ
คนในชาติ 

280,000 สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรมสรางความปรองดอง
สมานฉันท 

จํานวน 8 ชุมชน 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค ผลผลิต 

20 การพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการฝกอบรมเยาวชนภาค
ฤดูรอน 

150,000 สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
สํานักการศึกษา 

เพื่อจัดอบรมจริยธรรม 
คุณธรรมแกเยาวชน 

จํานวน 1 คร้ัง 

21 การพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดสงนักกีฬาเขา
แขงขันกีฬารายการตางๆ ที่
หนวยงานของรัฐและเอกชน
ไดจัดขึ้น 

100,000 สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
สํานักการศึกษา 

เพื่อจัดสงนักกีฬาเขารวมแขง
กีฬาทุกประเภททีห่นวยงาน
อื่นๆจัด 

ทีมนักกีฬาของ
เทศบาล 

22 การพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดแขงขันกีฬาชุมชน
ของเทศบาล ฟุตบอลชุมชน 
เทศบาลตําบล บางปูคัพ กีฬา
ชุมชนสัมพันธ กีฬาผูสูงอาย ุ

100,000 สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
สํานักการศึกษา 

เพื่อจัดแขงขันกีฬาประเภท
ตางๆที่เทศบาลจัดขึ้น 

ยุวชน เยาวชน 
ประชาชน 

23 การพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ 

60,000 สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
สํานักการศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กใหเด็ก
และเยาวชน 

จํานวน 1 คร้ัง 

24 การพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการแขงขันกีฬาและ
กรีฑายะหร่ิงสัมพันธเกมส 

30,000 สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
สํานักการศึกษา 

เพื่อจัดสงนักกีฬาเขารวมแขง
กีฬา 

ทีมนักกีฬาของ
เทศบาล 

25 การพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดงานเมาลิดดุลนบี
สัมพันธ เพื่อเสริมสรางความ
สันติสุข 

150,000 สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
สํานักการศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรมวันคลายวันเกิด
ทานนบีมูฮัมหมัด ซล. 

จํานวน 8 ชุมชน 

26 การพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการเยี่ยมเยียนผูนาํ
ศาสนาและประชาชนในเดือน 
ถือศีลอด 

100,000 สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
สํานักการศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรมเยี่ยมเยยีนผูนํา
ศาสนาและประชาชนโดยมอบ
เคร่ืองบริโภคสําหรับบริโภค
ในชวงถือ ศีลอด 

จํานวน 8 ชุมชน 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค ผลผลิต 

27 การพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการประกอบคุณงาม
ความดีในเดือนถือศีลอด 
(รอมฎอน) 

165,000 สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
สํานักการศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรมให
ประชาชนในชุมชน
รวมกันพํานกัในมัสยิด
อยางสงบเพื่อรวมกัน
ทําอิบาดะหในชวงสิบวัน
สุดทายในเดือนรอมฎอน 
(เอี๊ยะติกาฟ) 

จํานวน 8 ชุมชน 

28 การพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการงานสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

150,000 สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
สํานักการศึกษา 

เพื่อสงเสริมสนับสนุน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของคนในทองถิ่น 

จํานวน 150 คน 

29 การพัฒนาปองกัน
และแกไขปญหายา
เสพติด 

โครงการอุดหนุนศูนย
ปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอ
ยะหร่ิง (ศป.ปส.อ.ยะหร่ิง) 

20,000 สวนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม, 
สวนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองสงเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย , สํานักสาธารณสุข 

เพื่อฟนฟูสมรรถภาพ
รางกายและจิตใจของผู
ติดยาเสพติด 

จํานวน 15 คน 

30 การพัฒนาปองกัน
และแกไขปญหายา
เสพติด 

โครงการรณรงคการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดแก
ยุวชนและเยาวชนในเขต
เทศบาล 

250,000 สวนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม, 
สวนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองสงเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย , สํานักสาธารณสุข 

เพื่ออบรมใหความรูแก
เด็ก และเยาวชน 

จํานวน 100 คน 

รวม 270,000  -   -   -  

31 การพัฒนา
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

บุกเบิก ถนนหินคลุก ซอย
ประปาเทศบาล 

1,500,000 สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กอง
ชางสุขาภิบาล, กองประปา, สํานัก
ชาง, สํานักการชาง 

เพื่อใหมีถนนเพิ่มขึ้น (1)หมูที่ ๓ (2)ถนนหิน
คลุก กวาง 6 .๐๐ ม. 
ยาว 3๐๐ ม. หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 
1,578.00 ตารางเมตร 
หนา ๐.๓๐ ม.ดินถม
หนา ๑.๕๐ ม. หินคลุก
หนา 0.15 ม. 

32  การพัฒนา
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

กอสรางคูระบายน้าํ คสล. 350,000 สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กอง
ชางสุขาภิบาล, กองประปา, สํานัก
ชาง, สํานักการชาง 

เพื่อใหคูระบายน้าํได
มาตรฐาน 

(1)ซอยฮานาฟ หมูที่ ๒ 
(2)คูระบายน้ํา คสล. 
กวางภายใน 0.50 เมตร 
ลึกเฉล่ีย0.60 เมตร ยาว 
90.00 เมตร 

33  การพัฒนา
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขตไฟฟาใน
เขตเทศบาลใหแกไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดปตตาน ี

0 สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กอง
ชางสุขาภิบาล, กองประปา, สํานัก
ชาง, สํานักการชาง 

เพื่อขยายเขตไฟฟา ได
มาตรฐาน 

ตลอดแนวถนนราม
โกมุท ม.๑ ม.๒ ม.๓ 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค ผลผลิต 

34 การพัฒนา
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางทอ
ระบายน้าํ คสล.ชนิด
ส่ีเหล่ียม 

3,458,000 สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพื่อใหทอระบายน้ําได
มาตรฐาน 

(1)บริเวณสามแยกประปา 
หมูที่ 3-ทอลอดเอเชีย 18 
หมูที่ 3 ตําบลบางปู (2)กวาง
ภายใน 0.80 เมตร ลึกเฉล่ีย 
1.50 เมตร ยาว 341.00 
เมตร 

35 การพัฒนาศักยภาพ
ความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน 

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 

20,000 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล 

จํานวน ๑ คร้ัง 

36  การพัฒนาศักยภาพ
ความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน 

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 

3,000 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหจัดกิจกรรม
เทศบาลและประชาชน 

จํานวน ๑ คร้ัง 

37 การพัฒนาศักยภาพ
ความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน 

โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล 

20,000 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหการจัดทาํแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
เทศบาลไดตามระเบียบที่
กําหนด 

จํานวน ๕ คร้ัง 

38 การพัฒนาศักยภาพ
ความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน 

โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั รัชกาลที่ ๑๐ 
และสมเด็จพระนางเจา
สุทิดาฯ พระบรมราชิน ี
และพระบรมราชชนนี
พันปหลวงรวมทั้งของ
พระบรมวงศานุวงศทุก
พระองค เชน การ
เฉลิมพระเกียรติใน
วโรกาสตางๆ 

20,000 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนมีสวน
รวมในการจัดงานราชพธิี
หรืองานเทิดพระเกียรติที่
เทศบาลกําหนด 

จํานวน ๔ คร้ัง 

39 การพัฒนาศักยภาพ
ความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน 

โครงการจัดงานวัน
สําคัญสถาบันพระมา
หากษัตริยและงานวัน
สําคัญทางศาสนา 
อําเภอยะหร่ิง 

15,000 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริยและงาน
วันสําคัญทางศาสนา 

จํานวน ๔ คร้ัง 

40 การพัฒนาศักยภาพ
ความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน 

โครงการปรับปรุงแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

150,000 สวนการคลัง, กองคลัง, สํานัก
คลัง 

เพื่อใหฐานขอมูลภาษีใน
ทะเบียนทรัพยสินเปน
ปจจุบัน 

จํานวน 1 คร้ัง 
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 ยทุธศาสตร์ โครงการ จํานวน

งบประมาณ 

หนว่ยงานทีรับผิดชอบ วตัถปุระสงค์ ผลผลติ 

41 การพัฒนาศักยภาพ
ความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน  

โครงการฝกอบรมศึกษาดูงาน
พัฒนาอาชีพสรางรายได
สงเสริมบทบาทสําหรับกลุม
สตรี 

200,000 สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
สํานักการศึกษา 

เพื่อฝกอบรมใหความรูทุกกลุมที่
สนใจ 

จํานวน ๔๐ คน 

42  การพัฒนาศักยภาพ
ความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน 

โครงการสนับสนุนกิจกรรม
สภาเด็กเพื่อฝกอบรมเยาวชน
ภาค ฤดูรอน 

50,000 สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
สํานักการศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรมเขาคายอบรม
จริยธรรมและ ทัศนศึกษา 

จํานวน 8 ชุมชน 

43  การพัฒนาศักยภาพ
ความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน 

โครงการสนับสนุนกิจกรรม
สภาเด็กเพื่อสนับสนุนวัสดุ
กีฬาสงเสริมการออกกาํลัง
กายแกเด็กและเยาวชน 

100,000 สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
สํานักการศึกษา 

เพื่อสนับสนุนวัสดุกีฬาประเภท
ตางๆ ใหแกชุมชนแตละชุมชน 

จํานวน 8 ชุมชน 

44  การพัฒนาศักยภาพ
ความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน 

โครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริม
ศาสนา จริยธรรมและสงเสริม
สรางความสัมพันธกลุมสตรี 
(กลุมมุสลิมมะห) 

130,000 สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
สํานักการศึกษา 

เพื่อใหกลุมสตรีรวมทํากจิกรรม
และเจาอบรมใหความรูดาน
ศาสนา จริยธรรมและการ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลุมสตรี 
จํานวน 8 ชุมชน 

45  การพัฒนาศักยภาพ
ความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน 

โครงการแขงขันกีฬาเพื่อเชื่อม
ความสัมพันธในชุมชน 

120,000 สวนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
สํานักการศึกษา 

เพื่อจัดแขงขันกีฬาระหวาง
ชุมชนในเขตเทศบาล 

จํานวน 8 ชุมชน 

46 การพัฒนาการเมือง 
การบริหาร และการ
บริการประชาชน 

โครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งาน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
การบริหารงานของคณะ
ผูบริหาร และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากร 
เทศบาลตําบลบางป ู

200,000 สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล
, สํานักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดกิจกรรมฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของคณะผูบริหาร และพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล 
บุคลากร เทศบาลตําบล บางป ู

จํานวน 50 คน 

47  การพัฒนาการเมือง 
การบริหาร และการ
บริการประชาชน 

โครงการสงเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลตําบล
บางปู 

20,000 สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล
, สํานักงานปลัด อบต. 

เพื่อใหบุคลากรในองคกรยึดถือ
เปนแนวทางปฏบิัติตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม 

คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจางประจาํ 
และพนักงาน
จางทั่วไป 

48  การพัฒนาการเมือง 
การบริหาร และการ
บริการประชาชน 

โครงการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลสําหรับบุคลากร
ของเทศบาล 

20,000 สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล
, สํานักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดอบรมบุคลากรของ
เทศบาล 

จํานวน ๔ คร้ัง 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค ผลผลิต 

49  การพัฒนา
การเมือง การ
บริหาร และการ
บริการประชาชน 

โครงการคาใชจายในการเลือกต้ัง
ผูบริหารและสมาชกิสภาเทศบาล 
หรือสนับสนุนการเลือกต้ัง
ระดับชาติ และระดับทองถิ่นอื่นๆ 
และการทําประชามติ 

667,200 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดการเลือกต้ังระดับตางๆ 
และประชาชนผูมีสิทธิใชสิทธิ
การเลือกต้ัง 

จํานวน ๔ คร้ัง 

50  การพัฒนา
การเมือง การ
บริหาร และการ
บริการประชาชน 

โครงการจัดการจราจร 50,000 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใชในการจัดระเบียบ 
ควบคุมการจราจรทางถนน
ใหกับประชาชนที่สัญจรไปมา
ใหไดรับความปลอดภัยและลด
การเกิดอุบัติเหตุ 

จัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช
เกี่ยวกบัการจราจร 

51  การพัฒนา
การเมือง การ
บริหาร และการ
บริการประชาชน 

โครงการจางเหมาปรับปรุงและ
ดูแลเว็บไซต (web site) 

20,000 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อปรับปรุงเว็บไซตใหมี
ประสิทธิภาพใหสามารถ
จัดการเว็บไซตไดอยางตอเนื่อง 

สามารถเสนอขอมูลให
เปนปจจุบันทัน
เหตุการณ 

52  การพัฒนา
การเมือง การ
บริหาร และการ
บริการประชาชน 

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญๆ 
เชน เทศกาลปใหม หรือเทศกาล
สงกรานต เปนตน 

30,000 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อต้ังดานเพื่ออํานวยความ
สะดวกสําหรับผูเดินทางโดย
รถยนต 

จํานวน ๒ คร้ัง 

53  การพัฒนา
การเมือง การ
บริหาร และการ
บริการประชาชน 

โครงการปองกันไฟปาและหมอก
ควัน 

30,000 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อฝกอบรมใหความรูการ
ปองกันไฟปา 

จํานวน ๓๐ คน 

54  การพัฒนา
การเมือง การ
บริหาร และการ
บริการประชาชน 

โครงการฝกอบรมหรืออบรม
ทบทวนสมาชิก อปพร. 

43,000 สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อฝกอบรมใหความรูเพิ่มเติม
ในการปองกันภยัตางๆ 

จํานวน ๓๐ คน 

55  การพัฒนา
การเมือง การ
บริหาร และการ
บริการประชาชน 

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใชเปนอาคาร
สํานักงานแหงที่ 2 

4,026,000 สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภบิาล, 
กองประปา, สํานักชาง, 
สํานักการชาง 

เพื่อปรับปรุงอาคารใหมีสภาพ
ใชงานไดดี 

อาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เพื่อใชเปนอาคาร
สํานักงานแหงที่ 2 หมูที่ 
๓ จํานวน ๑ หลัง 
พรอมงานครุภัณฑไฟฟา 
งานครุภัณฑสํานักงาน 
งานพื้นลานจอดรถยนต 
คสล. และโรงจอดรถ 
รายละเอียดตามแบบ
ประมาณราคาวัสดุ
กอสราง (ปร.4) และ
แบบสรุปผลการ
ประมาณราคาวัสดุ
กอสราง (ปร.5) 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค ผลผลิต 

56  การพัฒนาการเมือง 
การบริหาร และการ
บริการประชาชน 

โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค ชุมชนโตะโสม 

1,491,000 สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กอง
ชางสุขาภิบาล, กองประปา, สํานัก
ชาง, สํานักการชาง 

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
สําหรับใชประโยชนและทํา
กิจกรรมรวมกัน 

อาคารเอนกประสงค 
ชุมชนโตะโสม หมูที ่
๑ จํานวน ๑ หลัง 

57  การพัฒนาการเมือง 
การบริหาร และการ
บริการประชาชน 

โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค ชุมชนบางปู
สุเหรา 

1,270,000 สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กอง
ชางสุขาภิบาล, กองประปา, สํานัก
ชาง, สํานักการชาง 

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
สําหรับใชประโยชนและทํา
กิจกรรมรวมกัน 

อาคารเอนกประสงค 
ชุมชนบางปูสุเหรา 
หมูที่ ๒ จาํนวน ๑ 
หลัง 

58  การพัฒนาการเมือง 
การบริหาร และการ
บริการประชาชน 

โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค ชุมชนบาง
ปูกือลอ 

1,270,000 สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, กอง
ชางสุขาภิบาล, กองประปา, สํานัก
ชาง, สํานักการชาง 

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
สําหรับใชประโยชนและทํา
กิจกรรมรวมกัน 

อาคารเอนกประสงค 
ชุมชนบางปูกือลอ 
หมูที่ ๓ จาํนวน ๑ 
หลัง 

59 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี 

100,000 สํานักปลัด อบจ., สํานักปลัดเทศบาล
, สํานักงานปลัด อบต. 

เพื่อใหการจัดทาํฐานขอมูล 
ปกปอง ปลูก ดูแลรักษา 
และอนุรักษการใช
ประโยชนจากพันธุกรรม
พืช 

จํานวน ๘ ชุมชน 

60  การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย 
ขยะเปยก ส่ิงปฏกิูล และน้ํา
เสียเพื่อควบคุมและกาํจัด
ภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

60,000 สวนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม, 
สวนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองสงเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย , สํานักสาธารณสุข 

เพื่อควบคุมและกาํจัด
ภาวะมลพิษที่มีผลตอ
สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ 
และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ประชาชนไดรับผล 
ประโยชน 
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การใชจายงบประมาณ 

เทศบาลตําบลบางปู มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา รวม 26 โครงการ จํานวนเงิน 27,499,098.26 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 21 โครงการ 
จํานวนเงิน 16,527,173.34 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

      
ยุทธศาสตร โครงการ 

การกอหนี้ผูกพัน/ 
โครงการ 

การเบิกจาย
งบประมาณ       ลงนามในสัญญา 

      การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน
ในชุมชน 

5 10,288,050.00 5 10,288,050.00 

      การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

6 3,553,374.26 6 3,545,649.34 

      การพัฒนาปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 1 223,650.00 1 223,650.00 

      การพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 3 5,056,000.00 2 2,139,800.00 

      การพัฒนาศักยภาพความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 3 130,314.00 3 130,314.00 

      การพัฒนาการเมือง การบรหิาร และการบริการ
ประชาชน 

8 8,247,710.00 4 199,710.00 

      การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 0 0 0 0 

      รวม 26 27,499,098.26 21 16,527,173.34 
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    รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตําบลบางปู ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน 
     งบตาม     
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

    1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูของประชาชน
ในชุมชน 

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถ่ิน 

233,350 233,350 233,350 0 

    2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 9,000,000 7,516,500 7,516,500 1,483,500 

    3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

เบ้ียยังชีพคนพิการ 3,225,600 2,449,600 2,449,600 776,000 

    4  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 120,000 47,500 47,500 72,500 

    5  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจติ
อาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

50,000 41,100 41,100 8,900 

    6 การพัฒนาดานการศึกษา 
กีฬา ศาสนา ประเพณ ี
วัฒนธรรมและภมูิปญญา
ทองถ่ิน 

โครงการเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีนสังกัดสพฐ. 

3,042,000 2,315,733 2,315,733 726,267 

    7  การพัฒนาดานการศึกษา 
กีฬา ศาสนา ประเพณ ี
วัฒนธรรมและภมูิปญญา
ทองถ่ิน 

คาอาหารเสรมิ (นม) 1,283,360 949,302 941,577 334,058 

    8  การพัฒนาดานการศึกษา 
กีฬา ศาสนา ประเพณ ี
วัฒนธรรมและภมูิปญญา
ทองถ่ิน 

โครงการจดัสงนักกีฬาเขาแขงขัน
กีฬารายการตางๆท่ีหนวยงานของ
รัฐและเอกชนไดจดัข้ึน 

100,000 13,308 13,308 86,692 

    9  การพัฒนาดานการศึกษา 
กีฬา ศาสนา ประเพณ ี
วัฒนธรรมและภมูิปญญา
ทองถ่ิน 

โครงการจดังานวันเด็กแหงชาต ิ 60,000 58,700 58,700 1,300 
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  ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม     

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

    10  การพัฒนาดานการศึกษา 
กีฬา ศาสนา ประเพณ ี
วัฒนธรรมและภมูิปญญา
ทองถ่ิน 

โครงการจดังานเมาลิดดุลนบี
สัมพันธ เพ่ือเสริมสรางความสันติ
สุข 

150,000 116,700 116,700 33,300 

    11  การพัฒนาดานการศึกษา 
กีฬา ศาสนา ประเพณ ี
วัฒนธรรมและภมูิปญญา
ทองถ่ิน 

โครงการเยี่ยมเยียนผูนําศาสนา
และประชาชนในเดือนถือศีลอด 

100,000 99,631 99,631 369 

12 การพัฒนาปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 

โครงการรณรงคการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดแกยุวชน/
เยาวชนในเขตเทศบาล 

250,000 223,650 223,650 26,350 

13 การพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอย 
ประปาเทศบาลหมูท่ี 3 ตําบล 
บางปู 

1,500,000 1,498,000 1,498,000 2,000 

14  การพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล. 
ซอยฮานาฟ หมูท่ี 2ตําบลบางปู 

350,000 349,000 0 1,000 

15  การพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางทอระบายนํ้า 
คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม  หมูท่ี 3 ตําบล
บางปู 

3,458,000 3,209,000 641,800 249,000 

16 การพัฒนาศักยภาพความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 

โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดํารขิองพระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๑๐และ
สมเด็จพระนางเจาสุทิดาฯพระ
บรมราชินี และพระบรมราชชนนี
พันปหลวงรวมท้ังของพระบรม
วงศานุวงศทุกพระองค เชน การ
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ 

20,000 1,380 1,380 18,620 

17  การพัฒนาศักยภาพความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 

โครงการฝกอบรมศึกษาดูงาน
พัฒนาอาชีพสรางรายไดสงเสรมิ
บทบาท สําหรับ กลุมสตร ี

200,000 28,940 28,940 171,060 
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  ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม     

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

    18  การพัฒนาศักยภาพความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภา
เด็กเพ่ือสนับสนุนวัสดุกีฬาสงเสรมิ
การออกกําลังกายแกเด็ก และ
เยาวชน 

100,000 99,994 99,994 6 

19 การพัฒนาการเมือง การ
บริหาร และการบริการ
ประชาชน 

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานของคณะผูบริหาร และ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
เทศบาล บุคลากร เทศบาลตําบล
บางปู 

200,000 180,890 180,890 19,110 

20  การพัฒนาการเมือง การ
บริหาร และการบริการ
ประชาชน 

โครงการสงเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลตาํบลบางปู 

20,000 300 300 19,700 

21 การพัฒนาการเมือง การ
บริหาร และการบริการ
ประชาชน 

โครงการจางเหมาปรับปรุงและ
ดูแลเว็บไซต (web site) 

20,000 8,000 8,000 12,000 

22  การพัฒนาการเมือง การ
บริหาร และการบริการ
ประชาชน 

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ 
เชน เทศกาล ปใหม หรือเทศกาล
สงกรานต เปนตน 

30,000 10,520 10,520 19,480 

23  การพัฒนาการเมือง การ
บริหาร และการบริการ
ประชาชน 

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือใชเปนอาคาร
สํานักงานแหงท่ี 2 

4,026,000 4,026,000 0 0 

24  การพัฒนาการเมือง การ
บริหาร และการบริการ
ประชาชน 

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค ชุมชนโตะโสมหมูท่ี 
1 ตําบลบางปู 

1,491,000 1,488,000 0 3,000 
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  ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม     

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

    25  การพัฒนาการเมือง การ
บริหาร และการบริการ
ประชาชน 

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค ชุมชนบางปูสุเหรา 
หมูท่ี 2 ตําบลบางปู 

1,270,000 1,267,000 0 3,000 

26  การพัฒนาการเมือง การ
บริหาร และการบริการ
ประชาชน 

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค ชุมชนบางปูกือล
อหมูท่ี 3 ตําบลบางปู 

1,270,000 1,267,000 0 3,000 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2563 

เทศบาลตําบลบางปู ยะหร่ิง จ.ปตตานี 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

 ท้ังหมด 

 จํานวน 
งบประมาณ 

จํานวน 
งบประมาณ 

จํานวน 
งบประมาณ 

จํานวน 
งบประมาณ 

 โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

21 13,968,948 16 13,224,750 5 10,288,050 5 10,288,050 

 2.การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนา 
ประเพณ ีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

23 74,645,000 12 5,580,360 6 3,553,374.26 6 3,545,649.34 

 3.การพัฒนาปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 2 347,500 2 270,000 1 223,650 1 223,650 

 4.การพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 104 385,808,800 4 5,308,800 3 5,056,000 3 4,414,200 

 5.การพัฒนาศักยภาพความเขมแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน 

30 14,422,800 11 828,000 3 130,314 3 130,314 

 6.การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการ
ประชาชน 

24 55,470,000 13 9,137,200 8 8,247,710 7 4,221,710 

 7.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 16 112,520,000 2 160,000 0 0 0 0 

 รวม 220 657,183,048 60 34,508,310 26 27,499,098.26 25 22,823,573.34 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการตางๆ ท่ีไดดําเนินการ 

ในเขตเทศบาลตําบลบางปู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท้ัง 4 ไตรมาส    
ระหวางวันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

  ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หนวยงาน     
ทีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

โครงการชวยเหลือประชาชนและปองกัน 
ตลอดจนการแกไขปญหาภัยธรรมชาต ิ

350,000 0 0 350,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(งานปองกัน) 

 

2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

โครงการเทศบาลนาอยู 100,000 0 0 100,000 กองสาธารณสุข  

3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

โครงการสงเสริมดานสิ่งแวดลอมในชุมชน 20,000 0 0 20,000 กองสาธารณสุข  

4  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคขาด
สารอาหารไอโอดีนอยางเขมแข็งและยั่งยืน 

60,000 0 0 60,000 กองสาธารณสุข  

5  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการสุขภาพเด็ก 50,000 0 0 50,000 กองสาธารณสุข  

6  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม 

60,000 0 0 60,000 กองสาธารณสุข  
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย งบประมาณ
คงเหลือ 

หนวยงาน     
ทีรับผิดชอบ 

 

7  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แม   และเด็ก 

50,000 0 0 50,000 กองสาธารณสุข  

8  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

โครงการรูเทาทันปองกันเอดส 
 
 

20,000 0 0 20,000 กองสาธารณสุข  

9  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

โครงการอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข 

120,000 0 0 120,000 กองสาธารณสุข  

10  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถ่ิน 

233,350 0 233,350 0 กองสาธารณสุข  

11  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

โครงการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 9,000,000 0 7,516,500 1,483,500 กองการศึกษา  

12  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

โครงการจายเบี้ยยังชีพผูพิการ 3,225,600 0 2,449,600 776,000 กองการศึกษา  

13  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 
 

โครงการจายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 120,000   47,500 72,500 กองการศึกษา  
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย งบประมาณ
คงเหลือ 

หนวยงาน     
ทีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

14 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

โครงการเงินสมทบสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตางๆในเขตเทศบาล 

30,000 0 0 30,000 กองการศึกษา  

15 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

โครงการเงินทุนการศึกษา 10,000 0 0 10,000 กองการศึกษา  

16  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเปนอยูของ
ประชาชนในชุมชน 

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

50,000 0 41,100 8,900 สํานัก
ปลัดเทศบาล  
(งานปองกัน) 

 

17 การพัฒนาดานการศึกษา 
กีฬา ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
 
 
 

โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

3,042,000 0 2,315,733 726,267 กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 

18  การพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 

โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. 1,283,360 7,724.92 941,577.34 334,057.74 กองการศึกษา  
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย งบประมาณ
คงเหลือ 

หนวยงาน     
ทีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

19  การพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความ
ปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ 

280,000 0 0 280,000 กองการศึกษา  

20  การพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

โครงการฝกอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน 150,000 0 0 150,000 กองการศึกษา  

21  การพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

โครงการจัดสงนักกีฬาเขาแขงขันกีฬารายการ
ตางๆ ท่ีหนวยงานของรัฐและเอกชนไดจัดข้ึน 

100,000 0 13,308 86,692 กองการศึกษา  

22  การพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 
 

โครงการจัดแขงขันกีฬาชุมชนของเทศบาล 
ฟุตบอลชุมชน เทศบาลตําบล บางปูคัพ กีฬา
ชุมชนสัมพันธ กีฬาผูสูงอายุ 

100,000 0 0 100,000 กองการศึกษา  
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย งบประมาณ
คงเหลือ 

หนวยงาน     
ทีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

23  การพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาต ิ 60,000 0 58,700 1,300 กองการศึกษา  

24 การพัฒนาดานการศึกษา 
กีฬา ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
 

โครงการแขงขันกีฬาและกรีฑายะหริ่งสัมพันธ
เกมส 

30,000 0 0 30,000 กองการศึกษา  

25  การพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

โครงการจัดงานเมาลิดดุลนบีสัมพันธ เพ่ือ
เสริมสรางความสันติสุข 

150,000 0 116,700 33,300 กองการศึกษา   

26  การพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 
 

โครงการเยี่ยมเยียนผูนําศาสนาและประชาชน
ในเดือน ถือศีลอด 

100,000 0 99,631 369 กองการศึกษา   
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย งบประมาณ
คงเหลือ 

หนวยงาน     
ทีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

27 การพัฒนาดานการศึกษา 
กีฬา ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
 

โครงการสงเสริมและสนับสนนุการประกอบ
คุณงามความดีในเดือนถือศีลอด (รอมฎอน) 

165,000 0 0 165,000 กองการศึกษา  

28 การพัฒนาดานการศึกษา 
กีฬา ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
 

โครงการงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ทองถ่ิน 

150,000 0 0 150,000 กองการศึกษา  

29 การพัฒนาปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอยะหริ่ง            
(ศป.ปส.อ.ยะหริ่ง) 

20,000 0 0 20,000 กองสาธารณสุข  

30 การพัฒนาปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

โครงการรณรงคการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดแกยุวชนและเยาวชนในเขตเทศบาล 

250,000 0 223,650 26,350 กองสาธารณสุข   

31 การพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. ซอยฮานาฟ 
หมูท่ี 2ตําบลบางปู 

350,000 349,000 0 1,000 กองชาง  

32  การพัฒนา
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ชนิด
สี่เหลี่ยม หมูท่ี 3ตําบลบางปู 
 

3,458,000 2,567,200 641,800 249,000 กองชาง  
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย งบประมาณ
คงเหลือ 

หนวยงาน     
ทีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

33 การพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอย ประปา
เทศบาลหมูท่ี 3 ตําบลบางปู 

1,500,000 0 1,498,000 2,000 กองชาง   

34 การพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

โครงการขยายเขตไฟฟาในเขตเทศบาลใหแก
ไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดปตตาน ี

657,320 0 0 657,320 กองชาง  

35 การพัฒนาศักยภาพความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน 

โครงการจัดงานวันเทศบาล 20,000 0 0 20,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

36 การพัฒนาศักยภาพความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน 

โครงการเทศบาลพบประชาชน 100,000 0 0 100,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

37 การพัฒนาศักยภาพความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน 

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 20,000 0 0 20,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

38 การพัฒนาศักยภาพความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๑๐ 
และสมเด็จพระนางเจาสุทิดาฯ พระบรมราชินี 
และพระบรมราชชนนีพันปหลวงรวมท้ังของ
พระบรมวงศานุวงศทุกพระองค เชน การเฉลิม
พระเกียรติในวโรกาสตางๆ 
 
 

20,000 0 1,380 18,620 สํานัก
ปลัดเทศบาล 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย งบประมาณ
คงเหลือ 

หนวยงาน     
ทีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

39 การพัฒนาศักยภาพความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน 

โครงการจัดงานวันสําคัญสถาบันพระมาหา
กษัตริยและงานวันสําคัญทางศาสนา อําเภอยะ
หริ่ง 

15,000 0 0 15,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

40 การพัฒนาศักยภาพความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน 

โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

200,000 0 0 200,000 กองคลัง  

41 การพัฒนาศักยภาพความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน 

โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานพัฒนาอาชีพ
สรางรายไดสงเสริมบทบาทสําหรับกลุมสตร ี

200,000 0 28,940 171,060 กองการศึกษา  

42 การพัฒนาศักยภาพความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กเพ่ือ
ฝกอบรมเยาวชนภาค ฤดูรอน 

50,000 0 0 50,000 กองการศึกษา  

43 การพัฒนาศักยภาพความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กเพ่ือ
สนับสนุนวัสดุกีฬาสงเสริมการออกกําลังกาย
แกเด็กและเยาวชน 

100,000 0 99,994 6 กองการศึกษา  

44 การพัฒนาศักยภาพความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน 

โครงการฝกอบรมเพ่ือสงเสริมศาสนา 
จริยธรรมและสงเสริมสรางความสัมพันธกลุม
สตรี         (กลุมมุสลิมมะห) 

130,000 0 0 130,000 กองการศึกษา  

45 การพัฒนาศักยภาพความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน 

โครงการแขงขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธใน
ชุมชน 
 
 

120,000 0 0 120,000 กองการศึกษา  
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย งบประมาณ
คงเหลือ 

หนวยงาน     
ทีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

46 การพัฒนาการเมือง การ
บริหาร และการบริการ
ประชาชน 

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะผูบริหาร 
และพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล 
บุคลากร เทศบาลตําบลบางปู 

200,000 0 180,890 19,110 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

  

47 การพัฒนาการเมือง การ
บริหาร และการบริการ
ประชาชน 

โครงการสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลตําบลบางปู 

20,000 0 300 19,700 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

  

48 การพัฒนาการเมือง การ
บริหาร และการบริการ
ประชาชน 

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
สําหรับบุคลากรของเทศบาล 

20,000 0 0 20,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

49 การพัฒนาการเมือง การ
บริหาร และการบริการ
ประชาชน 

โครงการคาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล หรือสนับสนุนการเลือกตั้ง
ระดับชาติ และระดับทองถ่ินอ่ืนๆ และการทํา
ประชามติ 

1,500,000 0 0 1,500,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

50 การพัฒนาการเมือง การ
บริหาร และการบริการ
ประชาชน 

โครงการจัดการจราจร 50,000 0 0 50,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

51  การพัฒนาการเมือง การ
บริหาร และการบริการ
ประชาชน 
 

โครงการจางเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต 
(web site) 

20,000 0 8,000 12,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย งบประมาณ
คงเหลือ 

หนวยงาน     
ทีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

52 การพัฒนาการเมือง การ
บริหาร และการบริการ
ประชาชน  

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน เทศกาลปใหม 
หรือเทศกาลสงกรานต เปนตน 

30,000 0 10,520 19,480 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

  

53  การพัฒนาการเมือง การ
บริหาร และการบริการ
ประชาชน 

โครงการปองกันไฟปาและหมอกควัน 30,000 0 0 30,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

54 การพัฒนาการเมือง การ
บริหาร และการบริการ
ประชาชน 

โครงการฝกอบรมหรืออบรมทบทวนสมาชิก 
อปพร. 

50,000 0 0 50,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

55 การพัฒนาการเมือง การ
บริหาร และการบริการ
ประชาชน 

โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เพ่ือใชเปนอาคารสํานักงานแหงท่ี 2 

4,026,000 4,026,000 0 0 กองชาง  

56 การพัฒนาการเมือง การ
บริหาร และการบริการ
ประชาชน 

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค          
ชุมชนโตะโสม 

1,491,000 1,488,000 0 3,000 กองชาง  

57 การพัฒนาการเมือง การ
บริหาร และการบริการ
ประชาชน 

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค          
ชุมชนบางปูสุเหรา 

1,270,000 1,267,000 0 3,000 กองชาง  

58 การพัฒนาการเมือง การ
บริหาร และการบริการ
ประชาชน 

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค          
ชุมชนบางปูกือลอ 
 
 
 

1,270,000 1,267,000 0 3,000 กองชาง  
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 ยุทธศาสตร โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

กอหนี้ผูกพัน เบิกจาย งบประมาณ
คงเหลือ 

หนวยงาน     
ทีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

59 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี 

100,000 0 0 100,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

60  การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย ขยะเปยก สิ่งปฏิกูล 
และน้ําเสียเพ่ือควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษท่ี
มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

60,000 0 0 60,000 กองสาธารณสุข  
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ภาพถายโครงการตาม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
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ยุทธศาสตร  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในชุมชน 

 

 

 

 

 

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(งานปองกัน สํานักปลัดเทศบาล) 

งบประมาณ 41,100  บาท 
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ภาพถายโครงการตาม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
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ยุทธศาสตร  ที่ 2 การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
(กองการศึกษา) 

งบประมาณ 2,315,733 บาท 
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โครงการจัดสงนักกีฬาเขาแขงขันกีฬารายการตางๆ ท่ีหนวยงานของรัฐและเอกชนไดจัดข้ึน 
(กองการศึกษา) 

งบประมาณ 13,308 บาท 
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 
(กองการศึกษา) 

งบประมาณ 58,700 บาท 
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โครงการจัดงานเมาลิดดุลนบีสัมพันธ เพ่ือเสริสรางความสันติสุข 
(กองการศึกษา) 

งบประมาณ 116,700 บาท 
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โครงการเย่ียมเยียนผูนําศาสนา และประชาชนในเดือนถือศีลอด 
(กองการศึกษา) 

งบประมาณ 99,631 บาท 
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ภาพถายโครงการตาม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
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โครงการรณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแกยุวชน/เยาวชนในเขตเทศบาล 
อําเภอยะหริ่ง   จังหวัดปตตานี   ปงบประมาณ   ๒๕63 

(กองสาธารณสุขฯ) 
งบประมาณ  223,650  บาท 
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ภาพถายโครงการตาม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

       71 
 



                                                                                     
 

 

 
 

 
 

 
 

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยประปาเทศบาล ม.3  

(กองชาง) 

งบประมาณ 641,800 บาท 
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ภาพถายโครงการตาม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
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โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานพัฒนาอาชีพสรางรายไดสงเสริมบทบาทสําหรับกลุมสตรี 
(กองการศึกษา) 

งบประมาณ 28,940 บาท 
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กเพ่ือสนับสนุนวัสดุกีฬาสงเสริมการออกกําลังกายแกเด็ก และเยาวชน 
(กองการศึกษา) 

งบประมาณ 99,994 บาท 
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ภาพถายโครงการตาม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
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โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะผูบริหารและพัฒนา

ศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาลตําบลบางปู 

      (สํานักปลัดเทศบาล) 

งบประมาณ 180,890  บาท 
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โครงการสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบางป ู

(สํานักปลัดเทศบาล) 

งบประมาณ 300  บาท 
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โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน เทศกาลปใหม หรือเทศกาล

สงกรานตเปนตน  (สํานักปลัดเทศบาล) 

งบประมาณ 10,520  บาท 
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สวนที่ 5 
สรุปผล ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

1.สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 1.1 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
  เทศบาลตําบลบางปู ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินอยางครบถวนและถูกตองตามข้ันตอนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน มีการ
ประชุมประชาคมทองถ่ิน มีการรวบรวมขอมูลและปญหาความตองการของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล โดยการเปดโอกาส
ใหประชาชนมีสวนรวม มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ จุดมุงหมาย เปาหมาย และ
ยุทธศาสตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและยุทธศาสตรจังหวัด 
 

1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
1.2.1 ผลการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนโครงการ รอยละ 
โครงการท้ังหมดที่ระบุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 220 100 
โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             29 13.18 
โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ 0 0.00 
โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ 191 86.82 

               1.2.2 ผลการเบิกจายงบประมาณ 
รายการ งบประมาณ รอยละ 

งบประมาณท่ีระบุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 657,183,048 100 
เบิกจายจากงบประมาณปกต ิ 26,882,298 4.09 
เบิกจายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 11,443,000 1.74 
เบิกจายจากเงินสะสม - - 
รวมงบประมาณท่ีเบิกจาย 38,325,298 5.83 
งบประมาณท่ีไมไดเบิกจาย 618,857,750 94.17 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       80 
 



                                                                                     
 

 
 1.3 ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1.ดานอํานาจหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะ 

  ภายใตงบประมาณท่ีจํากัดทําใหการดําเนินการโครงการตางๆ ในเทศบาลไมไดครอบคลุมทุกดานทุกพ้ืนท่ี 

  ขอเสนอแนะ ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนใหเหมาะสมตามภารกิจหนาท่ี จะทําใหประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีและมีมาตรฐานการดํารงชีพท่ีดีข้ึน สามารถจะพัฒนาสังคมสูสังคมท่ีมีคุณภาพ 

  2.ดานการเงินการคลัง และงบประมาณ 

  การดําเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาล กฎหมายไดกําหนดใหเปนหนาท่ีและเปนความรับผิดชอบของ

เทศบาล และการดําเนินงานทุกอยางจําเปนจะตองมีรายไดเพ่ือเปนคาใชจายในการจัดทําบริการสาธารณะซ่ึงรายไดของ

เทศบาล ไดจากการจัดเก็บภาษีเองเก็บไดนอยมาก และรายไดรัฐบาลจัดสรรมาลดลงทุกป ทําใหการดําเนินโครงการตางๆ 

ไมไดครอบคลุมทุกดาน แกไขปญหาเรงดวนและสนองตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

  ขอเสนอแนะ รัฐควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิม เพ่ือจะไดจัดทําโครงการใหครอบคลุมทุกดาน แกไขปญหา

เรงดวนและสนองตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี  

  3.ดานการมีสวนรวมของประชาชน 

  เนื่องจากประชาชนสวนใหญจะเนนการประกอบอาชีพเพ่ือหารายไดใหเพียงพอตอการดํารงชีพมากกวา 

  ขอเสนอแนะ ตองมีการประชาสัมพันธชี้แจงถึงความสําคัญในการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

ทองถ่ินเพราะชุมชนมีสวนไดสวนเสียในโครงการตางๆ ท่ีสวนราชการไดดําเนินการในทองถ่ินของตน 

  - จากสถานการณระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 2019 จึงทําใหเทศบาลไมสามารถดําเนินการ

จัดกิจกรรม หรือโครงการ ใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ี     

กําหนดไวได  
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