๓๘

ส่วนที่ ๔
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มอื กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา

ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาของเทศบาลตำบลบ้ านใหม่ คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒ นาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตาม
และประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒ นาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒ นาท้องถิ่น ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผล
ของประโยชน์ ที่ได้รับ จากแผนพัฒ นา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล
โครงการสำหรับแผนพัฒ นาเพื่อความสอดคล้อ งของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน
แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาของเทศบาลตำบลบ้านใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 ถึง กันยายน ๒๕๖3) คือการประเมินผล
ในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณ ภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล
ดังนี้

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

๓๙
แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านใหม่
ประเด็นการประเมิน
๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
ตำบลบ้านใหม่
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลบ้านใหม่
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
บ้านใหม่
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลบ้านใหม่
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น
และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ มาจัดทำ
ฐานข้อมูล
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลตำบล
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลตำบลที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มีการ
ดำเนินการ
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ไม่มีการ
ดำเนินการ

๔๐

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒ นาท้องถิ่ นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) โดยมี
กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ และสิ้นสุดโครงการ
เดือน ตุลาคม ๒๕61 – กันยายน ๒๕๖2
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านใหม่
๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานระยะ ปีงบประมาณ 2563
ส่วนที่ ๒ ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

๔๑
รายงานยุทธศาสตร์อปท. ปี 2563
เทศบาลตำบลบ้านใหม่
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ปี ๒๕61 – ๒๕65
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ปี 2561 - 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปี ๒๕61 – ๒๕65
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
ปี ๒๕61 – ๒๕65
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปี ๒๕61 – ๒๕65
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาสังคม ปี ๒๕61 – ๒๕65
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา การสานต่อแนวทางพระราชดำริ ปี ๒๕61 – ๒๕65
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการเกษตร ปี ๒561 – ๒๕65
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาการศึกษา ปี ๒๕61 – ๒๕65
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การสาธารณสุข ปี ๒๕61 – ๒๕65

๔๒
ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4 )
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์
พัฒนาการท่องเที่ยว
ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา
๒. ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี
3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
4. ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์และพัฒนา
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
7. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการสาน
ต่อแนวทาง
พระราชดำริ
8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเกษตร
9. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการศึกษา
10. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
สาธารณสุข
11. ครุภัณฑ์

รวมทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละของ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ปี ๒๕๖1
โครงการ
ผลการ
(เป้าหมาย)
ดำเนินงาน

ปี ๒๕๖2
โครงการ
ผลการ
(เป้าหมาย) ดำเนินงาน

ปี ๒๕๖3
โครงการ
ผลการ
(เป้าหมาย) ดำเนินงาน

ปี 2564
โครงการ
ผลการ
(เป้าหมาย) ดำเนินงาน
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๔๓
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ก ำหนดไว้ ภ ายใต้แผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) โดยมี
กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนิ นงานอย่างน้อยปี ล ะ 1 ครั้ ง โดยเริ่ม ตั้ง แต่ เดือ น
ตุลาคม ๒๕62 – กันยายน ๒๕๖3
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านใหม่
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
จำนวนโครงการ
ปรากฏอยู่ใน
บรรจุในเทศ
คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา
บัญญัติ
ของโครงการที่
ท้องถิน่
(นำไปปฏิบัติ) ปรากฏในแผนฯ
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว
19
4
21.05
ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
๒. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี
3. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสานต่อแนวทาง
พระราชดำริ
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
สาธารณสุข
11. ครุภัณฑ์

รวม
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6
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1

33.33

53
22
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20.75
27.27

-

-
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90
249

75
138

83.33
55.42

๔๔
การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้ อ ๑๓ และข้ อ ๑๔ ประกอบกั บ หนั งสื อ กระทรวงมหาดไทย หนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและ
หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ทำและประสานแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการการวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ดังนั้น เพื่อให้ การติดตามและประเมิน แผนแผนพัฒ นาของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและมีป ระสิ ทธิภ าพ ตามระเบี ยบและหนั งสื อสั่ งการดังกล่ าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) และ
การติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมา
ด้วย ๔ แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ ๗ การวัด
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคำอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔
(๒) การติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพ
ของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อ
รวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผน
ยุทธศาสตร์พัฒ นา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) โดยได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผน ตามแบบประเมินคุณภาพของ
แผนพัฒนา โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด ดังนี้

๔๕
การประเมินคุณภาพของแผน
ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๓.๑ วิสัยทัศน์
๓.๒ พันธะกิจ
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
รวม

คะแนนเต็ม
๑๐
๒๕
๖๕
(๕)
(๕)
(๑๐)
(๕)
(๑๕)
(๑๐)
(๑๕)
๑๐๐

คะแนนที่ได้
๑๐
๒๕
๖๕
(๕)
(๕)
(๑๐)
(๕)
(๑๕)
(๑๐)
(๑๕)
๑๐๐

๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น สิ่งที่ส่งมา
ด้วย ๒ หน้า ๒๐ ข้อ ๔.๓ วรรค ๓ ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (แนวทางการพิจารณาการติ ดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ หน้า ๒๑)
คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลบ้ านใหม่ ได้ ดำเนิน การติดตามและ
ประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ ภายใน 90 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่ นเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้

๔๖
แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๑๐
๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
๙
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
๙
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๐
๑๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
๖๐
๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕
๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕
๕
๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ
๓
๓
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณ
๕
๕
ได้ถูกต้อง
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลา
๓
๓
ปี (๓ ปี)
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๔
๔
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕
๕
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง
๓
๓
๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ
๕
๕
๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
๕
๕
ว่าจะได้รับ
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ
๔
๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ
๕
๕
๕.๑๓ ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๕
๕
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท.
๓
๓
๐๔
รวม
๑๐๐
๙๘

๔๗

ส่วนที่ ๕
ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan
(www.dla.go.th)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้ อ ๒๙ และระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจัดทำแผนพั ฒ นาขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใน
ฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและปรับ ระบบการทำงานให้ มีประสิทธิภ าพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน
เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่ง
เป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็ น ข้อมูล ในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริห ารงาน ทั้งนี้ ได้มีการ
ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3 (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕๖3) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านใหม่
จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ใน
ระบบ e-plan และได้ น ำข้ อ มู ล ในระบบ e-plan ดั งกล่ า วมาใช้ ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนครั้ งนี้
รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(www.dla.go.th)

๔๘
รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่
ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์
พัฒนาการท่องเที่ยว
ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา
๒. ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี
3. ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์และพัฒนา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
6. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม
7. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการสานต่อ
แนวทางพระราชดำริ
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เกษตร
9. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา
10. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สาธารณสุข
11. ครุภัณฑ์
รวม

2561
จำนวน งบประมาณ

2562
จำนวน
งบประมาณ

2563
จำนวน งบประมาณ

19

2,306,000

20

2,676,000

19

2,306,000

12

26,930,000

19

33,686,300

25

30,730,000

6

470,000

6

470,000

6

3

1,200,000

4

1,400,000

24

28,462,600

66

23

20,626,200

2

2564
จำนวน
งบประมาณ
20

2,682,000.00

22

32,981,640.00

470,000

0

0

3

1,200,000

9

1,720,000.00

111,847,011

53

44,477,400

33

24,950,600

22

20,671,200

33
39

12,471,000.00
24,910,600.00

1,050,000

5

307,350

2

50,000

1

50,000.00

6

450,000

6

450,000

8

450,000

6

450,000.00

9

258,000

16

333,000

15

258,000

15

357,000.00

5

1,966,615

52

3,307,087

6

1,966,615

5

1,966,615.00

27

4,318,950

62

7,050,200

90

13,053,500

-

-

136

93,044,365 289

186,477,548 249 115,632,715 150

77,588,855.00

๔๙
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง)
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

พัฒนาท่องเที่ยว
ศาสนา
โครงการจัดงาน
1
วัฒนธรรม
วันลอยกระทง
ประเพณี กีฬา

พัฒนาท่องเที่ยว
ศาสนา
2
วัฒนธรรม
ประเพณี กีฬา

จำนวน
งบประมาณ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุ
ประสงค์
เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ไทย วันลอยกระทง
200,000 กองการศึกษา
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

โครงกาจัดการ
แข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด (บ้าน
ใหม่เกมส์)

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
ให้ประชาชนได้ออก
290,500 กองการศึกษา
กำลังกาย ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์

พัฒนาท่องเที่ยว
ศาสนา
โครงการส่งเสริม
3
วัฒนธรรม
พระพุทธศาสนา
ประเพณี กีฬา

เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ
เกี่ยวกับ
20,000 กองการศึกษา พระพุทธศาสนา เช่น
วันมาฆบูชา วันวิสาข
บูชา ฯลฯ

พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
โครงการวัด
4 ศาสนา
ประชา รัฐ
วัฒนธรรม
ประเพณี กีฬา
การบริหาร
ราชการตาม อาหารเสริม
5
หลักการบริหาร (นม)
บ้านเมืองที่ดี

เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมในการทำชุม
30,000 กองการศึกษา ชนให้เข้มแข็ง โดยมีวัด
เป็นศูนย์กลางของชุม
ชนด้วย แนวทาง 5 ส.
เพื่อให้เด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และเด็กอนุบาล เด็ก
กองการศึกษา
1,265,000
ประถมชั้น ป.1-ป.6
(เงินอุดหนุน)
ของโรงเรียนในสังกัด
สพฐ. ได้รับอาหาร
เสริม (นม) ครบถ้วน

ผลผลิต
ขบวนแห่กระทง/
ประกวดกระทง
ชุมชน/ประกวดนาง
นพมาศ

การแข่งขันฟุตบอล
ประชาชนชาย/
ฟุตบอลเยาวชน 7
คนอายุไม่เกิน 17
ปี/ฟุตบอล VIP
อาวุโส/เซปักระกร้อ/
วอลเลย์บอลชาย/
วอลเลย์บอลหญิง
และเปตองทีมผสม
จัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา วัน
อาสาฬหบูชา
ประดับธงธรรมจักร
ธงชาติ เข้าร่วมพิธี
ทางศาสนา
กิจกรรม Big
Cleaning Day ทัง้
7 วัดในตำบลบ้าน
ใหม่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1 แห่ง จำนวน 104
คน โรงเรียนในสังกัด
สพฐ. 4 แห่ง
จำนวน 522 คน

๕๐
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

การบริหาร
ราชการตาม โครงการอาหาร
6
หลักการบริหาร กลางวัน
บ้านเมืองที่ดี
โครงการสนับ
สนุนค่าใช้จา่ ย
การบริหาร
การบริหารสถาน
ราชการตาม
7
ศึกษา ค่าจัดการ
หลักการบริหาร
เรียนการสอน
บ้านเมืองที่ดี
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

จำนวน
งบประมาณ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุ
ผลผลิต
ประสงค์
เพื่อให้เด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองการศึกษา
539,000
ได้รับอาหารกลางวันที่ 1 แห่ง จำนวน
(เงินอุดหนุน)
มีคุณค่าทาง
104 คน
โภชนาการที่ดี
เพื่อสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองการศึกษา
187,000
(รายหัว) สำหรับเด็ก 1 แห่ง จำนวน
(เงินอุดหนุน)
เล็กของศูนย์พัฒนา 104 คน
เด็กเล็ก

เพื่อสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึก
กองการศึกษา
94,920
ษาสำหรับเด็กเล็ก
(เงินอุดหนุน)
ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน
ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ
เพื่อให้เด็กอนุบาล เด็ก
การบริหาร
โครงการอุดหนุน
นักเรียนชั้น
ราชการตาม ค่าอาหารกลาง
กองการศึกษา ประถมศึกษาปี่ 1-6
9
2,200,000
หลักการบริหาร วันโรงเรียนสังกัด
(เงินอุดหนุน) ของโรงเรียนในสังกัด
บ้านเมืองที่ดี สพฐ.
สพฐ. ได้รับอาหาร
กลางวันที่ดีมีคุณภาพ
โครงการพัฒนา
บุคลกรและเพิ่ม
ศักยภาพสมาชิก
การบริหาร
เพื่อให้บุคลากรของ
สภาเทศบาล
ราชการตาม
เทศบาลตำบลบ้าน
10
พนักงาน
457,775 สำนักปลัดเทศบาล
หลักการบริหาร
ใหม่ได้พัฒนาศักยภาพ
เทศบาล
บ้านเมืองที่ดี
มากขึ้น
พนักงานจ้างของ
ทต.บ้านใหม่
ประจำปี 2563
โครงการอบรม
คุณธรรม
การบริหาร
เพื่อให้บุคลากรของ
จริยธรรม ของ
ราชการตาม
เทศบาลตำบลบ้าน
11
สท. และ
27,955 สำนักปลัดเทศบาล
หลักการบริหาร
ใหม่ได้มีคุณธรรมและ
พนักงาน
บ้านเมืองที่ดี
จริยธรรมมากขึ้น
เทศบาลตำบล
บ้านใหม่
การบริหาร
ราชการตาม
8
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
สำหรับศูนพย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1 แห่ง จำนวน 84
คน (อายุ 3 – 5 ปี)

โรงเรียนในสังกัด
สพฐ. 4 แห่ง
จำนวน 522 คน

ผู้เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 109 คน

ผู้เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 117 คน

๕๑
ที่

ยุทธศาสตร์

การบริหาร
ราชการตาม
12
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี
การบริหาร
ราชการตาม
13
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี

โครงการ

จำนวน
งบประมาณ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

โครงการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยว
กับกฎหมาย
โครงการวัน
เทศบาล

โครงการเฉลิม
การบริหาร
พระเกียรติ
ราชการตาม พระบาทสมเด็จ
14
หลักการบริหาร พระวชิรเกล้า
บ้านเมืองที่ดี เจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10
โครงการเฉลิม
การบริหาร
พระเกียรติ
ราชการตาม
15
สมเด็จพระนาง
หลักการบริหาร
เจ้าพระบรม
บ้านเมืองที่ดี
ราชินี
การบริหาร
โครงการ
ราชการตาม
16
เทศบาลพบ
หลักการบริหาร
ประชาชน
บ้านเมืองที่ดี

เพื่อให้คณะผู้บริหาร
สมาชิกฯ พนักงาน
14,260 สำนักปลัดเทศบาล
เกิดความรักความ
ผูกพันต่อหน่วยงาน
เพื่อเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา
7,350 สำนักปลัดเทศบาล
พระมหากษัตริย์

จัดกิจกรรมพัฒนา
ทำความสะอาด
บริเวณตำบลบ้าน
ใหม่
จัดสถานที่ให้
ประชาชนได้ร่วมลง
นามถวายพระพรฯ

เพื่อแสดงออกความ
จัดทำซุ้มเฉลิมพระ
จงรักภักดี และเทิดทูน
18,708 สำนำปลัดเทศบาล
เกียรติ และป้ายไว
สถาบัน
นิลเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์
เพื่อจัดให้บริการ
ประชาชน ชุมชนได้รับ
49,524 สำนำปลัดเทศบาล ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทำงาน
ของ ทต.บ้านใหม่

จัดกิจกรรมการ
ให้บริการประชาชน
เช่น ให้บริการความรู้
เกี่ยวกับกฏหมาย
,บริการตรวจสุขภาพ
ฯลฯ

โครงการเฉลิม
พระเกียติ
การบริหาร
พระบาทสมเด็จ
ราชการตาม
17
พระบรมชนกาธิ
หลักการบริหาร
เบศมหาภูมิพลอ
บ้านเมืองที่ดี
ดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร

.เพื่อเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
จัดทำป้ายไวนิล
2.เพื่อเป็นการแสดง
2,900 สำนำปลัดเทศบาล
เฉลิมพระเกียรติ
พลังความสามัคคีของ
จำนวน 2 ป้าย
ทุกหมู่เหล่าทั้ง
บุคลากรภาครัฐและ
ประชาชน

โครงการเฉลิม
การบริหาร
พระเกียรติ
ราชการตาม
18
สมเด็จพระนาง
หลักการบริหาร
เจ้าสิริกิติ์ พระ
บ้านเมืองที่ดี
บรมราชินี

เพื่อเทิดทูนพระคุณ
ของแม่และยกย่อง
8,000 สำนำปลัดเทศบาล
บทบาทของแม่ที่มีต่อ
ครอบครัวและสังคม

จัดทำป้ายไวนิลเฉลิม
พระเกียรติ และ
พัฒนาพื้นที่ในตำบล
บ้านใหม่ให้สะอาด

๕๒
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

การบริหาร
ราชการตาม โครงการวัน
19
หลักการบริหาร ท้องถิ่นไทย
บ้านเมืองที่ดี
การบริหาร
ประชาสัมพันธ์
ราชการตาม
20
และจัดเก็บภาษี
หลักการบริหาร
เคลื่อนที่
บ้านเมืองที่ดี
การบริหาร
ราชการตาม
21
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี

ปรับปรุงแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน

จำนวน
งบประมาณ

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณแห่งสมเด็จ
19,020 สำนักปลัดเทศบาล พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวที่ได้จัดตั้ง
สุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้น
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร
50,000
กองคลัง
ด้านภาษีต่าง ๆ ของ
เทศบาล และการ
จัดเก็บภาษีในพืน้ ที่

500,000

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

กองคลัง

เพื่อให้ข้อมูลการ
จัดเก็บภาษีท้องถิ่น
เป็นปัจจุบัน

ผลผลิต
จัดกิจกรรมทำความ
สะอาดสำนักงาน
และบริเวณหมู่บ้าน
คุรุสภา

จัดเก็บภาษีได้ทั่วถึง
และครบถ้วน

ทำให้มีรายได้จาการ
จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

การรักษาความ ลดอุบัติเหตุทาง
22 ปลอดภัยในชีวติ ถนนในช่วง
และทรัพย์สนิ เทศกาลต่าง ๆ

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
งานป้องกันฯ/ ประชาชนในการ
ตั้งจุดบริการในพืน้ ที่
26,040
สำนักปลัดเทศบาล เดินทาง และเป็นจุด ตำบลบ้านใหม่
ป้องปรามผู้ขบั ขี่เมา
สุรา

ฝึกซ้อมแผน
การรักษาความ
ป้องกันและ
23 ปลอดภัยในชีวติ
ระงับอัคคีภัย
และทรัพย์สนิ
เบื้องต้น

เพือ่ ให้ความรู้ในการ
งานป้องกันฯ/
59,310
ป้องกันและระงับ
สำนักปลัดเทศบาล
อัคคีภัยเบื้องต้น

การรักษาความ
24 ปลอดภัยในชีวติ ป้องกันเด็กจมน้ำ
และทรัพย์สนิ

เพื่อให้ความรู้และแนว
เด็ก, เยาวชน และ
งานป้องกันฯ/ ทางการป้องกันการ
19,450
ประชาชนตำบล
สำนักปลัดเทศบาล จมน้ำของเด็กและ
บ้านใหม่
ประชาชนทั่วไป

โครงการเพิ่ม
การรักษาความ ศักยภาพงาน
25 ปลอดภัยในชีวติ ป้องกันและ
และทรัพย์สนิ บรรเทาสาธารณ
ภัย

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
งานป้องกันฯ/
เจ้าหน้าที่งานป้องกัน
26,520
ให้แก่เจ้าหน้าที่งาน
สำนักปลัดเทศบาล
และ อปพร.
ป้องกัน และ อปพร.

12 หมู่บ้าน
5 โรงเรียน

๕๓
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

คัดแยกขยะใน
การอนุรักษ์และ ชุมชนและสถาน
26 พัฒนา
ศึกษาพร้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษาดูงานการ
กำจัดขยะชุมชน
เสริมผิวจราจร
พัฒนาด้าน
27
แอสฟัลติก
โครงสร้างพืน้ ฐาน
คอนกรีต หมู่ 2

ก่อสร้างวางท่อ
พัฒนาด้าน
28
ระบายน้ำ คสล.
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หมู่ที่ 3

ก่อสร้างถนน
พัฒนาด้าน
29
คอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก หมู่ที่ 5

ก่อสร้างถนน
พัฒนาด้าน
30
คอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก หมู่ที่ 9

จำนวน
งบประมาณ

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อลดปริมาณขยะ
มูลฝอยในชุมชน
45,030 กองสาธารณสุขฯ สถานศึกษา และ
ส่งเสริมการนำขยะ
กลับมาใช้ใหม่
เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ตำบลบ้านใหม่
166,000
กองช่าง
และใกล้เคียงสามารถ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวกยิ่งขึ้น

524,000

397,200

162,300

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ตำบลบ้านใหม่
สามารถระบายน้ำได้
สะดวกและเร็วขึ้น

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ตำบลบ้านใหม่
และใกล้เคียงสามารถ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวกยิ่งขึ้น

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ตำบลบ้านใหม่
และใกล้เคียงสามารถ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวกยิ่งขึ้น

ผลผลิต

ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่นำไปกำจัดลดลง

ขนาดกว้าง 5 ม.
ยาว 88 ม. บริเวณ
หมู่บ้านปรางค์ทอง
ซอย 6 ตลอดซอย
ขนาด ศก. 0.60 ม.
ระยะทาง 88 ม.
พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จำนวน 7 บ่อ
บริเวณซอยอิสาน
เขียว (ต่อจาก
ของเดิม) ถึงบ่อ
อิสานเขียว (ช่วงที่
3)
ขนาดกว้าง 3 ม.
ยาว 178 ม. หนา
0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
534 ตร.ม. พร้อม
ป้ายโครงการ 1
ป้าย บริเวณซอย
คาร์แคร์ตรงข้าม
โรงเรียนภูเขาลาด
ขนาดกว้าง 3 ม.
ยาว 90 ม. หนา
0.15 ม หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
270 ตร.ม. บริเวณ
ซอยสุขสำราญ
(บ้านยายนุช)

๕๔
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ก่อสร้างวางท่อ
พัฒนาด้าน
ระบายน้ำ
31
โครงสร้างพืน้ ฐาน คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 9

ก่อสร้างถนน
พัฒนาด้าน
32
คอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก หมู่ที่ 9

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
พัฒนาด้าน
33
เหล็ก พร้อมวาง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ท่อระบายน้ำ
หมู่ที่ 10

จำนวน
งบประมาณ

323,500

171,300

337,500

ก่อสร้างวางท่อ
พัฒนาด้าน
34
ระบายน้ำ คสล. 1,114,000
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หมู่ 11

35

พัฒนาด้าน
ตีเส้นจราจร
โครงสร้างพืน้ ฐาน และป้ายจราจร

200,000

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต
ขนาด ศก. 0.60 ม.
ยาว 63 ม. พร้อม
บ่อพัก คสล. จำนวน
6 บ่อ พร้อมคืนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก 74.10 ตร.ม.
บริเวณซอยบ้านคุณ
เจริญปรุ
ขนาดกว้าง 3 ม.
ยาว 80 ม. หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 240
ตรม. บริเวณบ้าน
ยายแป้น
ขนาดกว้าง 2 ม.
ยาว 60 ม. หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 108
ตรม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. ศก.
0.60 ม. พร้อมบ่อ
พัก 6 บ่อ พร้อมคืน
ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก รวมระยะ
ทาง 108 ม. บริเวณ
ลานสินค้าชุมชน
ขนาด ศก. 0.60 ม.
ระยะทาง 232 ม.
พร้อมบ่อพัก คสล.
จำนวน 22 บ่อ
พร้อมป้ายโครงการ
1 ป้าย บริเวณวัด
ยางน้อย ถึงแยกโรง
เรียนบ้านยางน้อย

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ตำบลบ้านใหม่
สามารถระบายน้ำได้
สะดวกและเร็วขึ้น

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ตำบลบ้านใหม่
และใกล้เคียงสามารถ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวกยิ่งขึ้น

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ตำบลบ้านใหม่
และใกล้เคียงสามารถ
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวกยิ่งขึ้น และ
ระบายน้ำได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ตำบลบ้านใหม่
สามารถระบายน้ำได้
สะดวกและเร็วขึ้น

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ตำบลบ้านใหม่
ภายในเขตเทศบาล
และใกล้เคียงสามารถ
ตำบลบ้านใหม่
สัญจร ไป-มา ได้
สะดวกยิ่งขึ้น

๕๕
ที่

ยุทธศาสตร์

ด้านการพัฒนา
36
สังคม

37

ด้านการพัฒนา
สังคม

38

ด้านการพัฒนา
สังคม

โครงการ

ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด

ฝึกอบรม
บทบาทหน้าที่
สภาเด็กและ
เยาวชน ตำบล
บ้านใหม่
อบรมส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มสตรี
แม่บ้าน คน
พิการ ผู้สูงอายุ
และประชาชน
ทั่วไป

จำนวน
งบประมาณ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

18,190

งานพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด

22,785

งานพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด

28,615

งานพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด

งานพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

- ตรวจหาสาร
เสพติดบุคลกร
ในหน่วยงาน
เพือ่ ป้องกันและแก้ไข
และประชาชน
ปัญหายาเสพติด
- เดินรณรงค์
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด
- สร้างแกนนำ
เพื่อให้เยาวชนเป็น
เยาวชนในการ
แกนนำในการพัฒนา
พัฒนาตำบล
ตำบลและแก้ไข
- รู้โทษของยา
ปัญหายาเสพติด
เสพติด
เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
จัดกิจกรรมส่งเสริม
และทักษะทาง
และพัฒนาอาชีพ
วิชาชีพ เพื่อส่งเสริม
ให้แก่ประชาชน
อาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได้
เพื่อเป็นการยุติความ
รุนแรงต่อครอบครัว เดินรณรงค์ยุติความ
เพื่อกระตุ้นให้เห็น รุนแรงให้แก่
ความสำคัญและ
ประชาชนในตำบล
ผลเสียของการใช้ บ้านใหม่
ความรุนแรง

ด้านการพัฒนา
39
สังคม

รณรงค์การยุติ
ความรุนแรงใน
ครอบครัว

28,615

ด้านการพัฒนา
40
สังคม

ทบทวนบทบาท
หน้าที่
คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี

เพื่อให้คณะกรรมการ จัดกิจกรรมฝึกอบรม
งานพัฒนาชุมชน
13,820
พัฒนาสตรีรู้บทบาท ให้ความรู้กับ
สำนักปลัด
หน้าที่
คณะกรรมการชุมชน

อบรมให้ความรู้
ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

คู่มืออบรมให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
แนวทางป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อใน
เด็ก/ การเสริมสร้าง
พัฒนาการสำหรับ
เด็ก

41

ด้านการพัฒนา
สังคม

เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการบริการ
จัดการ การศึกษาให้
50,000 กองการศึกษา
ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานบริหารการศึกษา

๕๖
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

โครงการ
ด้านการพัฒนาการ
42
ส่งเสริมอาชีพ
เกษตร
เกษตรกร

โครงการอบรม
และศึกษา
ด้านการพัฒนาการ เศรษฐกิจ
43
เกษตร
พอเพียงตาม
แนว
พระราชดำริ

ฟื้นฟู ดูแลรักษา
ด้านการพัฒนาการ แม่น้ำลำคลอง
44
เกษตร
เพื่อความยั่งยืน
คู่ชุมชน

ส่งเสริมการทำ
ด้านการพัฒนาการ
45
อาชีพเกษตร
เกษตร
อินทรีย์

จำนวน
งบประมาณ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

26,730

งานส่งเสริม
การเกษตร
สำนัก
ปลัดเทศบาล

271,940

งานส่งเสริม
การเกษตร
สำนัก
ปลัดเทศบาล

159,770

งานส่งเสริม
การเกษตร
สำนัก
ปลัดเทศบาล

26,955

งานส่งเสริม
การเกษตร
สำนัก
ปลัดเทศบาล

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

1.กิจกรรมให้ความรู้
ด้านพันธ์พืชชนิดต่าง
ๆ การขยายพันธ์พชื
1.เพื่อส่งเสริมให้
ที่เหมาะสมในพืชแต่
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ละชนิด
การขยายพันธ์พชื
2.กิจกรรมเชิง
2.เพื่อส่งเสริมให้มี
ปฏิบัติการฝึก
อาชีพเสริมเพื่อ
ขยายพันธุ์พชื
ช่วยเหลือครอบครัว
3.กิจกรรมแนะนำ
ฯลฯ
สวนผลไม้ทที่ ำการ
ขยายพันธุ์พชื ด้วยวิธี
ต่าง ๆ
1.ได้เรียนรู้และ
ตระหนักถึง
ความสำคัญในการใช้ จัดให้มีการฝึกอบรม
ชีวิตแบบพอเพียงตาม เรียนรู้ภาคทฤษฎี
แนวพระราชดำริ
ภาคปฏิบัติ และ
2.ส่งเสริมให้เกิด
ศึกษาดูงานพื้นที่ด้าน
ครัวเรือนเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง
ฯลฯ
1.เพื่อแก้ไขปัญหา 1.กิจกรรมการทำน้ำ
ผักตบชวาระดับแหล่ง หมักชีวภาพ EM
น้ำ
2.กิจกรรมกำจัด
2.เพื่อดูแลรักษา
วัชพืชลำตะคลองฝั่ง
แหล่งน้ำให้สะอาด ซ้ายและโรงกรองน้ำ
ปราศจากผักตบชวา ดิบ หมู่ 4 และลำปรุ
ฯลฯ
ในเขตตำบลบ้านใหม่
1.เพื่อใช้ทรัพยากรให้
จัดให้มีการฝึกอบรม
คุ้มค่า
เรียนรู้ภาคทฤษฎี
2.เพื่อลดต้นทุนการ
ภาคปฏิบัติ การผลิต
ผลิต เพิ่มรายได้แก่
สารชีวภาพ และปุ๋ย
เกษตรกร
อินทรีย์เพื่อใช้ใน
3.เพื่อใช้
การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
จำหน่ายได้
รักษาสภาพแวดล้อม

๕๗
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ส่งเสริมการใช้
ด้านการพัฒนาการ หญ้าแฝกตาม
46
เกษตร
แนว
พระราชดำริ
ส่งเสริมการปลูก
ด้านการพัฒนาการ
47
ต้นไม้ (เพิ่มพืน้ ที่
เกษตร
สีเขียว)

จำนวน
งบประมาณ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

26,650

งานส่งเสริม
การเกษตร
สำนัก
ปลัดเทศบาล

46,650

งานส่งเสริม
การเกษตร
สำนัก
ปลัดเทศบาล

ด้านการพัฒนา
48
การศึกษา

จดหมายข่าว

10,000 กองการศึกษา

ด้านการพัฒนา
การศึกษา

เสริมสร้าง
ประสบการณ์
จริงจากการ
เรียนรู้นอก
สถานที่

กองการศึกษา/
50,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

ด้านการพัฒนา
50
การศึกษา

โครงการเยี่ยม
บ้าน

กองการศึกษา/
5,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

49

51

52

วัตถุ
ประสงค์
เป็นการส่งเสริมการ
ปลูกหญ้าแฝกเพื่อ
อนุรักษ์ดินและน้ำ
การพังทลายของดิน
ตามแนวพระราชดำริ
1.เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในเขตตำบลบ้าน
ใหม่
2.เพื่อช่วยรักษา
สมดุลในระบบนิเวศ
เพื่อประสานสัมพันธ์
ความเข้าใจระหว่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กับผู้ปกครองในความ
ร่วมมืออบรมสั่งสอน
เด็กให้เป็นคนมี
คุณภาพ
เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนาการ
ให้เด็กและเยาวชนมี
ร่างกาย จิตใจ
สติปัญญาที่ดี
เพื่อประชาสัมพันธ์
ความเข้าใจระหว่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กับผู้ปกครองในความ
ร่วมมืออบรมสั่งสอน
เด็ก ให้เป็นคนมี
คุณภาพ
เพื่อปรับปรุงหลักสูตร
ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน
และชุมชน

ด้านการพัฒนา
การศึกษา

ปรับปรุง
หลักสูตร

5,000 กองการศึกษา

ด้านการพัฒนา
การศึกษา

ประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อเป็นการสร้าง
กองการศึกษา/
ความมั่นใจและความ
5,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
พึงพอใจในคุณภาพ
เล็ก
การศึกษา

ผลผลิต

ปลูกหญ้าแฝกบริเวณ
คลองมะค่า

ปลูกต้นไม้บริเวณ
คลองมะค่า

จัดทำจดหมายข่าว
เดือนละ 1 ฉบับ
(รวม 12 ฉบับ)

จัดกิจกรรมศึกษา
จากประสบการณ์
จริงนอกสถานที่ (ไร่
จิมทอมสัน)

ดำเนินการเยี่ยมบ้าน
เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

หลักสูตรสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบ้าน
ใหม่ ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2563
จัดทำเอกสารตาม
มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ

๕๘
ที่

53

ยุทธศาสตร์

ด้านการพัฒนา
การศึกษา

ด้านการพัฒนา
53
การศึกษา

ด้านการพัฒนา
54
การศึกษา

ด้านการพัฒนา
55
การศึกษา

ด้านการพัฒนา
56
การศึกษา

โครงการ

โครงการนิเทศ
การสอน

ประเมิน
คุณภาพจัด
การศึกษา

จัดทำมาตรฐาน
การศึกษา (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

ที่อ่านหนังสือ
ท้องถิ่นรักการ
อ่าน

แข่งขันทักษะ
ทางวิชาการเด็ก
ปฐมวัย

จำนวน
งบประมาณ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อเป็นการให้ข้อมูล
แก่ครูจะได้ใช้
แนวทางในการ
ปรับปรุงการสอนของ
5,000 กองการศึกษา
ครู ช่วยให้ครูได้
พัฒนาตนเองและ
พัฒนาความรู้และ
สร้างคุณภาพ
เพื่อตรวจสอบการ
บริหารและจัด
การศึกษาของศูนย์
กองการศึกษา/
พัฒนาเด็กเล็ก และ
5,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
นำผลการประเมินไป
เล็ก
วางแผนการพัฒนา
การศึกษาให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตรฐานตาม
เกณฑ์และสร้างความ
5,000 กองการศึกษา
พึงพอใจให้ประชาชน
เด็กมีมาตรฐานตาม
กำหนด
เพื่อส่งเสริมและสร้าง
พฤติกรรมรักการอ่าน
ของเด็กนักเรียน
10,000 กองการศึกษา ประชาชน รวมทั้ง
พัฒนาที่อ่านหนังสือ
ท้องถิ่นให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้คู่ชุมชน

ผลผลิต
นิเทศการสอนของครู
และตรวจเยี่ยม
ห้องเรียน ภาคเรียน
ที่ 2/2562 และ
ภาคเรียนที่
1/2563
ประเมินพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้านเด็ก
ปฐมวัย/ประเมิน
ความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการจัด
การศึกษา/ผลการ
ดำเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาม
มาตรการดำเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท.
คู่มือ มาตรฐาน
การศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบ้าน
ใหม่ ปีการศึกษา
2563
เพิ่มสถานที่อ่าน
หนังสือ จำนวน 2
แห่ง รวมทั้งสิ้นมีที่
อ่านหนังสือ จำนวน
8 แห่ง

กิจกรรมการประกวด
เพื่อเสริมสร้าง
แข่งขัยทักษะทาง
พัฒนาการและ
วิชาการเด็กปฐมวัย
50,000 กองการศึกษา
ส่งเสริมศักยภาพของ ได้แก่ การเล่านิทาน
เด็กปฐมวัย
ประกอบสื่อ การปั้น
ดินน้ำมัน

๕๙
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ด้านการ
57
สาธารณสุข

ควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

ด้านการ
58
สาธารณสุข

รณรงค์ป้องกัน
และควบคุม โรค
พิษสุนัขบ้า

ด้านการ
59
สาธารณสุข

60

ด้านการ
สาธารณสุข

ด้านโครงสร้าง
61
พื้นฐาน
62

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

สัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัข
บ้า
สำรวจข้อมูล
จำนวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการ
สัตว์ปลอดคน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน
ปรับปรุงกั้นห้อง
สำนักปลัด

จำนวน
งบประมาณ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

การปะติดภาพ การ
ระบายสีด้วยสีไม้
และการเต้น
ประกอบเพลง/จัด
นิทรรศการผลงาน
ด้านวิชาการของ
เครือข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน ลดอัตราการแพร่
57,120 กองสาธารณสุข และควบคุมการแพร่ ระบาดของโรค
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก
เพื่อรณรงค์และ
ควบคุมการแพร่
ลดอัตราการแพร่
49,660 กองสาธารณสุข ระบาดของโรคและ ระบาดของโรคพิษ
ควบคุมประชากร สุนัขบ้าในพื้นที่
สุนัข
เพื่อควบคุมการแพร่ จำนวนสุนัขและแมว
108,030 กองสาธารณสุข ระบาดของโรคพิษ ในพื้นทีไ่ ด้รับวัคซีน
สุนัขบ้า
ทุกตัว
เพื่อเก็บข้อมูลสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์
10,803 กองสาธารณสุข ในตำบลบ้านใหม่และ
เป็นข้อมูลในการ
รณรงค์

159,000

สำนัก
ปลัดเทศบาล

115,000

สำนัก
ปลัดเทศบาล

เพื่อใช้เป็นศูนย์
ปรึกษาด้านกฎหมาย
ให้กับประชาชน
เพื่อมีห้องให้พร้อม
สำหรับการปฏิบัติงาน

ได้ข้อมูลที่เป็นจริง
สามารถนำไปใช้เป็น
ข้อมูลในการ
แก้ปัญหาโรคพิษ
สุนัขบ้าได้

อาคารศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน
กั้นห้องสำนักปลัด
เพิ่มเติม

๖๐
บัญชีคุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดหา ในปีงบประมาณ 2563
ที่

ยุทธศาสตร์

1 ครุภัณฑ์
2 ครุภัณฑ์
3 ครุภัณฑ์
4 ครุภัณฑ์

5 ครุภัณฑ์

6 ครุภัณฑ์

โครงการ
โต๊ะทำงานแบบ
ไม้
โต๊ะทำงาน
แบบเหล็ก
เก้าอี้ทำงาน
สำหรับผูบ้ ริหาร
ตู้เหล็กแบบ
2 บาน
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
สำหรับงาน
สำนักงาน
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
สำหรับงาน
สำนักงาน

7 ครุภัณฑ์

เครื่องสำรอง
ไฟฟ้า

จำนวน
งบประมาณ
18,000
18,000
5,500
11,000

21,960

67,800

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุ
ประสงค์
ใช้ทดแทนครุภัณฑ์
กองคลัง
เดิมที่ชำรุด
ใช้ทดแทนครุภัณฑ์
กองคลัง
เดิมที่ชำรุด
ใช้ทดแทนครุภัณฑ์
กองคลัง
เดิมที่ชำรุด
เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
กองคลัง
เอกสารให้เป็น
ระเบียบ
เพื่อใช้ในการ
กองคลัง/ ปฏิบัติงานด้านระบบ
ฝ่ายพัฒนารายได้ แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
กองคลัง

7,500

กองคลัง

8 ครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 36,000
BTU

94,000

กองคลัง

9 ครุภัณฑ์

พัดลมตั้งพืน้

10,000

กองคลัง

10 ครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ Dot
Matrix Printer
แบบแคร่ยาว

22,900

กองคลัง

11 ครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์
เลเซอร์สี แบบ
Network

9,970

กองคลัง

ผลผลิต
จำนวน 1 ตัว
จำนวน 3 ตัว
จำนวน 1 ตัว
จำนวน 2 หลัง

จำนวน 1 เครื่อง

ใช้ในการทำโปรแกรม
จำนวน 3 เครื่อง
ระบบค่าน้ำประปา
ใช้ในการปฏิบัตงิ าน
เพื่อสำรองไฟกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
ใช้ทดแทนครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศเดิม
ที่ชำรุด
ใช้ทดแทนการใช้
เครื่องปรับอากาศ
เป็นช่วงเวลาเพื่อ
ประหยัดพลังงาน
เพื่อใช้ในการออกบิล
และใบเสร็จรับเงินใน
โปรแกรมค่า
น้ำประปา
ใช้เพื่อรองรับการ
พิมพ์เอกสาร

จำนวน 3 เครื่อง

จำนวน 2 เครื่อง

จำนวน 4 ตัว

จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 1 เครื่อง

๖๑
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จำนวน
งบประมาณ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

12 ครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ ขาวดำ

7,800

กองคลัง

13 ครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ Dot
Matrix Printer
แบบแคร่สั้น

21,950

กองคลัง

14 ครุภัณฑ์

15 ครุภัณฑ์

ตู้เย็น ขนาด 7
คิวบิกฟุต
เบอร์ 5
รถบรรทุกขยะ
ขนาด 6 ตัน
6 ล้อ

8,290 กองสาธารณสุข

2,396,000 กองสาธารณสุข

16 ครุภัณฑ์

เครื่องออกกำลัง
กาย บาร์คู่

18,000 กองสาธารณสุข

17 ครุภัณฑ์

เครื่องออกกำลัง
กาย บาร์คู่

18,000 กองสาธารณสุข

18 ครุภัณฑ์

19 ครุภัณฑ์

20 ครุภัณฑ์

21 ครุภัณฑ์

เครื่องออกกำลัง
กาย บริหารข้อ
เข่า, ขา
เครื่องออกกำลัง
กาย บริหารข้อ
เข่า, ขา (แบบ
จักรยานล้อเหล็ก
นั่งตรง
เครื่องออกกำลัง
กาย บริหารแขนหัวไหล่-มือ (แบบ
วงล้อคู่พร้อมปุ่ม
นวดฝ่ามือ
เครื่องออกกำลัง
กาย บริหารแขนหัวไหล่-มือ (แบบ
วงล้อคู่พร้อมปุ่ม
นวดฝ่ามือ

33,000 กองสาธารณสุข

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อรองรับการพิมพ์
เอกสารด้านการ
จัดเก็บภาษี
เพื่อใช้ในการออกบิล
และใบเสร็จรับเงินใน
โปรแกรมค่า
น้ำประปา
เพื่อใช้ในการแช่ยา
และวัสดุเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์
เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
ขยะในเขตพื้นที่ตำบล
บ้านใหม่
เพื่อให้บริการ
ประชาชนในการออก
กำลังกาย
เพื่อให้บริการ
ประชาชนในการออก
กำลังกาย
เพื่อให้บริการ
ประชาชนในการออก
กำลังกาย

ผลผลิต
จำนวน 3 เครื่อง

จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 1 คัน
จำนวน 1 เครื่อง
(ข้าง รพ.สต.ศีรษะ
ละเลิง)
จำนวน 1 เครื่อง
(เขื่อนมะขามเฒ่า
ตรงคลองซอย)
จำนวน 1 เครื่อง
(ข้าง รพ.สต.ศีรษะ
ละเลิง)

เพื่อให้บริการ
จำนวน 1 เครื่อง
33,000 กองสาธารณสุข ประชาชนในการออก (เขื่อนมะขามเฒ่า
กำลังกาย
ตรงคลองซอย)

เพื่อให้บริการ
จำนวน 1 เครื่อง
32,000 กองสาธารณสุข ประชาชนในการออก (ข้าง รพ.สต.ศีรษะ
กำลังกาย
ละเลิง)

เพื่อให้บริการ
จำนวน 1 เครื่อง
32,000 กองสาธารณสุข ประชาชนในการออก (เขื่อนมะขามเฒ่า
กำลังกาย
ตรงคลองซอย)

๖๒
ที่

ยุทธศาสตร์

22 ครุภัณฑ์

23 ครุภณ
ั ฑ์

24 ครุภัณฑ์

25 ครุภัณฑ์

26 ครุภัณฑ์

โครงการ
เครื่องออกกำลัง
กาย บริหารแขนขา และสะโพก
(แบบโยก-เดิน
สลับเท้า
เครื่องออกกำลัง
กาย บริหารแขนขา และสะโพก
(แบบโยก-เดิน
สลับเท้า
เครื่องออกกำลัง
กาย บริหารแขนข้อเข่า และหน้า
ท้อง (แบบถีบดึง-ยกตัว)
เครื่องออกกำลัง
กาย บริหารแขนข้อเข่า และหน้า
ท้อง (แบบถีบดึง-ยกตัว)
รถจักรยานยนต์
ขนาด 150 ซีซี

27 ครุภัณฑ์

ไฟสัญญาณ
จราจร

28 ครุภัณฑ์

เครื่องสูบน้ำ
แบบลากจูง

29 ครุภัณฑ์
30 ครุภัณฑ์

31 ครุภัณฑ์

สว่านกระแทก
ไร้สาย
เลื่อยยนต์ ขนาด
0.8 แรงม้า
ยาว 11.5 นิ้ว
ชุดเครื่องช่วย
หายใจ

จำนวน
งบประมาณ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

เพื่อให้บริการ
จำนวน 1 เครื่อง
32,000 กองสาธารณสุข ประชาชนในการออก (ข้าง รพ.สต.ศีรษะ
กำลังกาย
ละเลิง)

เพื่อให้บริการ
จำนวน 1 เครื่อง
32,000 กองสาธารณสุข ประชาชนในการออก (เขื่อนมะขามเฒ่า
กำลังกาย
ตรงคลองซอย)

เพื่อให้บริการ
จำนวน 1 เครื่อง
30,000 กองสาธารณสุข ประชาชนในการออก (ข้าง รพ.สต.ศีรษะ
กำลังกาย
ละเลิง)

เพื่อให้บริการ
จำนวน 1 เครื่อง
30,000 กองสาธารณสุข ประชาชนในการออก (เขื่อนมะขามเฒ่า
กำลังกาย
ตรงคลองซอย)
สำนัก
เพื่อใช้ในการลงพื้นที่
ปลัดเทศบาล บริการประชาชน
เพื่อเพิ่มความ
297,584
กองช่าง
ปลอดภัยให้กับ
ประชาชน
เพื่อใช้ในการสูบน้ำ
สำนัก
465,000
ออกจากบ้านเรือน
ปลัดเทศบาล
ประชาชน
เพื่อใช้ในการ
10,000
กองช่าง
ปฏิบัติงานกองช่าง
84,300

11,500

199,600

กองช่าง

งานป้องกันฯ

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานกองช่าง

จำนวน 1 คัน
12 หมู่บ้าน

จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 1 เครื่อง

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือ
จำนวน 2 ชุด
ประชาชนที่ประสบ
ภัย

๖๓
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จำนวน
งบประมาณ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

32 ครุภัณฑ์

เครื่องอัดอากาศ
สำหรับเครื่องช่วย
หายใจ

33 ครุภัณฑ์

เครื่องชั่งน้ำหนัก
บุคคล

5,850 กองการศึกษา

34 ครุภัณฑ์

ไม้วัดส่วนสูง

8,700 กองการศึกษา

35 ครุภัณฑ์

โต๊ะทำงาน
สำหรับผูบ้ ริหาร

36 ครุภัณฑ์
37 ครุภัณฑ์

โต๊ะพับอเนก
ประสงค์
โต๊ะทำงานแบบ
เหล็กพร้อมเก้าอี้

249,500 กองสาธารณสุข

54,000

สำนัก
ปลัดเทศบาล

18,000 กองการศึกษา
39,000 กองการศึกษา

38 ครุภัณฑ์

โต๊ะทำงาน แบบ
เหล็ก

24,000

39 ครุภัณฑ์

เก้าอี้ทำงาน
ล้อเลื่อน

12,000 กองการศึกษา

40 ครุภัณฑ์

เก้าอี้ทำงาน
สำหรับผูบ้ ริหาร

16,500

41 ครุภัณฑ์

เก้าอี้จัดเลี้ยง
โครงโครเมี่ยม

12,000 กองการศึกษา

42 ครุภัณฑ์

ชุดโซฟารับแขก

43 ครุภัณฑ์

ชั้นเหล็กเก็บของ

44 ครุภัณฑ์
45 ครุภัณฑ์

ชั้นวางรองเท้า
24 ช่อง
ชั้นวางรองเท้า
พลาสติก 4 ชั้น

9,500

สำนัก
ปลัดเทศบาล

สำนัก
ปลัดเทศบาล

สำนัก
ปลัดเทศบาล

36,000 กองการศึกษา
41,400 กองการศึกษา
2,610 กองการศึกษา

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบ
ภัย
เพื่อใช้ชั่งน้ำหนักของ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
เพื่อใช้วัดส่วนสูงของ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล
เพื่อใช้ในงานของกอง
การศึกษา
เพื่อใช้ในงานของกอง
การศึกษา
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล
เพื่อใช้ในงานของกอง
การศึกษา
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล
เพื่อใช้ในงานของกอง
การศึกษา
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล
เพื่อใช้ในงานของกอง
การศึกษา
เพื่อใช้ในงานของกอง
การศึกษา
เพื่อใช้ในงานของกอง
การศึกษา

ผลผลิต
จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 3 เครื่อง

จำนวน 3 อัน

จำนวน 3 ตัว
จำนวน 10 ตัว
จำนวน 5 ตัว
จำนวน 4 ตัว
จำนวน 8 ตัว
จำนวน 3 ตัว
จำนวน 20 ตัว
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 6 ตัว
จำนวน 6 ตัว
จำนวน 3 ตัว

๖๔
ที่

ยุทธศาสตร์

46 ครุภัณฑ์
47 ครุภัณฑ์
48 ครุภณ
ั ฑ์

49 ครุภัณฑ์

50 ครุภัณฑ์

51 ครุภัณฑ์

โครงการ
ตู้เหล็กแบบ
2 บาน
ตู้เอกสารบาน
เลื่อนกระจก
ตู้เก็บวัสดุ
อลูมิเนียม
ตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 2 บาน
ทึบ
ตู้เก็บเอกสาร
บานเลื่อน
แบบกระจก
ตู้เก็บเอกสาร
บานเลื่อน
แบบทึบ

จำนวน
งบประมาณ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

16,500 กองการศึกษา
19,500 กองการศึกษา
11,000

สำนัก
ปลัดเทศบาล

16,500

สำนัก
ปลัดเทศบาล

22,500

สำนัก
ปลัดเทศบาล

18,000

สำนัก
ปลัดเทศบาล

52 ครุภัณฑ์

ตู้ไม้เก็บเอกสาร
สีขาว

6,900

สำนัก
ปลัดเทศบาล

53 ครุภัณฑ์

ตู้เหล็กแบบ
ลิ้นชัก 4 ลิน้ ชัก

7,000

สำนัก
ปลัดเทศบาล

54 ครุภัณฑ์
55 ครุภัณฑ์
56 ครุภัณฑ์
57 ครุภัณฑ์

58 ครุภัณฑ์

59 ครุภัณฑ์

กระดานไวท์
บอร์ด
เครื่องคอม
พิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 36,000
BTU
เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 36,000
BTU

14,700 กองการศึกษา
21,970

กองช่าง

59,940

กองช่าง

43,800

สำนัก
ปลัดเทศบาล

47,000

กองช่าง

141,000 กองการศึกษา

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อใช้ในงานของกอง
การศึกษา
เพื่อใช้ในงานของกอง
การศึกษา
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล
เพือ่ ใช้ในงานของกอง
การศึกษา
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานกองช่าง
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานกองช่าง
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานสำนักปลด
เทศบาล
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานกองช่าง

ผลผลิต
จำนวน 3 หลัง
จำนวน 3 หลัง
จำนวน 1 หลัง

จำนวน 3 หลัง

จำนวน 5 หลัง

จำนวน 4 หลัง

จำนวน 1 หลัง

จำนวน 1 หลัง
จำนวน 3 หลัง
จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 2 เครื่อง
จำนวน 2 เครื่อง

จำนวน 1 เครื่อง

เพื่อใช้ในงานของกอง
จำนวน 3 เครื่อง
การศึกษา

๖๕
ที่

ยุทธศาสตร์

60 ครุภัณฑ์

61 ครุภัณฑ์

62 ครุภัณฑ์

โครงการ
เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 12,000
BTU
เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 18,460
BTU
เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 12,500
BTU

จำนวน
งบประมาณ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

33,600

สำนัก
ปลัดเทศบาล

20,000

สำนัก
ปลัดเทศบาล

17,000

สำนัก
ปลัดเทศบาล

63 ครุภัณฑ์

พัดลมโคจรติด
ผนัง 3 ใบพัด

15,000

สำนัก
ปลัดเทศบาล

64 ครุภัณฑ์

พัดลมไอเย็น

12,000

สำนัก
ปลัดเทศบาล

65 ครุภัณฑ์

ผ้าม่านกันแสงยูวี

25,000

สำนัก
ปลัดเทศบาล

66 ครุภัณฑ์

เครื่องดูดฝุ่น
ขนาด 25 ลิตร

14,000 กองการศึกษา

67 ครุภัณฑ์

68 ครุภัณฑ์

69 ครุภัณฑ์

70 ครุภัณฑ์

71 ครุภัณฑ์

ลำโพงแบบ
เคลื่อนย้ายพร้อม
ไมค์ลอย 4 ตัว
ลำโพงแบบ
เคลื่อนย้ายพร้อม
ไมค์คาดหัว
ลำโพง 2 ทาง
ขนาด 6 นิ้ว
เครื่องพิมพ์
เลเซอร์สี แบบ
Network
เครื่องพิมพ์
Multifunction
ชนิดเลเซอร์สี

40,000

สำนัก
ปลัดเทศบาล

4,000

สำนัก
ปลัดเทศบาล

5,000 กองการศึกษา

19,940

กองช่าง

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานสำนัก
ปลัดเทศบาล
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานสำนัก
ปลัดเทศบาล
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานสำนัก
ปลัดเทศบาล
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานสำนัก
ปลัดเทศบาล
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานสำนัก
ปลัดเทศบาล
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานสำนัก
ปลัดเทศบาล
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานกอง
การศึกษา
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานสำนัก
ปลัดเทศบาล
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานสำนัก
ปลัดเทศบาล
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานกอง
การศึกษา
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานกองช่าง

เพื่อใช้ในการ
สำนัก
29,998
ปฏิบัติงานสำนัก
ปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล

ผลผลิต
จำนวน 2 เครื่อง

จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 6 เครื่อง

จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 1 ชุด

จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 2 ชุด

จำนวน 1 ชุด

จำนวน 1 ตัว

จำนวน 2 เครื่อง

จำนวน 2 เครื่อง

๖๖
จำนวน
งบประมาณ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

72 ครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์
Multifunction
แบบถังหมึกพิมพ์

7,500

สำนัก
ปลัดเทศบาล

73 ครุภัณฑ์

เตาแก๊สตั้งโต๊ะ

5,000 กองการศึกษา

74 ครุภัณฑ์

ตู้เย็น 2 ประตู

8,290 กองการศึกษา

75 ครุภัณฑ์

เครื่องซักผ้าฝา
บนอัตโนมัติ

14,490 กองการศึกษา

ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานสำนัก
ปลัดเทศบาล
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานกอง
การศึกษา
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานกอง
การศึกษา
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานกอง
การศึกษา

ผลผลิต
จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 1 ชุด

จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 1 เครื่อง

สรุปจำนวนโครงการและจำนวนเงินตามโครงการที่นำไปปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2563
จำนวนโครงการ
ปรากฏอยู่ใน
บรรจุในเทศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา
บัญญัติ
จำนวนเงิน
ท้องถิน่
(นำไปปฏิบัติ)
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว
19
4
540,500
ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
๒. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี
3. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสานต่อแนวทาง
พระราชดำริ
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
สาธารณสุข
11. ครุภัณฑ์

รวม

25

17

5,441,412

6

4

131,320

3

1

45,030

53
22
2

11
6

3,669,800
162,025

8
15
6

6
10

558,695
150,000

4

225,613

90
249

75
138

-

-

5,251,842
16,176,237

