
การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม   ๒๕๖๓ 

(รอบ  ๖ เดือน) 
 

๓.๑.๒ ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลสวนผึ้งเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.๐๑) 
 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑. โครงการติดตั้งตาข่ายกัน
นกรอบอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

เพ่ือป้องกันสิ่งสกปรกจาก
มูลนก  

ติดตั้งตาข่ายชนิด PP บริเวณ
ระเบียงอาคาร ขนาด ๒๘๐ 
ตารางเมตร,ติดตั้งเหล็กแหลม
บริเวณขอบปูนอาคาร ๒ แถว 
ยาว ๑๕๐ เมตร 

๒๒๘,๐๐๐ ตาข่ายกันนก
รอบอาคาร
ส านักงาน 

อาคารส านักงานมี
ความสะอาด 

ส านักปลัด 

๒. โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลต าบลสวนผึ้งตาม
หลักเกณฑ์ก าหนด 

๖๑๓,๒๐๐ ร้อยละผู้สูงอายุ
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุได้รับ
สวัสดิการในการด ารง
ชีพอย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 

๓. โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้พิการ 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลต าบลสวนผึ้งตาม
หลักเกณฑ์ก าหนด 

๙๗,๖๐๐ ร้อยละผู้พิการ
ได้รับเบี้ยยังชีพ

ผู้พิการ 

ผู้พิการได้รับ
สวัสดิการในการด ารง
ชีพอย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 

 
 
 

 
 

  



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๔. โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 

เพ่ือสนับสนุนให้โครงการ
จิตอาสาพระราชทานใน
ระดับพ้ืนที่ให้มีความ
เข้มแข็ง และมีทักษะ
ความรู้ความช านาญใน
การจัดการภัยพิบัติ อันจะ
ส่งผลให้ประชาชนใน
ชุมชน/ท้องถิ่นมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนให้
โครงการจิตอาสา
พระราชทานในระดับพ้ืนที่
ให้มีความเข้มแข็ง และมี
ทักษะความรู้ความช านาญ
ในการจัดการภัยพิบัติ อัน
จะส่งผลให้ประชาชนใน
ชุมชน/ท้องถิ่นมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ จิต
อาสาภัยพิบัติของเทศบาลต าบล
สวนผึ้ง จ านวน ๕๐ คน 

๖๙,๐๐๐ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
จ านวน  
๕๐ คน 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ในพ้ืนที่เกิดเหตุได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
เป็นระบบและมี
มาตรฐานเดียวกัน 

ส านักปลัด 

๕. โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี 

ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล
ต าบลสวนผึ้ง 

๑๑๗,๐๐๐ พ้ืนที่  ๙.๓๔  
ตร.กม 

สามารถจัดเก็บภาษี
ได้ตามเป้าหมาย 

กองคลัง 

 



 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 ๖ สนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

เพ่ือให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบถ้วนตาม
หลักโภชนาการ 

จัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลสวนผึ้ง ตามที่ สถ.อุดหนุน
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลสวนผึ้ง 

๒๙๘,๑๖๐ นักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลสวนผึ้ง 

เด็กมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ได้รับ
สารอาหารตามหลัก
โภชนาการ 

กองการศึกษา 

๗. โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้ประชาชนตระหนัก
ถึงความส าคัญของเด็ก 

จัดกิจกรรมงานวันเด็กและ
กิจกรรมต่างๆ ให้แก่เด็ก 

๔,๗๕๐ ร้อยละเด็กมี
ส่วนร่วมใน

กิจกรรมวันเด็ก 

เด็กรู้จักหน้าที่ของตน
และอยู่ในระเบียบ
วินัยอันดี 

กองการศึกษา 

๘. โครงการจัดซื้อวัสดุอาหาร
เสริม (นม) 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบถ้วน 

จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) 
ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยและ
ประถมศึกษา 

๖๒๖,๙๗๙.๒๘ ร้อยละเด็ก
ได้รับอาหาร
เสริม(นม) 

เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

กองการศึกษา 

๙. สนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล 
สวนผึ้ง 

เพ่ือให้เด็กมีสื่อการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ มี
พัฒนาการที่เหมาะสม 

สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ให้แก่นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
สวนผึ้ง ตามที่ สถ.อุดหนุนให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลสวนผึ้ง 

๑๓๖,๐๐๐ นักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลสวนผึ้ง 

เด็กมีพัฒนาการที่ดี
เหมาะสมกับวัย มีสื่อ
การเรียนการสอน
วัสดุอุปกรณ์อย่าง
เพียงพอและ
เหมาะสม 

กองการศึกษา 

 
 
 
 



ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑๐. โครงการพระราชพิธีของ
พระบรมวงศานุวงศ์ 

เพ่ือเป็นการถวายความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จัดงานพระราชพิธีต่างๆ รวมถึง
การรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ 

๔๓,๐๐๘ ร้อยละ
ประชาชนร่วม
ถวายความ
จงรักภักดี 

ประชาชนร่วมแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

กองการศึกษา 

๑๑. โครงการส่งเสริมประเพณี
และวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมในท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมวันสงกรานต์,งานไทย
ตะนาวศรี,งานแห่เทียนวัน
เข้าพรรษา,วันลอยกระทง,
ประเพณีเรียกขวัญเดือนเก้า (กิน
ข้าวห่อ),ประเพณีแห่ฉัตร 

๕,๐๐๐ จ านวน
โครงการฯ 

ประชาชนร่วมสืบ
ทอดประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

๑๒. โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ 

เพ่ือควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
กิจกรรมโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 

จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า จ้าเหมาส ารวจข้อมูล
ประชากรสุนัขและแมว จัดท า
ป้ายและเอกสารเผยแพร่ความรู้ 

๒๐,๓๖๐ สุนัข/แมว 
ทั้ง ๔ ชุมชน 

ไม่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า
ในเขตเทศบาล 

กองสาธารณสุข 

๑๓. โครงการควบคุมป้องกัน
โรคมือ เท้า ปาก 

เพ่ือควบคุมป้องกันโรคมือ 
เท้า ปาก 

จัดกิจกรรมควบคุมป้องกันโรค
มือ เท้า ปาก 

๑,๐๐๐ ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงทั้ง 
๔ ชุมชน 

ไม่พบการระบาดโรค
มือ เท้า ปาก 

กองสาธารณสุข 

๑๔. โครงการส่งเสริมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัย 

เพ่ือส่งเสริม ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

ส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านสุขภาพอนามัย 

๑๙,๘๔๗ ประชาชน 
ทั้ง ๔ ชุมชน 

ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพ 

กองสาธารณสุข 

รวม ๒,๒๗๙,๙๐๔.๒๘  
 
 



๓.๑.๒ ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลสวนผึ้งเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.๐๒) 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒. อุดหนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียน 

เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารครบตาม
หลักโภชนาการ 

จัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต
เทศบาล 

๒,๐๕๙,,๙๖๐ นักเรียน
โรงเรียนชุมชน
บ้านบ่อ,วัดนา
ขุนแสน 

เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ มี
สุขภาพร่างการ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

รวม ๒,๐๕๙,,๙๖๐  
๓.๑.๔ ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลสวนผึ้ง ขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แบบ ผ.๐๓) 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

- - - - - - - - 
รวม -  

๓.๑.๕  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลสวนผึ้ง ขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดราชบุรี (แบบ ผ.๐๔) 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่ขอ
ประสาน 

- - - - - - - - 
รวม -  

๓.๑.๖ ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลสวนผึ้ง ขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัดราชบุรี (แบบ ป.๐๕) 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

- - - - - - - - 
รวม -  



๓.๑.๗ ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลสวนผึ้ง ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.๐๖) 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

- - - - - - - - 
รวม -  

 
๓.๑.๘ ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลสวนผึ้ง ด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.๐๘) 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในงานส านักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
๓๒,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๒ เครื่อง. 

๘๐,๐๐๐ ๒ เครื่อง การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

๒. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในงานส านักงาน จัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด ๑๖ นิ้ว รุ่น 
NPV จ านวน ๕ ตัว 

๕,๕๐๐ ๕ ตัว การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

๓. จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในงานส านักงาน จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน 
๑ เครื่อง 

๗,๙๐๐ ๑  เครื่อง การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

รวม ๙๓,๔๐๐  

  


