
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

....................................................... 
 
  ด้วย เทศบาลต าบลบ้านใหม่  ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี        
(พ.ศ. 2560 - 2562)  ประจ าปีงบประมาณ 2560  เพ่ือด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนา 
สามปีครบระยะเวลาหนึ่งปี   จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนทราบ
ดังนี้   

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว มีจ านวนทั้งหมด  3  โครงการ ผลการติดตาม
และประเมินผลปรากฏว่า ด าเนินการเสร็จแล้ว  3  โครงการ คิดเป็น  100  เปอร์เซ็นต์ของโครงการ
ทั้งหมด    เป็นจ านวนเงิน  160,946.- บาท  ดังนี้ 
ล าดับที่ โครงการ จ านวน จ านวนเงิน (บาท) 

1 วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 1 ครั้ง 48,946    
2 โครงการประเพณีสงกรานต์ 1 ครั้ง 52,000   
3 โครงการประเพณีวันลอยกระทง 1 ครั้ง 60,000   

 
2. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี   มีจ านวนทั้งหมด  

112  โครงการ ผลการติดตามและประเมินว่า ด าเนินงานแล้วเสร็จ  82  โครงการ คิดเป็น  73.22  
เปอร์เซ็นต์  เป็นจ านวนเงิน 4,034,385.05   บาท  ดังนี้ 
ล าดับที่ โครงการ จ านวน จ านวนเงิน (บาท) 

1 เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 55,900 
2 เครื่องดูดฝุ่น 1 เครื่อง 13,500 
3 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 1 หลัง 7,900 
4 ตู้บานเหล็กกระจกสูง 3 หลัง 13,600 
5 ตู้บานเลื่อนกระจก 2 หลัง 11,000 
6 ตู้บานเลื่อนทึบ 2 หลัง 10,400 
7 วัสดุส านักงาน  (รวมทุกกองฯ)  870,988.80 
8 วัสดุงานบ้านงานครัว (รวมทุกกองฯ)  234,515 
9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    

(ส านักปลัด, กองช่าง,กองคลัง,กองสาธารณสุขฯ) 
 

135,148 

10 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รวมทุกกองฯ)  1,033,468 
11 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รวมทุกกองฯ)  14,864 



ล าดับที่ รายการ จ านวน จ านวนเงิน (บาท) 
12 วัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ)  25,000 
13 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รวมทุกกองฯ)  400,960 
14 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รวมทุกกองฯ)  240,934 
15 วัสดุก่อสร้าง (ส านักปลัด, กองช่าง)   952,607.25 

16 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์               
(กองสาธารณสุข)  

 
19,000 

17 ตู้เก็บเอกสาร 1  หลัง 6,500 
18 โต๊ะอเนกประสงค์พับได้ 10  ตัว 38,000 
19 เครื่องพิมพ์แบบอัดหมึก 1 เครื่อง 4,250 
20 เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 28,750 
21 เครื่องเล่น DVD 1 เครื่อง 5,500 
22 ไมล์ประชาสัมพันธ์ 1 ตัว 3,900 
23 พัดลมติดพนัง 2  ตัว 3,000 
24 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดก าลัง 1  เครื่อง 44,940 
25 ข้อแยกสามทาง 4  ตัว 6,500 
26 ข้อลดหูกระต่ายชิดทองเหลือง 2  ตัว 7,000 
27 เครื่องสูบน้ า 2  เครื่อง 89,880 
28 เครื่องย่อยกิ่งไม้ 1  เครื่อง 49,220 
29 เครื่องคอมพิวเตอร์ 1  เครื่อง 15,960 
30 เครื่องพิมพ์ 4  เครื่อง 15,720 
31 เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 15,960 

      3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน  มีจ านวน
ทั้ งหมด  4  โครงการ  ผลการติดตามและประเมินผลปรากฏว่า  ไม่ ได้ด า เนินการต่อย่ างใด                   
คิดเป็น 0  เปอร์เซ็นต์ของโครงการในยุทธศาสตร์นี้ทั้งหมด 

4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน   
มีจ านวนทั้งหมด  3  โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลปรากฏว่า ไม่ได้ด าเนินการต่อย่างใด         
คิดเป็น 0  เปอรเ์ซ็นต์ของโครงการในยุทธศาสตร์นี้ทั้งหมด 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีจ านวนทั้งหมด  70  โครงการ   ผลการ
ติดตามและประเมินผลโครงการปรากฏว่า ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน   10   โครงการ   คิดเป็น  
14.29  เปอร์เซ็นต์  เป็นจ านวนเงิน  5,577,598.-  บาท  ดังนี้ 

 

ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คศล. ม.2 1,420,000 
2 ก่อสร้างท่อเมนวางท่อประปา ม.9 100,000 
3 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คศล. ม.1 353,000 
4 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คศล. ม.10 264,000 



ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
5 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คศล. ม.12 648,600 
6 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คศล. ม.5 239,999 
7 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คศล. ม.6 732,000 
8 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คศล. ม.8 744,000 
9 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คศล. ม.9 740,000 

10 ก่อสร้างถนน คศล.พร้อมวางท่อ ม.11 335,999 

6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข           
มีจ านวนทั้งหมด  28  โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลปรากฏกว่า ด าเนินการแล้วเสร็จ           
11  โครงการ  คิดเป็น  39.29 เปอร์เซ็นต์  เป็นจ านวนเงิน  651,255   บาท  ดังนี้ 

 

ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1 โครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ 39,000    
2 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง 8,850    
3 โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอ าเภอ/

จังหวัด 
26,210    

5 โครงการฝึกประสบการณ์นอกสถานท่ีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 44,945    
6 โครงการถวายเทียนพรรษา 19,500   

7 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน        (ช่วง
เทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์) 

60,000   

8 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน 60,000   
9 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้วินัยจราจร 40,000 

10 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 56,000   
11 โครงการเสริมสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้ประเทศไทย 160,000   

7. ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน  มีจ านวนทั้งหมด 1 โครงการ ผลการติดตามและประเมินผล
ปรากฏว่า ไม่ได้ด าเนินการต่อย่างใด คิดเป็น 0  เปอร์เซ็นต์ของโครงการในยุทธศาสตร์นี้ทั้งหมด 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์  มีจ านวนทั้งหมด  6   โครงการ ผลการติดตาม
และประเมินผลปรากฏว่า ไม่ได้ด าเนินการต่อย่างใด คิดเป็น 0  เปอร์เซ็นต์ของโครงการในยุทธศาสตร์นี้
ทั้งหมด 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่   31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560 
 

 

             สายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ 
          ( นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ ) 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
           นายกเทศมนตรีต าบลบ้านใหม่ 


