
    
  หนา้ ๑ 

 

                             รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

ส่วนที่ ๑ 

บทน ำ 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น

อย่างยิ่งเนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา              

ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จรงิ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การ

บริการแก่ประชาชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  

ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ  เพื่อใชเ้ปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓  

บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชน ในเรื่องการจัดท า

งบประมาณ  การใช้จ่ายและผลการด าเนินงานในรอบปี  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ

ก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้อง

จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และแผนการด าเนินงาน  เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้

งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้    

ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมี

เครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ 

อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุง

แก้ไขเพิ่มเติมหรอืแมแ้ตยุ่ติการด าเนินงาน   

 

 

 

 

 



    
  หนา้ ๒ 

 

                             รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) หมายถึง  กิจกรรมที่ท าเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นใน

ภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย

และเป้าหมายซึ่งก าหนดไว้ในแผนงาน  การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า    

ซึ่งท าให้เห็นความจ าเป็นในการด าเนินการแก้ไข 

  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะ

หนึ่ง  เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง  (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของแผนหรอืไม่  ผลการประเมินอาจยืนยันว่า  การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ก าหนด

ไว้ในแผน หรอือาจแสดงถึงความล่าช้าหรอืผลกระทบข้างเคียง  ซึ่งควรแก่การทบทวน 

  การติดตามและประเมินผล  จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผล

การปฏิบัติงานในชว่งเวลาที่ผา่นมา  ซึ่งผลจากการตดิตามและประเมินผล  ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็น

แนวทางที่ผู้บริหารจะน าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

๒. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  ๒.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

  ๒.๒ เพื่อให้การตดิตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

  ๒.๓ เพื่อรู้ถึงความตอ้งการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

บ่อน้ าร้อน และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึน้ 

  ๒.๔ เพื่อใช้เป็นข้อแนะน าผูบ้ริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีตอ่ไป 
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                             รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

๓. วธิีการติดตามและประเมินผล 

  ๓.๑ การติดตาม (Monitoring) เป็นการตดิตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ด าเนินงาน

ตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน

ประจ าปีหรือไมห่รอืมีปัญหาขอ้ขัดข้องประการใดที่ท าให้ไมส่ามารถด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้  

  ๓.๒  การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ 

              ๓.๒.๑  การประเมนิผลการด าเนินงานตามโครงการ  โดยพิจารณาจากความส าเร็จใน

การด าเนินงานและการใช้งบประมาณในแตล่ะโครงการ ส าหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศกึษาดูงาน

ได้มีการประเมินผลความส าเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี โดยหน่วยงาน

ผูร้ับผิดชอบโครงการท าการส ารวจความคิดเห็นของผูเ้ข้ารับการอบรม/ศกึษาดูงาน  ที่มตี่อการด าเนนิการใน

ภาพรวมของโครงการ  และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุง

การด าเนินงานโครงการนั้น ๆ ต่อไป 

              ๓.๒.๒  การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยพิจารณาจาก

ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับ

งบประมาณในแต่ละยุทธศาสตรก์ารพัฒนา เมื่อสิ้นสุดงวดปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  เพื่อเป็นข้อมูลในการ

วิเคราะหค์วามส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้ และน าเสนอ

เป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อไป 
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                             รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 

แผนภาพที่ ๑ วงจรของการบริหารเชิงกลยทุธ ์

 

                                                                                วิเคราะห์สถานการณ์   

 

 

        การวางแผน         วิสัยทัศน์       พันธกิจ เป้าประสงค์  กลยุทธ์           

 

 

การน าแผนไปสู่การปฏิบตั ิ       แผนปฏิบัติการ 

 

 

  ควบคุมและประเมนิผล     ติดตามและประเมินผล 

  จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า  การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหาร

เชิงกลยุทธ์กล่าวคือ  หลังจากที่ได้น าแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามและ

ประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่

เกิดจากปฏิบัติงานส าหรับน าไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป 

 

 



    
  หนา้ ๕ 

 

                             รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

- ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปดิประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

- เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯ 

- แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 

 

ตามแบบประเมิน 

ทบทวน

ปรับปรุงแก้ไข 

รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบ  ความถูกตอ้ง 

ประมวลผลข้อมลูและจัดท าสรุปรายงาน 

ผลการติดตามฯ 

 

  ส าหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากท่ีได้น าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเวลา ๑ ปี                

(ตามปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ท้ังนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ท่ีได้ระบุในหมวดท่ี ๖            

(การตดิตามประเมินผล ข้อ ๒๘ - ๒๙) ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับก าหนดแนวทาง  วิธีการ และให้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยให้รายงาน

ผลและเสนอความเห็นท่ีได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการท้องถิ่น และประกาศผลให้

ประชาชนทราบโดยท่ัวกันอย่างนอ้ยปีละหนึ่งคร้ัง  ภายในเดอืนธันวาคมของทุกปีและจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย

กว่าสามสบิวัน” โดยมีขัน้ตอนและวิธีการดังนี้  

แผนภาพที่ ๒ ขั้นตอนการตดิตามและประเมินผล 

  การวางแผนพัฒนา                         ส่วนราชการด าเนินการประเมินตนเอง 

 

 

                                                                                     

 

                                                      

                                                       

                       

 

        เสนอคณะกรรมการติดตามและ 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ     ประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ พิจารณา 

                      ให้ความเห็นชอบ 

 

        รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมการฯ เสนอผู้บรหิารท้องถิ่น 

สภา อบต. คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น 
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๔. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกอบไปด้วยแบบรายงาน  ๓  แบบ ดังนี ้

  ๔.๑ แบบที่ ๑ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

          เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน

ยุทธศาสตรแ์ล้ว  

๔.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส    

      (๓ เดือน)   

      เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ

ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือน ตุลาคม – 

ธันวาคม หรอืไตรมาสที่ ๑   

๔.๓ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

      เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตรท์ี่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง 

หลังจากสิน้สุดปีงบประมาณ 

๔.๔ แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองสว่น       

      ท้องถิ่นในภาพรวม 

      เป็นแบบส ารวจความพงึพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิน้สุดปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 



    
  หนา้ ๗ 

 

                             รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

๕. ประโยชนข์องการติดตามและประเมินผล 

  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์

ต่อการบริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้  

๑. จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน สามารถพิจารณาจากการ

ติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพ และเพียงพอ

ต่อความตอ้งการของประชาชนหรอืไม่  

๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมนิผลจะแสดงใหเ้ห็นถึงการ 

ปฏิบัติงานของสว่นต่าง ๆว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชีว้ัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรอืไม่  

๓. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง

เป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงาน สามารถบริหารงานให้ได้ตาม

เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ก าหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดคีวามชอบพิเศษ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
  หนา้ ๘ 

 

                             รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

ส่วนที่ ๒ 

วสิัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

วิสัยทัศน์ 

 “พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  เสริมสร้ำงคุณภำพชวีิต  สร้ำงเศรษฐกิจมั่นคง   

ส่งเสรมิกำรศึกษำ  น ำพำเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 

๑. จัดให้มแีละบ ารุงรักษาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค   ใหไ้ด้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ  

และเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  ศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถพึ่งพา

ตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    

๓ . ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา 

ศลิปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมปิัญญาของท้องถิ่น 

๔. ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการสังคม  ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ   

เด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ  และผู้ดอ้ยโอกาส 

๕. ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน  และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บรรเทาสาธารณภัยที่

อาจจะเกิดขึ้นในพืน้ที่  และการป้องกันระงับโรคติดตอ่ 

๖. ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา   

๗. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน 

๘. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  เพื่อให้เกิดความ

โปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 

 

 

 

 

 

 



    
  หนา้ ๙ 

 

                             รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

๑. ระบบคมนาคมขนส่งมีความสะดวก 

๒. ระบบสาธารณูปโภค ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพ  และเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 

๓. ชุมชนมคีวามเข้มแข็ง  สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

๔. ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพและมีรายได้ที่เพียงพอต่อค่าครองชีพ 

๕. ประชาชนมคีุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น  สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

๖. พัฒนาดา้นการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับ 

๗. ร่วมอนุรักษ์และด ารงไว้ซึ่งศลิปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

๘. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และ

ผูด้้อยโอกาสในชุมชน 

๙. เป็นเมืองน่าอยู่ควบคู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ 

๑๐. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพืน้ที่  มรีะบบบริหารจัดการที่ดแีละมีประสิทธิภาพ 

๑๑. การบริหารจัดการมีประสทิธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล 
 

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Strategy) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

พันธกิจ  : จัดให้มแีละบ ารุงรักษาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค  ใหไ้ด้มาตรฐาน              

มีประสิทธิภาพ  และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

เป้าประสงค์ :  ก่อสร้าง ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซมระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวก 

    :  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน   

           มีประสิทธิภาพ  และเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน   

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :  ร้อยละของถนนในพืน้ที่มีความสะดวกในการสัญจรไปมา  

     :  ร้อยละของครัวเรือนมีประปาที่ได้มาตรฐานใช้ 

     :  ร้อยละของครัวเรือนมไีฟฟ้าสาธารณะใช้ 

 

 

 

 



    
  หนา้ ๑๐ 

 

                             รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑.๑ บุกเบิก ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา 

ถนน สะพาน ทางเท้า และท่าเทียบเรือ   

๑ .๑ .๑อั ต ร าการ เพิ่ ม ขึ้ น ของถนน ในพื้ น ที่ มี

มาตรฐานและมีความสะดวกในการสัญจรไปมา 

๑.๒ พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค 

บริโภค   

๑.๒.๑ อัตราการเพิ่มขึ้นของครัวเรือนที่มีระบบ

ประปาที่ได้มาตรฐานใช้ 

๑.๓ ขยายเขต ติดตั้ง ปรับปรุง  บ ารุงรักษา

ไฟฟ้า  แสงสว่างสาธารณะ 

๑.๓.๑ อัตราการเพิ่มขึ้นของครัวเรือนที่มีระบบ

ไฟฟ้าสาธารณะใช้ 

๑.๔ พัฒนาระบบการตดิต่อสื่อสาร ๑.๔.๑ อัตราการเพิ่มขึ้นของครัวเรอืนที่มีระบบการ

ติดตอ่สื่อสารใช ้ 

๑.๕  การวางผังเมอืงและสนับสนุนการจัดท า

ผังเมือง 

๑.๕.๑ อัตราการเพิ่มขึ้นของการวางผังเมืองและ

สนับสนุนการจัดท าผังเมอืง 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :  กองชา่ง  

ความเชื่อมโยง 

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  การสรา้งฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและ  

    การท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  : 

  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

พันธกิจ  : ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  การอาชีพ  และศักยภาพของคน  ครอบครัว  

และชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    

เป้าประสงค์    :  ชุมชนมคีวามเข้มแข็ง  สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ    

    พอเพียง    

    :  ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพและมีรายได้ที่เพียงพอต่อค่าครองชีพ 

   :  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพืน้ที่  มรีะบบบริหารจัดการที่ดแีละมีประสิทธิภาพ 
 

 



    
  หนา้ ๑๑ 

 

                             รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :  ร้อยละของหมู่บ้านที่ด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  

     พอเพียง    

     :  ร้อยละของครัวเรือนที่มอีาชีพและรายได้ที่เพียงพอและมั่นคง 

:  ร้อยละของกลุ่มอาชีพ/อาชีพเสริมในพืน้ที่ได้รับการพัฒนาด้าน  

           ทักษะและศักยภาพในการบริหารจัดการ 

:  จ านวนสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนา เป็นแหล่งท่องเที่ยว     

   ระดับอ าเภอ/จังหวัด 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๒.๑ พัฒนาและสง่เสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ๒.๑.๑ อัตราการเพิ่มขึ้นของหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียง    

๒.๑.๒  อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ของประชาชน

ในพืน้ที่   

๒ .๑ .๓ อัตราการเพิ่มขึ้นของศักยภาพในการ

บริหารจัดการกลุ่มอาชีพ/อาชีพเสริมในพืน้ที่  

๒.๒ พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  และ

เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว 

๒.๒.๑ จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา  

และส่งเสริมการบริหารจัดการดา้นการท่องเที่ยว 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส านักงานปลัดฯ / กองช่าง  

ความเชื่อมโยง 

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวติและ การศกึษา 

    เรียนรู้อย่างมคีุณภาพ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  : 

  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติและส่งเสริมการศกึษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 

        

 

 

 



    
  หนา้ ๑๒ 

 

                             รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 

พันธกิจ  : ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา 

ศลิปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมปิัญญาของท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ :  พัฒนาดา้นการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับ 

    :  ร่วมอนุรักษ์และด ารงไว้ซึ่งศลิปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  :  ร้อยละของประชากรที่ได้รับการศกึษาภาคบังคับทั้งในและนอก 

                                               ระบบ 

       :  จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

                     ประเพณีและภูมปิัญญาของท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๓.๑ ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ ๓.๑.๑ อัตราการเพิ่มขึ้นของ  เด็ก  เยาวชน  

และประชาชนทั่ วไปที่ ได้รับการศึกษาที่มี

คุณภาพ  ทั้งในและนอกระบบ 

๓.๒ เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่

ประชาชน 

๓.๒.๑ จ านวนช่องทางของประชาชนในพื้นที่ใน

การรับรู้ขา่วสารเพิ่มขึ้น 

๓.๓ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และ

ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

๓.๓.๑ อัตราการเพิ่มขึ้นของการฟื้นฟู  และ

ด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :   ส านักงานปลัดฯ / กองการศกึษาฯ 

ความเชื่อมโยง 

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การเสริมสรา้งความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชวีิตและการศกึษา  

                    เรียนรู้อย่างมคีุณภาพ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  :  

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชวีิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ การพัฒนาด้านอนุรักษ์และสง่เสริมประเพณี วัฒนธรรม และ 

                                       ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 

 



    
  หนา้ ๑๓ 

 

                             รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

พันธกิจ  : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน 

เป้าประสงค์ :  เป็นเมืองน่าอยู่ควบคู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 

                      ดีและมีประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :  จ านวนกิจกรรมที่ด าเนนิการในการดูแลแหล่งน้ า การจัดการขยะ 

                                            และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๔.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔.๑.๑ อัตราการเพิ่มขึ้นของ เด็ก เยาวชน  และ

ประชาชนทั่วไปในการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ

เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔ .๒  เ ฝ้ า ระวั ง และฟื้ นฟู ธ รรมชาติ แล ะ

สิ่งแวดล้อม 

๔.๒.๑ จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านเฝ้าระวัง

และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน

พืน้ที่ 

๔ .๓  บ า บั ด แ ล ะ ฟื้ น ฟู ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ

สิ่งแวดล้อม 

๔.๓.๑ จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านบ าบัดและ

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน

พืน้ที่ 

๔.๔ บ าบัดและจัดการขยะ ๔.๔.๑ จ านวนขยะในพื้นที่ลดลง 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส านักงานปลัดฯ / กองช่าง  

ความเชื่อมโยง 

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  การบริหารจัดการฐานทรัพยากรใหย้ั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  :  

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงาน  และทรัพยากรธรรมชาติและ 

               สิ่งแวดล้อม  อย่างยั่งยืน 

 

 

 

 



    
  หนา้ ๑๔ 

 

                             รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติและสังคม 

พันธกิจ  : ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการสังคม  และการสาธารณสุข  ตลอดจน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ เด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส   ส่งเสริม  

สนับสนุน ป้องกัน  และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บรรเทาสาธารณภัยที่

อาจจะเกิดขึ้นในพืน้ที่  และการป้องกันระงับโรคติดต่อ  ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและ

การกีฬา 

เป้าประสงค์ :  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ของเด็ก สตรี คนชรา  

         คนพิการและผูด้้อยโอกาสในชุมชน 

   :  ประชาชนมคีุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น  สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความ 

         ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : ร้อยละของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผูด้้อยโอกาสในชุมชน ที่    

       ได้รับการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

      : ร้อยละประชาชนที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง   

           และได้รับความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๕.๑ส่งเสรมิการจัดสวัสดิการและนันทนาการ ๕.๑.๑ อัตราการเพิ่มขึ้นของ เด็ก สตรี คนชรา คน

พิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนที่ได้รับการส่งเสรมิ

ด้านสวัสดิการ 

๕.๒ ส่งเสรมิสุขภาพอนามัยของประชาชน ๕.๒.๑ รอ้ยละของประชาชนในพืน้ที่ที่มีสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตที่แข็งแรง 

๕.๓ ส่งเสรมิระบบป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

๕.๓.๑ จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส านักงานปลัดฯ / กองช่าง /กองการศกึษาฯ 

ความเชื่อมโยง 

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การเสริมสรา้งความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชวีิตและ 

                    การศกึษาเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  :  

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์  

                     รวม 



    
  หนา้ ๑๕ 

 

                             รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบรหิาร 

พันธกิจ  : สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  เพื่อให้

เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 

เป้าประสงค์ :  การบริหารจัดการมีประสทิธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารจัดการ               

              ตามหลักธรรมาภบิาลของ อบต. 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๖.๑ ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน ๖.๑.๑ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มี

ต่อองค์กรในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

๖ .๒  พัฒนาร ะบบบ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข อ ง 

หนว่ยงาน 

๖.๒.๑ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มี

ต่อคุณภาพของผลงาน 

๖.๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ๖.๓.๑ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มี

ต่อคุณภาพการให้บริการของบุคลากร 

๖.๔ สนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖.๔.๑ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรได้  

บูรณาการงานรว่มกับหนว่ยงานอื่น 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส านักงานปลัดฯ / กองคลัง / กองช่าง / กองการศกึษาฯ 

ความเชื่อมโยง 

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔  การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  :  

ยุทธศาสตรท์ี่ ๖  การพัฒนาด้านการอยู่ดีมสีุขของท้องถิ่น 

 

 

 

 
 

 



    
  หนา้ ๑๖ 

 

                             รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

ส่วนที่ ๓ 
 

การติดตามและประเมนิผลการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  ได้ด าเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตาม

โครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ   ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานต่อ

ผูบ้ริหาร  และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยแบ่งการตดิตาม

และประเมินผลเป็น  ๓  สว่น  ได้แก่ 

  ๑. การประเมนิผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นตามยุทธศาสตรท์ี่ก าหนด  

๒. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๓. การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและประสิทธิผลการด าเนินงาน 
 

๑. การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  
 

แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 

ค าชี้แจง  : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้

ประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตรแ์ล้ว 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 

ไม่มีการ

ด าเนินงาน 

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    

๑. มีการจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

  



    
  หนา้ ๑๗ 

 

                             รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

ส่วนที่ ๒ การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

๘. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจัดท าแผน   

๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา

ท้องถิ่น 

  

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ

ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 

  

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์องจังหวัด   

๑๖. มีการอนุมัตแิละประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
 

๒. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  

 ๑)  โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

  เน่ืองจากกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางให้ท้องถิ่นน าแผนพัฒนาสามปี         

(พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  มาใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๙  ดังน้ัน ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เป็นหลักในการพิจารณา  โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจ านวน

โครงการและงบประมาณท่ีได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการ

ด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ) เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการและงบประมาณได้รับการ

จัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ และแสดงข้อมูลการด าเนินการและการใช้งบประมาณ

จริง  โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา    

 

 



    
  หนา้ ๑๘ 

 

                             รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

แบบที ่๒ แบบติดตามผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 

 

ค าชี้แจง :  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี โดยมีก าหนด

ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการ

ด าเนนิงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรอืไตรมาสที ่๑ 

****************************** 
 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑.  ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

๒.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 

   ไตรมาสที่ ๑ ( ตุลาคม  – ธันวาคม ๒๕๕๘)   ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม  ๒๕๕๙) 

   ไตรมาสที่ ๓ ( เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๙)   ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๙) 

  ไตรมาสที่ ๑ – ไตรมาสที่ ๔  (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน  ๒๕๕๙) 
 

ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ( ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ) 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปีที่ ๑  พ.ศ.๒๕๕๙ ปีที่ ๒  พ.ศ.๒๕๖๐ ปีที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๑ รวม 

จ านวน 

โครงการ 
 

งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
 

งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
 

งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
 

งบประมาณ 

๑. ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน ๔๔ ๓๑,๐๕๔,๐๐๐ ๓๙ ๒๘,๘๘๐,๕๐๐ ๕๘ ๗๑,๐๑๔,๕๐๐ ๑๔๑ ๑๓๐,๙๔๙,๐๐๐ 

๒. ด้านเศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 

๙ ๗๔๐,๐๐๐ ๗ ๓๐๐,๐๐๐ ๖ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๒ ๑,๓๐๐,๐๐๐ 

๓. ด้านการศึกษา ศาสนา

และศิลปวัฒนธรรม 

๓๓ ๘,๒๐๔,๐๐๐ ๑๕ ๔,๘๑๔,๐๐๐ ๑๓ ๔,๗๗๔,๐๐๐ ๖๑ ๑๗,๗๙๒,๐๐๐ 

๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

๑๗ ๙๖๐,๐๐๐ ๑๑ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๗ ๕๒๐,๐๐๐ ๓๕ ๒,๙๘๐,๐๐๐ 

๕. ด้านคุณภาพชีวิตและ

สังคม 

๓๓ ๑๐,๙๐๕,๐๐๐ ๒๗ ๑๐,๑๗๕,๐๐๐ ๒๔ ๙,๙๕๕,๐๐๐ ๘๔ ๓๑,๐๓๕,๐๐๐ 

๖. ด้านการเมืองการบรหิาร ๘๙ ๒๘,๖๗๓,๐๐๐ ๒๕ ๒๐,๒๔๘,๐๐๐ ๒๕ ๒๐,๒๔๘,๐๐๐ ๑๓๙ ๖๙,๑๖๙,๐๐๐ 

รวม ๒๒๕ ๘๐,๕๓๖,๐๐๐ ๑๒๔ ๖๕,๙๑๗,๕๐๐ ๑๓๓ ๑๐๖,๗๗๑,๕๐๐ ๔๘๒ ๒๕๓,๒๒๕,๐๐๐ 

 

 

 



    
  หนา้ ๑๙ 

 

                             รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

แผนภูมิ  แสดงโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาสามปี  ขององค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 

แผนภูมิ  แสดงปงีบประมาณ ๒๕๕๙ ในแผนพัฒนาสามปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๔๔

๓๙

๕๘

๙

๗

๖

๓๓

๑๕

๑๓

๑๗

๑๑

๗

๓๓

๒๗

๒๔

๘๙

๒๕

๒๕

จ านวน(โครงการ)

ปีง
บป

ระ
มา

ณ

๖. ด้านการเมืองการบรหิาร ๕. ด้านคุณภาพชีวติและสังคม

๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

๒. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ๑. ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน

๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๙

๓๑,๐๕๔,๐๐๐

๗๔๐,๐๐๐

๘,๒๐๔,๐๐๐

๙๖,๐๐๐

๑๐,๙๐๕,๐๐๐

๒๘,๖๗๓,๐๐๐

จ า
นว

นเ
งิน

(บ
าท

)

ปีงบประมาณ

๑. ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน ๒. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ด้านคุณภาพชีวติและสังคม ๖. ด้านการเมืองการบรหิาร



    
  หนา้ ๒๐ 

 

                             รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

๔. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๕๙ 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

ท่ีเสร็จ 

จ านวนโครงการท่ีอยู่ 

ในระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการท่ียัง 

ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการท่ีมี

การยกเลิก 

จ านวนโครงการท่ีมี 

การเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 

ท้ังหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑. ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน ๒๒ ๙.๗๘ - - ๒๒ ๙.๗๘ - - - - ๔๔ ๑๙.๕๖ 

๒. ด้านเศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 

๕ ๒.๒๒ - - ๔ ๑.๗๘ - - - - ๙ ๔.๐๐ 

๓. ด้านการศึกษา ศาสนา

และศิลปวัฒนธรรม 

๒๕ ๑๑.๑๑ - - ๘ ๓.๕๖ - - - - ๓๓ ๑๔.๖๗ 

๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

๘ ๓.๕๖ - - ๙ ๔.๐๐ - - - - ๑๗ ๗.๕๖ 

๕. ด้านคุณภาพชีวิตและ

สังคม 

๑๙ ๘.๔๔ - - ๑๔ ๖.๒๒ - - - - ๓๓ ๑๔.๖๖ 

๖. ด้านการเมืองการบรหิาร ๗๙ ๓๕.๑๑ - - ๑๐ ๔.๔๔ - - - - ๘๙ ๓๙.๕๕ 

รวม ๑๕๘ ๗๐.๒๒ - - ๖๗ ๒๙.๗๘ - - - - ๒๒๕ ๑๐๐ 

 

 

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๙ 

 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

๑. ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน ๓,๑๓๗,๐๐๐.- ๖.๔๑ ๔,๙๑๙,๗๘๔.๗๘ ๑๐.๐๖ ๘,๐๕๖,๗๘๕.๒๘ ๑๖.๔๗ 

๒. ด้านเศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 

๓๕๗,๔๒๘.- ๐.๗๓ - - ๓๕๗,๔๒๘.- ๐.๗๓ 

๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

๖,๘๑๔,๙๓๕.๕๕- ๑๓.๙๓ - - ๖,๘๑๔,๙๓๕.๕๕- ๑๓.๙๓ 

๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

๑๒๙,๖๓๙.๖๐- ๐.๒๖ - - ๑๒๙,๖๓๙.๖๐- ๐.๒๖ 

๕. ด้านคุณภาพชีวติและสังคม ๑๑,๗๖๓๒๐๖.๕๐- ๒๔.๐๕ - - ๑๑,๗๖๓๒๐๖.๕๐- ๒๔.๐๕ 

๖. ด้านการเมืองการบรหิาร ๒๑,๖๘๘๕๙๒.๘๖- ๔๔.๓๔ ๑๐๙,๐๐๐.- ๐.๒๒ ๒๑,๗๙๗,๕๙๒.๘๖ ๔๔.๕๖ 

รวม ๔๓,๘๙๐,๘๐๓.๐๑- ๘๙.๗๒ ๕,๐๒๘,๗๘๔.๗๘- ๑๐.๒๘ ๔๘,๙๑๙,๕๘๗.๗๙- ๑๐๐ 

 

 

 

 

 



    
  หนา้ ๒๑ 

 

                             รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

ส่วนที่  ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 

๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี ๒๕๕๙ 

 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหวา่ง 

ด าเนินการ 

ยังไม่ได ้

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

งบประมาณ 

ที่เบิกจ่ายไป 

๑ .  ส นับส นุน เ บ้ี ยยั ง ชี พผู้ สู ง อ า ยุ

โครงการหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

(เดือนตุลาคม ๒๕๕๘–กนัยายน๒๕๕๙)  

  - - ๘,๕๐๗,๗๐๐.- 

 

๘,๔๑๒,๗๐๐.- 

๒. สนับสนุนส่งเสริมสวัสดิการทาง

สั งคมให้แก่คนพิการ / ทุพพลภาพ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
(เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน  ๒๕๕๙) 

  - - ๑,๓๙๖,๘๐๐.- ๑,๔๒๖,๔๐๐.- 

๓. เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
  - - ๑,๐๘๘,๑๐๐.- ๑,๐๘๘,๑๐๐.- 

๔. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
  - - ๑๔๔,๐๐๐.- ๑๔๔,๔๐๐.- 

๕. เงินสมทบประกันสังคมพนักงาน

จา้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  - - ๗,๗๙๐.- ๗,๗๙๐.- 

๖. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  - - ๑๐๕,๒๙๑.- ๗๔,๑๓๕.๗๕- 

๗. เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- ค่าวัสดุทางการศึกษา 
    ๒๐๙,๑๐๐.- ๒๐๙,๑๐๐.- 

๘. เงินอุดหนุนหลักประกันสุขภาพ 

(สปสช.)   

- ค่าบริการทางการแพทย์ 

  - - ๗,๓๘๑.- ๗,๓๘๑.- 

๙. โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
  - - ๒,๗๕๔,๓๘๒.- ๒,๗๕๔,๓๘๒.- 

๑๐. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหัวหิน*

ชายทะเล หมูท่ี่ ๕ บ้านหัวหนิ 

  - - ๕๑๕,๗๐๐.- ๕๑๕,๗๐๐.- 

๑๑.  โครงการก่อสร้ า งลานกีฬา

อเนกประสงค ์หมูท่ี่ ๗   บ้านควนแคง 
  - - ๑,๓๐๐,๐๐๐.- ๑,๓๐๐,๐๐๐.- 

๑๒ .  เ งิ น อุ ดห นุน เ ฉพา ะกิ จ จ าก

ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ังคง

ของมนุษย์จังหวัดตรัง ตามโครงการ

ปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยให้แก่

คนพกิาร 

  - - ๒๐,๐๐๐.- ๑๙,๖๘๗.- 



    
  หนา้ ๒๒ 

 

                             รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหวา่ง 

ด าเนินการ 

ยังไม่ได ้

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

งบประมาณ 

ที่เบิกจ่ายไป 

๑๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส

ฟัลติกคอนกรตี สายเกาะจาก หมู่ท่ี ๓ 

บ้านเกาะจาก 

  - - ๙๘๗,๐๐๐.- 

 

๙๘๗,๐๐๐.- 

๑๔. โครงการติดต้ังกล้อง CCTV   - - ๘๙๒,๔๓๓.๕๐- ๘๙๒,๔๓๓.๕๐- 

 

ส่วนที่  ๔  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 ๑.  ความไม่มีเสถียรภาพและการรับรองผู้ใช้งานของระบบสารสนเทศในการบันทึกข้อมูลต่างๆ 

ตามข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ระบบสารสนเทศไม่รับรองต่อการ

ปฏิบัติงานในกรณีที่มปีริมาณผูใ้ช้งานเป็นจ านวนมาก เป็นต้น 

 ๒.  ความล่าช้าของเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล      

ไม่เพียงพอต่อการน ามาเบิกจา่ยโครงการต่างๆ เช่น โครงการสนับสนุนส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม

ให้แก่คนพิการ/ทุพพลภาพ เป็นต้น 

๓.  จ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีมีจ านวนมาก ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่อย่าง

จ ากัด ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ทั้งหมด ส่งผลท าให้แผนพัฒนาสามปีที่ก าหนดไว้ไม่บรรลุ

ส าเร็จเท่าที่ควร 

๔.  ประชาชนไม่มีความเข้าใจในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี โดยสังเกตได้จาก

การเสนอโครงการที่มาจากการประชาคมหมู่บ้าน จะมีการเสนอโครงการเฉพาะด้านการพัฒนา

โครงการพืน้ฐานเป็นส่วนใหญ่ และไม่ค่อยใหค้วามส าคัญกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในด้านอื่นๆ 

๕.  ความล่าช้าของการรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานอื่น เมื่อได้ด าเนินการเสร็จสิน้เป็นที่

เรียบร้อยแลว้ ท าให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนไม่สามารถน าข้อมูลไปสรุปผลได้ทันท่วงที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
  หนา้ ๒๓ 

 

                             รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

ส่วนที่ ๔ 

โครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรในปี ๒๕๕๙ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับที ่

 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แหลง่ 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจ้าของ 

งบประมาณ 

๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต         

สายเกาะจาก หมูท่ี่ ๓ บ้านเกาะจาก  
๙๘๗,๐๐๐.- เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 

กองช่าง 

๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต         

สายหัวหนิ-ชายทะเล หมูท่ี่ ๕ บ้านหัวหิน 

๕๑๕,๗๐๐.- เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ ท่ี  ๗      

บ้านควนแคง 

๑,๓๐๐,๐๐๐.- เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 

กองช่าง 

๔ โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล หมูท่ี่ ๙ บ้านปากคลอง ๓๔๐,๐๐๐.- เงินสะสม กองช่าง 

๕ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทุ่งเจริญ หมู่ท่ี ๖ 

บ้านสเิหร่ 

๑,๑๙๒,๐๐๐.- เงินสะสม กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าด่าน 

หมูท่ี่ ๑ บ้านนาบอ่ 

๔๓๙,๖๐๐.- เงินสะสม กองช่าง 

๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วย

หวา่น (ชว่งท่ี ๑) หมูท่ี่ ๗ บ้านควนแคง 

๘๐๔,๐๐๐.- เงินสะสม กองช่าง 

๘ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกกลาง    

หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ 

๓๕๑,๐๐๐.- 

 

เงินสะสม กองช่าง 

๙ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต        

สายเกาะจาก (ชว่งท่ี ๒) หมูท่ี่ ๓ บ้านเกาะจาก 

๒๔๑,๐๐๐.- เงินสะสม กองช่าง 

๑๐ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายนึก 

หมูท่ี่ ๑ บ้านนาบ่อ       

๔๘๐,๐๐๐.- เงินสะสม กองช่าง 

๑๑ โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม. 

หมูท่ี่ ๗ บ้านควนแคง 

๕๓๑,๐๗๐.- เงินสะสม กองช่าง 

๑๒ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๔ 

บ้านท่าสม้ 

๔๒๒,๐๐๐.- เงินสะสม กองช่าง 

๑๓ โครงการขุดลอกคลองเก็บน้ าและสระเก็บน้ าภายในต าบล  ๑๑๙,๑๑๔.๗๘ เงินสะสม กองช่าง 

๑๔ ค่าจัดซื้อปั๊มสูบน้ าหอยโข่ง ขนาด ๓ HP  จ านวน  ๒  เครื่อง ๓๒,๖๗๒.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

๑๕ ค่าจัดซื้อปั๊มสูบน้ าหอยโข่ง ขนาด ๕.๕ HP  จ านวน  ๑ 

เครื่อง 
๓๒,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

๑๖ ค่าจัดซื้อปั๊มสูบน้ าหอยโข่ง ขนาด ๑๐ HP จ านวน  ๑  เครื่อง ๔๕,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองช่าง 
 



    
  หนา้ ๒๔ 

 

                             รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

ล าดับที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แหลง่ 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจ้าของ 

งบประมาณ 

๑๗ ค่าจัดซือ้ป๊ัมสูบน้ าหอยโข่ง ขนาด ๑๕ HP จ านวน  ๑  

เครื่อง 

๗๒,๐๓๗.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

๑๘ ค่าจัดซือ้ป๊ัมซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ HP  จ านวน  ๑  

เครื่อง 

๒๗,๗๐๗.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

๑๙ ค่าจัดซือ้ป๊ัมซัมเมอร์ส ขนาด ๒ HP  จ านวน  ๒  

เครื่อง 

๗๐,๒๖๓.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

๒๐ ค่าจ้างเหมาตดิตัง้มเิตอร์ไฟฟา้ หมูท่ี่ ๔ บ้านท่าสม้ ๔,๖๒๑.๕๐ เงินงบประมาณ กองช่าง 

๒๑ ค่าจ้างเหมารือ้ถอนและขนย้ายหอถังประปา หมู่ท่ี ๙ 

บ้านปากคลอง 

๓๕,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

๒๒ ค่าจ้างเหมารือ้ถอนไมซุ้งบริเวณฝายประตูระบายน้ า

คลองสเิหร่ หมูท่ี่ ๖ บ้านสเิหร่ 

๑๕,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

 รวม ๘,๐๕๖,๗๘๕.๒๘   

 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 

ล าดับที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แหลง่ 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจ้าของ 

งบประมาณ 

๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการท า

พมิเสนน้ าและยาดมสมุนไพร  

๒๕,๗๔๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชพีตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

๑๙,๓๕๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๓ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการ        

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าต าบล          

บ่อน้ ารอ้นและแกนน าดา้นการเกษตร 

๑๙,๕๒๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๔ ค่าชดใชเ้งินคืนทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ๑๙๒,๘๑๘.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๕ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนให้กลุ่มเพิ่มผลผลิต

ทางการเกษตรและปุ๋ย 

๑๐๐,๐๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

 รวม ๓๕๗,๔๒๘.-   
 

 

 

 



    
  หนา้ ๒๕ 

 

                             รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
 

ล าดับที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แหลง่ 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจ้าของ 

งบประมาณ 

๑ ค่าใชจ้่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ๑๑๙,๓๕๘.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๒ โครงการทัศนศกึษาหนูน้อยเปิดโลกกวา้ง ๒๓,๘๖๐.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๓ ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านท่าสม้ 

๒๐๒,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๔ ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านสเิหร่ 

๑๕๐,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๕ ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านท่าปาบ 

๑๔๔,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๖ อุดหนุนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

- ค่าจัดซื้อวัสดุทางการศกึษา  

๒๐๙,๑๐๐.- เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 

กองการศึกษาฯ 

๗ ค่าอาหารเสริม (นม)  ๗๖๐,๙๗๙.๔๒ เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๘ อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าสม้ 

(ค่าใชจ้่ายโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียน) 

๑,๓๖๔,๐๐๐.- เงินอุดหนุนท่ัวไป กองการศึกษาฯ 

๙ อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าปาบ 

(ค่าใชจ้่ายโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียน) 

๔๔๐,๐๐๐.- เงินอุดหนุนท่ัวไป กองการศึกษาฯ 

๑๐ อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าปาบ 

(ค่าใชจ้่ายโครงการสนับสนุนอุปกรณใ์นสถานศึกษา) 

๒๐,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๑๑ อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าส้ม 

(ค่าใชจ้่ายโครงการสนับสนุนอุปกรณใ์นสถานศึกษา) 

๒๘,๐๐๐. เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๑๒ โครงการสายใยรักจากลกูถึงแมข่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๖,๙๗๗.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๑๓ ค่าไฟฟา้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๑,๘๕๕.๑๓ เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๑๔ วัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ๒๙,๔๐๙.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๑๕ หนังสือพมิพป์ระจ าหมูบ้่าน ๖๕,๘๘๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๑๖ ค่ารับวารสารขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ๔,๘๘๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๑๗ ค่าจัดจา้งตกแตง่ดอกไมส้ดส าหรับเทียนพรรษา ๔,๙๐๘.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๑๘ ค่าจ้างเหมาบุคคลสอนศาสนาอสิลาม ๑๔๔,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๑๙ โครงการอบรมจรยิธรรมอิสลาม ๖๗,๘๐๐.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๒๐ ค่าจ้างเหมาบริการก าจัดปลวกส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบา้นท่าปาบ  

๔,๕๐๐.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๒๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรดน้ าขอพรผู้สูงอายุเนื่องใน

วันสงกรานต์ 

๘๙,๙๙๙.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๒๒ ค่าใชจ้่ายในการจัดงานประเพณีเรือพนมพระ ๕๘,๖๐๐.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 



    
  หนา้ ๒๖ 

 

                             รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

 

 

ล าดับที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แหลง่ 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจ้าของ 

งบประมาณ 

๒๓ โครงการส่งเสริมให้ความรู้สูป่ระชาคมอาเซียน ๙๔๘.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๒๔ โครงการก่อส ร้างศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก  หมู่ ท่ี  ๙            

บ้านปากคลอง 

๒,๗๕๔,๓๘๒.- เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 

กองช่าง 

๒๕ ค่าจ้างเหมาปรับพื้นท่ีก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     

หมูท่ี่ ๙  บ้านปากคลอง 

๙๙,๕๐๐.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

 รวม ๖,๘๑๔,๙๓๕.๕๕   
 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ล าดับที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แหลง่ 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจ้าของ 

งบประมาณ 

๑ โครงการ Grow For Dad ปลูกปา่ถวายพ่อ ๕,๓๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๒ โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกป่าถวายแม่ ๕,๔๓๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๓ โครงการ ๕ ธันวาร่วมใจภักดิ์ เทิดไทอ้งคร์าชัน ๓,๘๕๖.๖๐ เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๔ โครงการ ๑๒ สงิหา ชุมชนเกือ้กูล เพิ่มพูนน้ าใจ สรา้งวิถี

ไทยสามัคค ี

๓,๔๕๙.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๕ ค่าป้ายไวนลิประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ ๗,๕๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๖ จัดซือ้ถังขยะ จ านวน  ๑๐๐  ใบ ๘๐,๐๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๗ โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการลด       

คัดแยก และการใชป้ระโยชนจ์ากขยะมูลฝอย 

๑๗,๑๒๗.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๘ โครงการปรับภูมิทัศน์ อนุรักษน์้ าตกนกยูง ๖,๙๖๗.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

 รวม ๑๒๙,๖๓๙.๖๐   
 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 

ล าดับที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แหลง่ 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจ้าของ 

งบประมาณ 

๑ เบีย้ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ๑๐๘,๐๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๒ สร้างประกันด้านรายได้แกผู่้สูงอายุ ๘,๔๑๒,๗๐๐.- เงินอดุหนุน

เฉพาะกิจ 

ส านักงานปลัดฯ 

๓ สนับสนุนสงเคราะห์เบ้ียยังชีพคนพิการ ๑,๔๒๖,๔๐๐.- เงินอดุหนุน

เฉพาะกิจ 

ส านักงานปลัดฯ 

๔ จัดซือ้วัสดุอุปกรณก์ีฬาหมูบ้่าน ๗๑,๘๐๐.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๕ เงินสมทบหลักประกันสุขภาพต าบลบ่อน้ ารอ้น ๑๕๘,๒๒๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 



    
  หนา้ ๒๗ 

 

                             รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

 

ล าดับที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แหลง่ 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจ้าของ 

งบประมาณ 

๖ โครงการปรับสภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศัยให้แก่คนพกิาร ๑๙,๖๘๗.- เงินอุดหนุน 

(พม.จว.ตง.) 

ส านักงานปลัดฯ 

๗ เงินอุดหนุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ๗,๓๘๑.- เงินอดุหนุน

เฉพาะกิจ 

กองคลัง 

๘ โครงการจัดส่งนักกีฬาและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ในการเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นพระยารัษฏาเกมส์    คร้ังท่ี ๑๒ 

ประจ าป ี๒๕๕๘  

๗๐,๐๐๐.- เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             กองการศึกษาฯ 

๙ โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล “ลอย

กระทงคัพ” ครัง้ท่ี ๔๕ ปี ๒๕๕๘ 

๑๐๐,๐๐๐.- เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             กองการศึกษาฯ 

๑๐ โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด  

“อันดามันคัพ” ครัง้ท่ี ๑๙ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

๑๔๙,๑๓๗.- เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             กองการศึกษาฯ 

๑๑ โครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขต

องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

๖๗,๕๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๑๒ โครงการฝกึอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๑๔๙,๘๕๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๑๓ อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุต าบลบ่อน้ ารอ้น ๒๐,๐๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๑๔ ค่าใชจ้่ายโครงการป้องกันแกไ้ขปัญหาเอดสแ์ละ

เพศสัมพันธ์ให้แก่เด็กและเยาวชน 

๑๗,๘๘๘.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๑๕ โครงการตดิตัง้กล้อง CCTV  ๘๙๒,๔๓๓.๕๐ เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 

กองช่าง 

๑๖ ค่าจัดท าป้ายแจ้งเตอืนอุบัตเิหตุบนท้องถนน ๑๕,๐๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๑๗ ค่าจ้างเหมารถบรรทุกน้ าเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแลง้ ๔๓,๒๕๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๑๘ ค่าจัดซือ้วัสดุเพื่อซ่อมแซมบา้นผู้ประสบวาตภัย ๓๒,๑๖๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๑๙ ค่าจัดท าป้ายจุดให้บริการช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ๑,๘๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

 รวม ๑๑,๗๖๓,๒๐๖.๕๐   
 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 

ล าดับที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แหลง่ 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจ้าของ 

งบประมาณ 

๑ เงินเดอืนผู้บริหาร ๕๑๔,๐๘๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๒ เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่ผู้บริหาร ๔๒,๑๒๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๓ เงินค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร ๔๒,๑๒๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๔ เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. ๘๖,๔๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 



    
  หนา้ ๒๘ 

 

                             รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

ล าดับที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แหลง่ 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจ้าของ 

งบประมาณ 

๕ เงินค่าตอบแทนสมาชกิสภา อบต. ๑,๕๙๗,๙๑๘.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๖ เงินเดอืนพนักงานส่วนต าบล 

- ส านักงานปลัดฯ   (๑,๗๕๔,๗๕๗.๘๑-) 

- กองคลัง            (๓๑๐,๔๖๘.-) 

- กองช่าง            (๕๗๐,๖๒๐.-) 

- กองการศึกษาฯ   (๕๕๗,๓๘๐.-) 

๓,๑๙๓,๒๒๕.๘๑ 

 
เงินงบประมาณ  

ส านักงานปลัดฯ 

กองคลัง 

กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

๗ เงินเพิ่มตา่งๆของพนักงานส่วนต าบล ๗๙,๘๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๘ เงินประจ าต าแหนง่ 

- ส านักงานปลัดฯ   (๑๖๓,๘๐๐.-) 

- กองชา่ง            (๔๒,๐๐๐.-) 

- กองการศึกษาฯ   (๔๒,๐๐๐.-) 

๒๔๗,๘๐๐.- เงินงบประมาณ  

ส านักงานปลัดฯ 

กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

๙ ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 

- ส านักงานปลัดฯ   (๒๑๑,๔๖๐.-) 

- กองคลัง            (๒๒๙,๗๒๐.-) 

๔๔๑,๑๘๐.- เงินงบประมาณ  

ส านักงานปลัดฯ 

กองคลัง 

๑๐ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

- ส านักงานปลัดฯ   (๑,๑๑๙,๔๓๓.-) 

- กองคลัง            (๘๓๑,๔๖๖.-) 

- กองชา่ง            (๘๖๕,๒๐๐.-) 

- กองการศึกษาฯ   (๓๕๙,๗๖๐.-) 

๓,๑๗๕,๘๕๙.- เงินงบประมาณ  

ส านักงานปลัดฯ 

กองคลัง 

กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

๑๑ เงินเพิ่มตา่งๆของพนักงานจ้าง 

- ส านักงานปลัดฯ   (๑๓๖,๕๓๔.-) 

- กองคลัง            (๘๕,๒๐๒.-) 

- กองชา่ง            (๑๒๒,๑๐๐.-) 

- กองการศึกษาฯ   (๒๘,๐๘๐.-) 

๓๗๑,๙๑๖.- เงินงบประมาณ  

ส านักงานปลัดฯ 

กองคลัง 

กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

๑๒ เงินเดอืนบุคลากรทางการศึกษาสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑,๐๘๘,๑๐๐.- 

 

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 

กองการศึกษาฯ 

๑๓ ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

๑๔๔,๔๐๐.- 

 

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 

กองการศึกษาฯ 

๑๔ เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัด

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

๗,๗๙๐.- เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 

กองการศึกษาฯ 

๑๕ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของบุคลากรทางการศึกษา

สังกัดศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

๗๔,๑๓๕.๒๕- เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 

กองการศึกษาฯ 

๑๖ ค่าตอบแทนผู้ปฏบัิตริาชการอันเป็นประโยชนแ์ก่องค์การ

บริหารส่วนต าบล 

๑๖,๔๕๐.- เงินงบประมาณ กองคลัง 



    
  หนา้ ๒๙ 

 

                             รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

 

ล าดับที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แหลง่ 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจ้าของ 

งบประมาณ 

๑๗ ค่าตอบแทนการปฏบัิตนิอกเวลา ๓๐,๖๖๐.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

๑๘ ค่าเชา่บา้น 

- ส านักงานปลัดฯ  (๙๖,๐๐๐.-) 

- กองคลัง           (๑๐,๐๐๐.-) 

- กองช่าง            (๗๒,๐๐๐.-) 

- กองการศึกษาฯ  (๖๙,๐๐๐.-) 

๒๔๗,๐๐๐.- 

 

เงินงบประมาณ 

 

 

ส านักงานปลัดฯ 

กองคลัง 

กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

๑๙ เงินชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร 

- ส านักงานปลัดฯ  (๔๘,๖๔๕.-) 

- กองคลัง           (๙,๘๗๐.-) 

- กองช่าง            (๑๐,๘๔๐.-) 

- กองการศึกษาฯ  (๒,๑๓๐.-) 

๗๑,๔๘๕.- 

 

เงินงบประมาณ 

 

 

ส านักงานปลัดฯ 

กองคลัง 

กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

๒๐ เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- ส านักงานปลัดฯ  (๒๗๐,๘๔๐.-) 

- กองคลัง           (๑๒๐,๖๖๐.-) 

- กองช่าง            (๑๑๑,๗๕๕.-) 

- กองการศึกษาฯ  (๑๔๑,๑๒๓.-) 

๖๔๔,๓๗๘.- 

 

เงินงบประมาณ 

 

 

 

ส านักงานปลัดฯ 

กองคลัง 

กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

๒๑ โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมการมี     

ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

๒,๑๕๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๒๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเวทีประชาคมต าบล     

เพื่อจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

๓,๔๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๒๓ ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสอื ๖,๑๑๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๒๔ ค่าธรรมเนยีมตา่งๆ ๔๑๗,๐๙๗.๕๐ เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๒๕ ค่าลงทะเบียนสัมมนา 

- ส านักงานปลัดฯ  (๑๒๓,๙๐๐.-) 

- กองคลัง           (๘๖,๖๗๗.-) 

- กองช่าง            (๑๙,๐๕๐.-) 

- กองการศึกษาฯ  (๒๖,๒๐๐.-) 

๒๕๕,๘๒๗.- 

 

เงินงบประมาณ 

 

 

ส านักงานปลัดฯ 

กองคลัง 

กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

๒๖ ค่าจ้างเหมาบริการ ๑๑,๗๖๖.๕๐- เงินงบประมาณ กองคลัง 

๒๗ ค่ารับรอง ๓,๓๒๕.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๒๘ ค่าเลีย้งรับรอง ๑๒,๙๒๓.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๒๙ ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ ๒๐๐,๙๕๕.- เงินงบประมาณ  
 



    
  หนา้ ๓๐ 

 

                             รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

 

ล าดับที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แหลง่ 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจ้าของ 

งบประมาณ 

 - ส านักงานปลัดฯ  (๕๕,๕๓๓.-) 

- กองคลัง           (๗๙,๕๒๗.-) 

- กองช่าง            (๑๓,๖๘๐.-) 

- กองการศึกษาฯ  (๕๒,๒๑๕.-) 

  ส านักงานปลัดฯ 

กองคลัง 

กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

๓๐ ค่าตกแตง่รถบุษบก ๒,๐๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๓๑ ค่าพวงมาลัย ชอ่ดอกไม ้กระเช้าดอกไม ้และพวงมาลา ๑,๘๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๓๒ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

- ส านักงานปลัดฯ  (๖๙,๐๒๒.๒๕-) 

- กองคลัง           (๑๓,๑๘๐.-) 

- กองช่าง            (๔๔,๔๓๓.-) 

- กองการศึกษาฯ  (๑๐,๘๓๐.-) 

๑๓๗,๔๖๕.๒๕ 

 

เงินงบประมาณ 

 

 

ส านักงานปลัดฯ 

กองคลัง 

กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

๓๓ พัฒนาและส่งเสริมศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซือ้หรือ

การจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ 

๒๔,๐๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๓๔ ค่าไฟฟา้ ๒,๐๘๒,๒๖๑.๗๓ เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๓๕ ค่าบริการโทรศัพท์ ๗๔,๙๙๖.๔๘. เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๓๖ ค่าใชจ้่ายในการเป็นสมาชกิ INTERNET ๘๕,๕๒๔.๐๙ เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๓๗ ค่าบริการไปรษณีย์ 

- ส านักงานปลัดฯ  (๒๑๑.-) 

- กองคลัง           (๘,๔๓๓.-) 

๘,๖๔๔.- 

 

เงินงบประมาณ 

 

 

ส านักงานปลัดฯ 

กองคลัง 

๓๘ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ๑๕,๐๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๓๙ ค่าวัสดุส านักงาน 

- ส านักงานปลัดฯ  (๓๓,๗๓๙.-) 

- กองคลัง           (๖๙,๕๑๖.-) 

- กองช่าง            (๒๗,๘๘๒.-) 

- กองการศึกษาฯ  (๒๙,๔๐๙.-) 

๑๖๐,๕๔๖.- 

 

เงินงบประมาณ 

 

 

ส านักงานปลัดฯ 

กองคลัง 

กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

๔๐ ค่าวัสดุงานราชพธีิ และพิธีการ ๑๘,๓๒๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๔๑ ค่าวัสดุเครื่องถา่ยเอกสาร ๒๔,๓๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๔๒ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๘,๖๕๕.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๔๓ ค่าวัสดุแบบพมิพ ์ ๒,๙๓๒.- เงินประมาณ กองคลัง 

๔๔ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

- ส านักงานปลัดฯ  (๖๖,๐๐๐.-) 

- กองช่าง  (๔๕,๐๐๐.-) 

๑๑๑,๐๐๐.- 

 

เงินงบประมาณ 

 

 

ส านักงานปลัดฯ 

กองช่าง 

๔๕ ค่าวัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ๓๘๒,๐๓๐.๒๕ เงินงบประมาณ  
 



    
  หนา้ ๓๑ 

 

                             รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

 

ล าดับที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แหลง่ 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจ้าของ 

งบประมาณ 

 - ส านักงานปลัดฯ  (๒๑๙,๔๙๑.-) 

- กองคลัง           (๔,๐๕๑.๓๕-) 

- กองช่าง            (๑๕๘,๔๘๗.๙๐-) 

  ส านักงานปลัดฯ 

กองคลัง 

กองช่าง 

๔๖ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 

- ส านักงานปลัดฯ  (๓,๘๐๖.-) 

- กองคลัง           (๔,๕๐๐.-) 

- กองการศึกษาฯ  (๓๐๐.-) 

๘,๖๐๖.- 

 

เงินงบประมาณ  

ส านักงานปลัดฯ 

กองคลัง 

กองการศึกษาฯ 

๔๗ ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 

- ส านักงานปลัดฯ  (๓๒,๖๕๖.-) 

- กองคลัง           (๑๙,๙๑๐.-) 

- กองช่าง            (๔๙,๔๖๐.-) 

- กองการศึกษาฯ  (๓๓,๖๖๘.-) 

๑๓๕,๖๙๔.- 

 

เงินงบประมาณ 

 

 

ส านักงานปลัดฯ 

กองคลัง 

กองช่าง 

ส่วนการศึกษาฯ 

๔๘ ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ ๒๒๖,๘๕๖.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

๔๙ ค่าวัสดุก่อสร้าง ๕๖๑,๙๔๗.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

๕๐ ค่าวัสดุอ่ืน ๕,๓๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๕๑ จัดซือ้น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชน ๕,๑๒๔.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๕๒ จัดท าป้ายโครงการป่ันเพื่อพ่อ (Bike For Dad) ๒,๗๗๕.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๕๓ โครงการสิทธิควรรู้ (Right To Know) ตาม

พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสาร 

๒,๔๑๒.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๕๔ โครงการฉลาดรูป้ระชามต ิเพราะเสยีงของคุณมี

ความหมาย  

๘,๗๗๖.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๕๕ จัดซือ้เครื่องดูดฝุ่น จ านวน ๑ เครื่อง ๑๔,๐๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๕๖ จัดซือ้เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จ านวน ๑ เครื่อง ๙๙,๐๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๕๗ จัดซือ้ชุดรับแขก จ านวน ๑ ชุด ๒๐,๐๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๕๘ จัดซือ้ตูส้าขาโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ จ านวน ๑ ชุด ๔๙,๕๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๕๙ จัดซือ้เครื่องพิมพช์นิดเลเซอร์/ชนดิ LED สี แบบ 

Network จ านวน ๑ เครื่อง 

๑๒,๐๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๖๐ จัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวล แบบท่ี ๒ 

จ านวน ๒ เครื่อง 

๕๘,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองคลัง 

๖๑ จัดซือ้เครื่องพิมพช์นิด Dot Matric Printer แบบแคร่สัน้ 

จ านวน ๑ เครื่อง  

๒๒,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองคลัง 

๖๒ จัดซือ้เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนดิLED ขาวด า ส าหรับ

กระดาษ A๓ จ านวน ๑ เครื่อง 

๕๓,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองคลัง 

 



    
  หนา้ ๓๒ 

 

                             รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

 

ล าดับที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แหลง่ 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจ้าของ 

งบประมาณ 

๖๓ จัดซือ้เครื่องส ารองไฟฟา้ ขนาด ๑ kVA ๑๑,๖๐๐.- เงินงบประมาณ กองคลัง 

๖๔ ค่าจัดซื้อกลอ้งวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส ์จ านวน ๑ 

เครื่อง 

๑๐๙,๐๐๐.- เงินสะลม กองช่าง 

๖๕ ค่าจัดซือ้เครื่องมือตัดเหล็กแบบมอืถอื ๘,๙๐๐.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

๖๖ ค่าต่อพ่วงรถจักรยานยนต์พร้อมหลังคาและกล่อง

เครื่องมือ จ านวน ๒ คัน 

๒๙,๖๐๐.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

๖๗ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

- ส านักงานปลัดฯ  (๑๕๐,๐๐๐.-) 

- กองช่าง            (๔๗,๕๒๐.-) 

๑๙๗,๕๒๐.- เงินงบประมาณ  

ส านักงานปลัดฯ 

กองช่าง 

๖๘ เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น 

๑๘๕,๒๙๘.- เงินงบประมาณ กองคลัง 

๖๙ เงินชว่ยเหลอืพิเศษส าหรับพนักงาน ๒๗,๐๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๗๐ เงินส ารองจ่ายในกรณฉีุกเฉิก ๖๕,๑๙๗.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๗๑ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๑๗๖,๑๑๔.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๗๒ จัดจ้างประเมินและส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ ารอ้น 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๐,๐๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๗๓ จัดจ้างประเมินและส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ ารอ้น 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๐,๐๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๗๔ ค่าจัดท าปฏทิินวารสาร ๙๖,๐๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๗๕ ต่อเติมหลังคาอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ่อน้ ารอ้น 

๑๔๐,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

๗๖ โครงการก่อสร้างห้องเก็บของพัสดุส านักงาน

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อน้ ารอ้น 

๑๔๐,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

๗๗ จัดซื้อรถบรรทุกเปิดข้างเทท้ายติดเครนไฮดรอลิค

พร้อมกระเช้าไฟฟ้า 

๒,๔๘๙,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

๗๘ โครงการก่อสร้างร้ัวบริเวณอาคารส านักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ่อน้ ารอ้น 

๖๕๕,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

๗๙ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏบัิตงิาน ๑๐๖,๘๓๘.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

 รวม ๒๑,๙๔๑,๙๐๕.๘๖.-   

 



    
  หนา้ ๓๓ 

 

                             รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

ส่วนที่ ๕ 

บทสรุป 

รายงานผลการด าเนนิการติดตามประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบล    

บ่อน้ าร้อนได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ 

ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙  ตามแผนยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการทั้งหมด  ๒๒๕  โครงการ สรุปรายละเอียด

ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ

ทั้งหมด ๒๒  โครงการ คิดเป็นร้อย ๙.๗๘ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด ๒๒ โครงการ      

คิดเป็นรอ้ยละ ๙.๗๘ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จ านวนโครงการที่ได้

ด าเนินการทั้งหมด  ๕  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๒.๒๒  จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด         

๔  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ ๑.๗๘ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  จ านวนโครงการ

ที่ได้ด าเนินการทั้งหมด ๒๕  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ  ๑๑.๑๑  จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด 

๘ โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ ๓.๕๖ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนโครงการที่

ได้ด าเนินการทั้งหมด  ๘  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๓.๕๖  จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด     

๙  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ  ๔.๐๐ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ

ทั้งหมด ๑๙ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๔ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด  ๑๔  โครงการ 

คิดเป็นรอ้ยละ ๖.๒๒ 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ

ทั้ งหมด   ๗๙   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  ๓๕ .๑๑  จ านวนโครงการที่ยั งไม่ ได้ด าเนินการทั้ งหมด                   

๑๐  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ ๔.๔๔ 

สรุปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง  ๖ ด้าน ผลการด าเนินการโครงการที่ได้

ด าเนินการ  รวมทั้งหมด  ๑๕๘  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๗๐.๒๒  และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ

ทั้งหมด  ๖๗  โครงการ   คิดเป็นรอ้ยละ  ๒๙.๗๘ 

   


