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ส่วนที่ ๑ 

บทน ำ 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น

อย่างยิ่งเนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา              

ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การ

บริการแก่ประชาชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  

ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ  เพื่อใชเ้ปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้มี การด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี

หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ

จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและ

ประเมินผล แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น             

พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน

สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า

สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นเครื่องมอืในการใชง้บประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากร

ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดี

สักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้    ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก

ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการ

ตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเปูาหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ ง “ระบบ

ติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือ

แมแ้ตยุ่ติการด าเนินงาน   
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๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) หมายถึง  กิจกรรมที่ท าเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นใน

ภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย

และเปูาหมายซึ่งก าหนดไว้ในแผนงาน  การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า    

ซึ่งท าให้เห็นความจ าเป็นในการด าเนินการแก้ไข 

  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะ

หนึ่ง  เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง  (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ

เปูาหมายของแผนหรอืไม่  ผลการประเมินอาจยืนยันว่า  การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ก าหนด

ไว้ในแผน หรอือาจแสดงถึงความล่าช้าหรอืผลกระทบข้างเคียง  ซึ่งควรแก่การทบทวน 

  การติดตามและประเมินผล  จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผล

การปฏิบัติงานในชว่งเวลาที่ผา่นมา  ซึ่งผลจากการตดิตามและประเมินผล  ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็น

แนวทางที่ผู้บริหารจะน าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

๒. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  ๒.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

  ๒.๒ เพื่อให้การตดิตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้ 

  ๒.๓ เพื่อรู้ถึงความตอ้งการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

บ่อน้ าร้อน และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึน้ 

  ๒.๔ เพื่อใช้เป็นข้อแนะน าผูบ้ริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีตอ่ไป 
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๓. วธิีการติดตามและประเมินผล 

  ๓.๑ การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้

ด าเนนิงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนการ

ด าเนนิงานประจ าปีหรือไมห่รอืมีปัญหาขอ้ขัดข้องประการใดที่ท าให้ไมส่ามารถด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้  

  ๓.๒  การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ 

              ๓.๒.๑  การประเมนิผลการด าเนินงานตามโครงการ  โดยพิจารณาจากความส าเร็จใน

การด าเนินงานและการใชง้บประมาณในแต่ละโครงการ ส าหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงาน

ได้มีการประเมินผลความส าเร็จของเปูาหมายเชิงคุณภาพที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี             

โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน  ที่มีต่อ

การด าเนินการในภาพรวมของโครงการ  และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

พัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการนั้น ๆ ต่อไป 

              ๓.๒.๒  การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยพิจารณาจาก

ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับ

งบประมาณในแต่ละยุทธศาสตรก์ารพัฒนา เมื่อสิน้สุดงวดปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  เพื่อเป็นข้อมูลในการ

วิเคราะหค์วามส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแตล่ะดา้น รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และน าเสนอ

เป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อไป 
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ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 

แผนภาพที่ ๑ วงจรของการบริหารเชิงกลยทุธ ์

 

                                                                                วิเคราะห์สถานการณ์   

 

 

        การวางแผน         วิสัยทัศน์       พันธกิจ เป้าประสงค์  กลยุทธ์           

 

 

การน าแผนไปสู่การปฏิบตั ิ       แผนปฏิบัติการ 

 

 

  ควบคุมและประเมนิผล     ติดตามและประเมินผล 

  จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า  การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหาร

เชิงกลยุทธ์กล่าวคือ  หลังจากที่ได้น าแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามและ

ประเมินผลเพื่อใหท้ราบถึงประสทิธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่

เกิดจากปฏิบัติงานส าหรับน าไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป 
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- ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปดิประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

- เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯ 

- แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 

ตามแบบประเมิน 

ทบทวน

ปรับปรุงแก้ไข 

รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบ  ความถูกตอ้ง 

ประมวลผลข้อมลูและจัดท าสรุปรายงาน 

ผลการติดตามฯ 

 

  ส าหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน             

เ ป็นการติดตามและประเมินผลหลังจาก ท่ีได้น า แผนพัฒนาไปสู่การปฏิ บั ติ เ ป็นเวลาห น่ึงปี  (ตามปีงบประมาณ คือ                       

ต้ังแตว่ันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ท้ังนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมนิแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะตอ้งด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ด าเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บรหิารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและ

ประเมนิผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ

ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   โดยมีขั้นตอนและ

วิธีการดังน้ี  

แผนภาพที่ ๒ ขั้นตอนการตดิตามและประเมินผล 

  การวางแผนพัฒนา                         ส่วนราชการด าเนินการประเมินตนเอง 

 

 

                                                                                     

 

                                                      

                                                       

                       

เสนอคณะกรรมการติดตามและ 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ     ประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ พิจารณา 

                      ให้ความเห็นชอบ 

 

        รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมการฯ เสนอผู้บรหิารท้องถิ่น 

สภา อบต. คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น 

 

 

         



    
  หนา้ ๖ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

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 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

๕. ประโยชนข์องการติดตามและประเมินผล 

  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์

ต่อการบริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้  

๑. จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน สามารถพิจารณาจากการ

ติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอ

ต่อความตอ้งการของประชาชนหรอืไม่  

๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมนิผลจะแสดงใหเ้ห็นถึงการ 

ปฏิบัติงานของสว่นต่างๆ ว่าเป็นไปตามเปูาหมายตัวชีว้ัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรอืไม่  

๓. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง

เป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงาน สามารถบริหารงานให้ได้ตาม

เปูาหมายและตัวช้ีวัดที่ก าหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดคีวามชอบพิเศษ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
  หนา้ ๘ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

ส่วนที่ ๒ 

วสิัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

วิสัยทัศน์ 

 “พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  เสริมสร้ำงคุณภำพชวีิต  สร้ำงเศรษฐกิจมั่นคง   

ส่งเสรมิกำรศึกษำ  น ำพำเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 

๑. จัดให้มีและบ ารุงรักษาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค   ให้ได้มาตรฐานมี

ประสิทธิภาพ  และเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  ศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถพึ่งพา

ตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    

๓. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา

ศลิปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมปิัญญาของท้องถิ่น 

๔. ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการสังคม  ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ   

เด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ  และผู้ดอ้ยโอกาส 

๕. ส่งเสริม สนับสนุน ปูองกัน  และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บรรเทาสาธารณภัยที่

อาจจะเกิดขึ้นในพืน้ที่  และการปูองกันระงับโรคติดตอ่ 

๖. ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา   

๗. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน 

๘. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  เพื่อให้เกิดความ

โปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 

 

 

 

 

 

 



    
  หนา้ ๙ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

๑. ระบบคมนาคมขนส่งมีความสะดวก 

๒. ระบบสาธารณูปโภค ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพ  และเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 

๓. ชุมชนมคีวามเข้มแข็ง  สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

๔. ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพและมีรายได้ที่เพียงพอต่อค่าครองชีพ 

๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  

๖. พัฒนาดา้นการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับ 

๗. ร่วมอนุรักษ์และด ารงไว้ซึ่งศลิปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

๘. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และ

ผูด้้อยโอกาสในชุมชน 

๙. เป็นเมืองน่าอยู่ควบคู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ 

๑๐. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพืน้ที่  มรีะบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

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 

     :  ร้อยละของครัวเรือนมไีฟฟูาสาธารณะใช้ 

 

 

 



    
  หนา้ ๑๐ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑.๑ บุกเบิก ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา 

ถนน สะพาน ทางเท้า และท่าเทียบเรือ   

๑ .๑ .๑อั ต ร ากา ร เพิ่ ม ขึ้ น ของถนน ในพื้ นที่ มี

มาตรฐานและมีความสะดวกในการสัญจรไปมา 

๑.๒ พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค 

บริโภค   

๑.๒.๑ อัตราการเพิ่มขึ้นของครัวเรือนที่มีระบบ

ประปาที่ได้มาตรฐานใช้ 

๑.๓ ขยายเขต ติดตั้ง ปรับปรุง  บ ารุงรักษา

ไฟฟูา  แสงสว่างสาธารณะ 

๑.๓.๑ อัตราการเพิ่มขึ้นของครัวเรือนที่มีระบบ

ไฟฟูาสาธารณะใช้ 

๑.๔ พัฒนาระบบการตดิต่อสื่อสาร ๑.๔.๑ อัตราการเพิ่มขึ้นของครัวเรือนที่มีระบบการ

ติดตอ่สื่อสารใช ้ 

๑.๕  การวางผังเมืองและสนับสนุนการจัดท 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  : ส่งเสริมและพัฒนาดา้นการท่องเที่ยว  การอาชีพ  และศักยภาพของคน  ครอบครัว  

และชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    

เป้าประสงค์    :  ชุมชนมคีวามเข้มแข็ง  สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ    

    พอเพียง    

    :  ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพและมีรายได้ที่เพียงพอต่อค่าครองชีพ 

   :  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพืน้ที่  มรีะบบบริหารจัดการที่ดแีละมีประสิทธิภาพ 
 

 



    
  หนา้ ๑๑ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

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 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

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 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

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 เฝูาระวังและฟื้นฟูธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

๔.๒.๑ จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านเฝูาระวัง

และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน

พืน้ที่ 

๔ .๓ บ าบัดและฟื้นฟูธรรมชาติและ

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 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติและสังคม 

พันธกิจ  : ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการสังคม  และการสาธารณสุข  ตลอดจน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ เด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส  ส่งเสริม  

สนับสนุน ปูองกัน  และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บรรเทาสาธารณภัยที่

อาจจะเกิดขึ้นในพืน้ที่  และการปูองกันระงับโรคติดตอ่  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 และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนที่ไดร้ับการส่งเสริม

ด้านสวัสดิการ 

๕.๒ ส่งเสรมิสุขภาพอนามัยของประชาชน ๕.๒.๑ รอ้ยละของประชาชนในพืน้ที่ที่มีสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตที่แข็งแรง 

๕.๓ ส่งเสรมิระบบปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

๕.๓.๑ จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส านักงานปลัดฯ / กองช่าง /กองการศกึษาฯ 

ความเชื่อมโยง 

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การเสริมสรา้งความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชวีิตและ 

                    การศกึษาเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  :  

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์  

                     รวม 



    
  หนา้ ๑๕ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

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  พัฒนา ร ะบบบริ 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 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

ส่วนที่ ๓ 
 

การติดตามและประเมนิผลการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  ได้ด าเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตาม

โครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ   ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานต่อ

ผู้บริหาร  และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยแบ่งการ

ติดตามและประเมินผลเป็น  ๓  ส่วน  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 หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

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 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

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 าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์องจังหวัด   

๑๖. มีการอนุมัตแิละประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
 

๒. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  

 ๑)  โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

  เน่ืองจากกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางให้ท้องถิ่นน าแผนพัฒนาท้องถิ่น       

มาใช้ เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒                 

ดังน้ัน ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนา

ท้องถ่ิน เป็นหลักในการพิจารณา  โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจ านวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุ

ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการด าเนินการในปีงบประมาณ 

๒๕๖๒) เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ  รายจ่าย

ประจ าปี ๒๕๖๒ และแสดงข้อมูลการด าเนินการและการใช้งบประมาณจริง  โดยแยกตามแนว

ทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา    

 

 



    
  หนา้ ๑๘ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 

 

ค าชี้แจง :  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนด

ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการ

ด าเนนิงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรอืไตรมาสที่ ๑ 

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

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑.  ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

๒.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 

   ไตรมาสที่ ๑ ( ตุลาคม  – ธันวาคม ๒๕๖๑)   ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม  ๒๕๖๒) 

   ไตรมาสที่ ๓ ( เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๒)   ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒) 

  ไตรมาสที่ ๑ – ไตรมาสที่ ๒  (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม  ๒๕๖๒) 

  ไตรมาสที่ ๑ – ไตรมาสที่ ๔  (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน  ๒๕๖๒)



    
  หนา้ ๑๙ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

 

ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๓.๑ จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็นหนว่ยด าเนินการ (แบบ ผ.๐๑) 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปีที่ ๑  พ.ศ.๒๕๖๑ ปีที่ ๒  พ.ศ.๒๕๖๒ ปีที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๓ ปีที่ ๔  พ.ศ.๒๕๖๔ รวม 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๖๘  ๗๕,๕๑๘,๕๐๐ ๗๐  ๔๑,๗๐๕,๐๐๐ ๕๗ ๒๕,๙๓๐,๐๐๐ ๓๘ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๓๓ ๑๖๓,๑๕๓,๕๐๐ 

๒. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ๑๗ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๑๙ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๑๘ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑๗ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๗๑ ๙,๗๐๐,๐๐๐ 

๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและ

ศลิปวัฒนธรรม 

๔๐ ๖,๓๖๘,๐๐๐ ๓๖ ๕,๔๖๘,๐๐๐ ๓๒ ๕,๐๔๘,๐๐๐ ๓๒ ๕,๐๔๘,๐๐๐ ๑๔๐ ๒๑,๙๓๒,๐๐๐ 

๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

๒๖ ๑,๕๘๐,๐๐๐ ๒๖ ๑,๕๘๐,๐๐๐ ๒๖ ๑,๕๘๐,๐๐๐ ๒๖ ๑,๕๘๐,๐๐๐ ๑๐๔ ๖,๓๒๐,๐๐๐ 

๕. ด้านคุณภาพชวีติและสังคม ๔๘ ๔,๕๒๐,๐๐๐ ๕๒ ๕,๔๒๐,๐๐๐ ๔๖ ๓,๖๖๐,๐๐๐ ๔๓ ๓,๔๒๐,๐๐๐ ๑๘๙ ๑๗,๐๒๐,๐๐๐ 

๖. ด้านการเมอืงการบริหาร ๑๓๕ ๒๙,๗๘๑,๑๗๐ ๑๓๔ ๓๐,๐๒๑,๑๗๐ ๑๒๙ ๒๘,๕๕๑,๑๗๐ ๑๒๙ ๒๙,๒๗๑,๑๗๐ ๕๒๗ ๑๑๗,๖๒๔,๖๘๐ 

รวม ๓๓๔ ๑๒๐,๐๖๗,๖๗๐ ๓๓๗ ๘๖,๗๙๔,๑๗๐ ๓๐๘ ๖๗,๒๖๙,๑๗๐ ๒๘๕ ๖๑,๖๑๙,๑๗๐ ๑,๒๖๔ ๓๓๕,๗๕๐,๑๘๐ 



    
  หนา้ ๒๐ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

๓.๒ จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหนว่ยด าเนนิการ (แบบ ผ.๐๒) 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปีที่ ๑  พ.ศ.๒๕๖๑ ปีที่ ๒  พ.ศ.๒๕๖๒ ปีที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๓ ปีที่ ๔  พ.ศ.๒๕๖๔ รวม 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๙ ๒๐,๘๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๒๘,๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๘๐๐,๐๐๐ ๕ ๘๐๐,๐๐๐ ๓๐ ๕๐,๖๐๐,๐๐๐ 
๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและ

ศลิปวัฒนธรรม 

๔ ๒,๑๖๐,๐๐๐ ๔ ๒,๑๖๐,๐๐๐ ๔ ๒,๑๖๐,๐๐๐ ๔ ๒,๑๖๐,๐๐๐ ๑๖ ๘,๖๔๐,๐๐๐ 

๕. ด้านคุณภาพชวีติและสังคม ๖ ๑๕๑,๐๐๐ ๖ ๑๕๑,๐๐๐ ๖ ๑๕๑,๐๐๐ ๖ ๑๕๑,๐๐๐ ๒๔ ๖๐๔,๐๐๐ 
๖. ด้านการเมอืงการบริหาร ๒ ๒,๐๓๐,๐๐๐ ๒ ๒,๐๓๐,๐๐๐ ๒ ๒,๐๓๐,๐๐๐ ๒ ๒,๐๓๐,๐๐๐ ๘ ๘,๑๒๐,๐๐๐ 

รวม ๒๑ ๒๕,๑๔๑,๐๐๐ ๒๓ ๓๒,๕๔๑,๐๐๐ ๑๗ ๕,๑๔๑,๐๐๐ ๑๗ ๕,๑๔๑,๐๐๐ ๗๘ ๖๗,๙๖๔,๐๐๐ 

 

 ๓.๓ จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

ขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แบบ ผ.๐๓) 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปีที่ ๑  พ.ศ.๒๕๖๑ ปีที่ ๒  พ.ศ.๒๕๖๒ ปีที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๓ ปีที่ ๔  พ.ศ.๒๕๖๔ รวม 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑ ๒๘,๐๕๐,๐๐๐ ๑ ๒๘,๐๕๐,๐๐๐ ๑ ๒๘,๐๕๐,๐๐๐ ๑ ๒๘,๐๕๐,๐๐๐ ๔ ๑๑๒,๐๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑ ๒๘,๐๕๐,๐๐๐ ๑ ๒๘,๐๕๐,๐๐๐ ๑ ๒๘,๐๕๐,๐๐๐ ๑ ๒๘,๐๕๐,๐๐๐ ๔ ๑๑๒,๒๐๐,๐๐๐ 



    
  หนา้ ๒๑ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

 

๓.๔ จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.๐๘) 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปีที่ ๑  พ.ศ.๒๕๖๑ ปีที่ ๒  พ.ศ.๒๕๖๒ ปีที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๓ ปีที่ ๔  พ.ศ.๒๕๖๔ รวม 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

๖. ด้านการเมอืงการบริหาร ๔๐ ๒,๖๐๒,๑๐๐ ๖๕ ๒,๔๓๘,๖๐๐ ๒๕ ๓,๗๓๒,๖๐๐ ๓๐ ๔,๒๖๓,๖๐๐ ๑๖๐ ๑๓,๐๓๖,๙๐๐ 
รวม ๔๐ ๒,๖๐๒,๑๐๐ ๖๕ ๒,๔๓๘,๖๐๐ ๒๕ ๓,๗๓๒,๖๐๐ ๓๐ ๔,๒๖๓,๖๐๐ ๑๖๐ ๑๓,๐๓๖,๙๐๐ 



    
  หนา้ ๒๒ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

แผนภูมิ  แสดงโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.๐๑)ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ ารอ้น 

 

 

 

 

 

๐ ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐ ๑๒๐ ๑๔๐ 

๒๕๖๑ 

๒๕๖๒ 

๒๕๖๓ 

๒๕๖๔ 

๖๘ 

๗๐ 

๕๗ 

๓๖ 

๑๗ 

๑๙ 

๑๘ 

๑๗ 

๔๐ 

๓๖ 

๓๒ 

๓๒ 

๒๖ 

๒๖ 

๒๖ 

๒๖ 

๔๘ 

๕๒ 

๔๖ 

๔๓ 

๑๓๕ 

๑๓๔ 

๑๒๙ 

๑๒๙ 

จ านวน(โครงการ) 

ปีง
บป

ระ
มา

ณ
 

๖. ด้านการเมืองการบรหิาร ๕. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

๒. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ๑. ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 



    
  หนา้ ๒๓ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

แผนภูมิ  แสดงปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.๐๑)ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 

 

๔. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 ๔.๑ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไปสู่การปฏิบัติท่ี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.๐๑) 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่อยู่ 

ในระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยัง 

ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่มี

การยกเลิก 

จ านวนโครงการที่มี 

การเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 

ทั้งหมด 

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

๑. ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน ๖ ๑.๗๖ - - ๖๔ ๑๘.๙๗ - - - - ๗๐ ๒๐.๗๓ 

๒. ด้านเศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 

๑ ๐.๒๘ - - ๑๘ ๕.๓๒ - - - - ๑๙ ๕.๖๐ 

๓. ด้านการศึกษา ศาสนา

และศิลปวัฒนธรรม 

๑๒ ๓.๕๔ - - ๒๔ ๗.๑๐ - - - - ๓๖ ๑๐.๖๔ 

๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

๙ ๒.๖๕ - - ๑๗ ๕.๐๒ - - - - ๒๖ ๗.๖๗ 

๕. ด้านคุณภาพชีวิตและ

สังคม 

๑๔ ๔.๑๒ - - ๓๘ ๑๑.๒๐ - - - - ๕๒ ๑๕.๓๒ 

๖. ด้านการเมืองการบรหิาร ๔๘ ๑๔.๒๒ - - ๘๖ ๒๕.๘๒ - - - - ๑๓๔ ๔๐.๐๔ 

รวม ๙๐ ๒๖.๕๗ - - ๒๔๗ ๗๓.๔๓ - - - - ๓๓๗ ๑๐๐ 

 

๐ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๕๖๒ 

๒,๓๙๙,๐๐๐ 
๙๒,๑๗๑ 

๑,๖๗๖,๖๕๙ 

๑๕๕,๙๗๐ 

๑๒,๕๔๐,๔๗๐ 
๑๘,๖๙๖,๖๙๖ 

จ า
นว

นเ
งิน

 (บ
าท

) 

ปีงบประมาณ 

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



    
  หนา้ ๒๔ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

๔.๒ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุน

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล  เป็น

หน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.๐๒) 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่อยู่ 

ในระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยัง 

ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่มี

การยกเลิก 

จ านวนโครงการที่มี 

การเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 

ทั้งหมด 

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

๑. ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน - - - - ๑๑ ๔๗.๘๓ - - - - ๑๑ ๔๗.๘๓ 

๓. ด้านการศึกษา ศาสนา

และศิลปวัฒนธรรม 

๒ ๘.๖๙ - - ๒ ๘.๖๙ - - - - ๔ ๑๗.๓๘ 

๕. ด้านคุณภาพชีวิตและ

สังคม 

- - - - ๖ ๒๖.๐๙ - - - - ๖ ๒๖.๐๙ 

๖. ด้านการเมืองการบรหิาร - - - - ๒ ๘.๗๐ - - - - ๒ ๘.๗๐ 

รวม ๒ ๘.๖๙ - - ๒๑ ๙๑.๓๑ - - - - ๒๓ ๑๐๐ 

 

๔.๓ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.๐๘) 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่อยู่ 

ในระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยัง 

ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่มี

การยกเลิก 

จ านวนโครงการที่มี 

การเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 

ทั้งหมด 

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

๖. ด้านการเมืองการบรหิาร ๓๖ ๕๕.๓๘ - - ๒๙ ๔๔.๖๒ - - - - ๖๕ ๑๐๐ 

รวม ๓๖ ๕๕.๓๘ - - ๒๙ ๔๔.๖๒ - - - - ๖๕ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



    
  หนา้ ๒๕ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๒ 

 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

๑. ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน ๒,๓๙๙,๐๐๐.- ๖.๗๓ - - ๒,๓๙๙,๐๐๐.- ๖.๗๓ 

๒. ด้านเศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 

๙๒,๑๗๑.- ๐.๒๕ - - ๙๒,๑๗๑.- ๐.๒๕ 

๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

๑,๖๗๖,๖๕๙.๐๓ ๔.๗๐ - - ๑,๖๗๖,๖๕๙.๐๓ ๔.๗๐ 

๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

๑๕๕,๙๗๐.- ๐.๔๒ - - ๑๕๕,๙๗๐.- ๐.๔๒ 

๕.  ด้ านคุณภาพชี วิ ตและ

สังคม 

๑๒,๕๔๐,๔๗๐.- ๓๕.๓๐ - - ๑๒,๕๔๐,๔๗๐.- ๓๕.๓๐ 

๖. ด้านการเมืองการบรหิาร ๑๘,๖๙๖,๖๙๖.๔๔ ๕๒.๖๐ - - ๑๘,๖๙๖,๖๙๖.๔๔ ๕๒.๖๐ 

รวม ๓๕,๕๖๐,๙๖๖.๔๗ ๑๐๐.๐๐ - - ๓๕,๕๖๐,๙๖๖.๔๗ ๑๐๐.๐๐ 

 

ส่วนที่  ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 

๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี ๒๕๖๒ 

 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหวา่ง 

ด าเนินการ 

ยังไม่ได ้

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

งบประมาณ 

ที่เบิกจ่ายไป 

โครงการขลิบหนังหุม้ปลายอวัยวะ

เพศชายในเยาวชนมุสลิม  

 - - ๘๐,๐๐๐.- ๑๒,๓๒๑.- 

โครงการค่ายเด็กและเยาวชน

ห่างไกลยาเสพติด 

 - - ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- 

โครงการเปลี่ยนขยะอันตรายแลกไข่ 

อิ่มท้อง อิ่มใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 - - ๒๐,๐๐๐.- ๑๒,๙๙๓.- 

ตู้ ชุ ดอุปกรณ์ส าห รับห้อง เ รียน

คุณภ าพ แห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า น        

สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 - - ๓๐,๗๐๐.- ๓๐,๗๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 



    
  หนา้ ๒๖ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

ส่วนที่  ๔  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 สภาพปัญหาและอุปสรรค จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

 ๑. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย องค์การบริหารส่วนต าบล        

บ่อน้ าร้อนจงึไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 

 ๒. ด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจ า ท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรม

จากแผน สู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความส าเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นนอ้ย 

 

 หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจ ากัดที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนประสบปัญหามา

เป็นเวลาหลายปี  เชน่เดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แหง่ คือภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจ า ค่าใช้จ่ายที่เกิด

จากภาระหนา้ที่ที่ตอ้งท า  ในขณะที่รายได้ที่ได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นนอ้ยมาก  

 

ข้อเสนอแนะ 

 ๑. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด าเนินโครงการ และการติดตาม

ประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการนั้น ว่าควรจะ

ด าเนนิการตอ่ไปหรอืไม่ หรอืต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป   

๒. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี ๒๕๖๒ นอกจากเสนอ         

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลรับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว จะต้องมีการแจกให้

กอง/งานต่างๆ รับทราบผลการด าเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพื่อจะได้น าไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น

หรอืรักษามาตรฐานที่ดอียู่แล้วให้ดตี่อไป 

๓. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการน า

แผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจ านวนโครงการ และงบประมาณ

มากกว่าที่ผ่านมา  เพื่อให้การด าเนินตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและบรรลุเปูาหมาย 

 ๔. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องส าคัญ ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้

ด าเนินการเกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะเห็นว่าการด าเนินการเกี่ยวกับการติดตาม

ประเมินผลยังมีนอ้ยไม่เป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 



    
  หนา้ ๒๗ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

ส่วนที่ ๔ 

โครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรในปี ๒๕๖๒ (ตุลำคม ๒๕๖๑ – กันยำยน ๒๕๖๒) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑ จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นหนว่ยด าเนินการ (แบบ ผ.๐๑) 

 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 

ล าดับที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แหลง่ 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจ้าของ 

งบประมาณ 

๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนนิงานตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

๙๒,๑๗๑.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

 รวม ๙๒,๑๗๑.-   

 

 

 

 

ล าดับที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แหลง่ 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจ้าของ 

งบประมาณ 

๑ ค่าจ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ า หมูท่ี่ ๖ บ้านสเิหร่ ๓,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

๒ ค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ าคอนกรตีเสริมเหล็ก        

หมูท่ี่ ๙ บ้านปากคลอง 

๗๙,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายบ้านควนตก (ตอนท่ี ๒) หมูท่ี่ ๖ บ้านสเิหร่ 

๗๗๖,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายท่าปาบ-ท่าหนิ  หมู่ท่ี ๒ บ้านท่าปาบ 

๔๖๗,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

๕ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  

สายปุาช้าคลองไม้แดง (ตอนท่ี ๒) หมูท่ี่ ๗ บ้านควนแคง 
๕๙๒,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายควนภูจา หมูท่ี่ ๑ บ้านนาบอ่ 

๔๘๒,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

 รวม ๒,๓๙๙,๐๐๐.-   



    
  หนา้ ๒๘ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 

๓.๑ จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นหนว่ยด าเนินการ (แบบ ผ.๐๑) 

ล าดับที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แหลง่ 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจ้าของ 

งบประมาณ 

๑ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิประจ าป ี๒๕๖๒ ๙๙,๘๕๙.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๒ คา่จ้างเหมาท าอาหารกลางวนัของศนูย์พัฒนาเด็ก

เล็กองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ่อน้ ารอ้น 

๔๔๖,๒๔๐.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๓ คา่จัดการเรียนการสอนของศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๔๘,๔๔๐.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๔ โครงการสายใยรักจากลกูถึงแม ่ ๑๘,๘๓๒.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๕ ค่าไฟฟาูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑๑,๙๑๔.๒๑ เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๖ ค่ารับวารสารขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ๔,๘๖๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๗ ค่าจ้างเหมาบุคคลสอนศาสนาอสิลาม ๑๕๖,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๘ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ๒๐,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๙ โครงการทัศนศกึษาหนูน้อยเปิดโลกกวา้ง  ๑๙,๙๖๑.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๑๐ ค่าอาหารเสริม (นม)  ๖๖๕,๔๖๑.๘๒ เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๑๑ โครงการสง่เสริมและสืบสานประเพณแีห่เทยีนพรรษา ๔,๘๐๐.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๑๒ โครงการสบืสานประเพณีรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ เน่ืองใน

วันสงกรานต์ 

๘๐,๒๙๑.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

 รวม ๑,๖๗๖,๖๕๙.๐๓   

 

๓.๒ จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล          

เป็นหนว่ยด าเนินการ (แบบ ผ.๐๒) 

ล าดับที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แหลง่ 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจ้าของ 

 งบประมาณ 

๑ อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าสม้ 

(ค่าใชจ้่ายโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่

นักเรียน) 

๑,๒๕๘,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๒ อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าปาบ 

(ค่าใชจ้่ายโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่

นักเรียน) 

๓๙๖,๔๐๐.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

 รวม ๑,๖๕๔,๔๐๐.-   



    
  หนา้ ๒๙ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๔.๑ จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นหนว่ยด าเนินการ (แบบ ผ.๐๑) 
 

ล าดับที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แหลง่ 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจ้าของ 

งบประมาณ 

๑ โครงการรักทาง รักษ์ถิ่น  ๗,๓๗๔.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๒ โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภกัดิ ์รักษ์พืน้ท่ีสเีขียว ๒,๔๖๒.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๓ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการจัดการขยะมูล

ฝอยครัวเรือนและหมูบ้่าน 

๒๘,๐๔๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๔ ค่าปูายไวนลิประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะใน

สถานท่ีท่องเท่ียว 

๓๒๑.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๕ โครงการ ๑๒ สงิหา ถนนสะอาดบ้านน่าอยู่ หนา้บา้น   

นา่มอง 

๗,๓๕๙.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๖ โครงการเปลี่ยนขยะอันตรายแลกไข่ อิ่มท้อง อิ่มใจ 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๑๒,๙๙๓.- เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 

ส านักงานปลัดฯ 

๗ โครงการจัดหาถังขยะเพื่อรองรับขยะในพื้นท่ี ๙๕,๐๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๘ โครงการตดิตัง้ถังขยะอนิทรีย์ในพื้นท่ี ๒,๑๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๙ ค่าปูายไวนลิรณรงค์ แยกก่อนท้ิง ๓๒๑.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

 รวม ๑๕๕,๙๗๐.-   
 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

๕.๑ จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นหนว่ยด าเนินการ (แบบ ผ.๐๑) 
 

ล าดับที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แหลง่ 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจ้าของ 

งบประมาณ 

๑ เบีย้ยังชีพผู้ปุวยเอดส์  ๑๑๕,๐๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๒ เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  ๙,๕๕๓,๕๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๓ เบีย้ยังชีพคนพกิาร ๒,๒๑๘,๔๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๔ โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

ประเพณี ลอยกระทงคัพ ครัง้ท่ี ๔๘ ปี ๒๕๖๑ 

๘๘,๒๔๗.- เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             กองการศึกษาฯ 

๕ โครงการรณรงค์และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ๑๖,๘๕๑.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๖ ค่าวัสดุเครื่องดับเพลงิ  ๕๘,๔๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

 



    
  หนา้ ๓๐ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

ล าดับที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แหลง่ 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจ้าของ 

งบประมาณ 

๗ โครงการส่งเสริมให้บริการวัสดกุีฬา ๗๑,๙๔๒.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๘ โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้ารว่มการแข่งขันมหกรรมกฬีา

ท้องถิ่น "พระยารัษฎาเกมส์" ครัง้ท่ี ๑๕ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๙๕,๙๘๐.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๙ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิ  “บ่อน้ ารอ้นคัพ” 

ประจ าป ี๒๕๖๒ 

๑๗๑,๗๙๓.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๑๐ โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม ๑๙,๕๒๑.- เงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ กองการศึกษาฯ 

๑๑ โครงการส่งเสริมการด าเนนิกิจกรรมดา้นการพัฒนา

สตรีและครอบครัว 

๒๙,๙๑๒.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๑๒ โครงการค่ายเยาวชนหา่งไกลยาเสพติด ๑๐๐,๐๐๐ เงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ ส านักงานปลัดฯ 

๑๓ ค่าปูายไวนลิจุดบริการประชาชนในชว่งเทศกาลปีใหม่ 

๒๕๖๒ 

๔๖๒ เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๑๔ ค่าปูายไวนลิจุดบริการประชาชนในชว่งเทศกาล

สงกรานต ์๒๕๖๒ 

๔๖๒ เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

 รวม ๑๒,๕๔๐,๔๗๐.-   

 

 

 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

๖.๑ จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นหนว่ยด าเนินการ (แบบ ผ.๐๑) 

 

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. ๘๕,๖๘๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๕ เงินค่าตอบแทนสมาชกิสภา อบต. ๑,๒๕๕,๘๑๙.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๖ เงินเดอืนพนักงานส่วนต าบล 

- ส านักงานปลัดฯ   (๒,๔๘๗,๕๔๐.-) 

- กองคลัง            (๘๓๗,๐๐๐.-) 

- กองช่าง            (๖๒๔,๓๐๐.-) 

- กองการศึกษาฯ   (๑,๕๙๙,๔๒๕.-) 

๕,๕๔๘,๒๖๕.- 

 
เงินงบประมาณ  

ส านักงานปลัดฯ 

กองคลัง 

กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 



    
  หนา้ ๓๑ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

 

ล าดับที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แหลง่ 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจ้าของ 

งบประมาณ 

๗ เงินเพิ่มตา่งๆของพนักงานส่วนต าบล 

- ส านักงานปลัดฯ   (๑๓๘,๐๐๐.-) 

      -    กองการศึกษาฯ   (๑,๕๑๒.-) 

๑๓๙,๕๑๒.- เงินงบประมาณ  

ส านักงานปลัดฯ 

กองการศึกษาฯ 

๘ เงินประจ าต าแหนง่ 

- ส านักงานปลัดฯ   (๑๖๘,๐๐๐.-) 

- กองคลัง            (๔๒,๐๐๐.-) 

- กองชา่ง            (๔๒,๐๐๐.-) 

๒๕๒,๐๐๐.- เงินงบประมาณ  

ส านักงานปลัดฯ 

กองคลัง 

กองช่าง 

๙ ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ๔๙๘,๘๔๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๑๐ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

- ส านักงานปลัดฯ   (๑,๒๖๒,๒๔๙.-) 

- กองคลัง            (๘๙๕,๐๗๐.-) 

- กองช่าง            (๙๑๓,๒๐๐.-) 

- กองการศึกษาฯ   (๓๙๓,๙๖๐.-) 

๓,๔๖๔,๔๗๙.- เงินงบประมาณ  

ส านักงานปลัดฯ 

กองคลัง 

กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

๑๑ เงินเพิ่มตา่งๆของพนักงานจ้าง 

- ส านักงานปลัดฯ   (๑๓๗,๐๖๕.-) 

- กองคลัง            (๕๖,๓๒๔.-) 

- กองช่าง            (๘๗,๙๐๐.-) 

๒๘๑,๒๘๙.- เงินงบประมาณ  

ส านักงานปลัดฯ 

กองคลัง 

กองช่าง 

๑๒ ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

- ส านักงานปลัดฯ   (๒๕,๘๐๐.-) 

- กองคลัง            (๑๔๙,๔๐๐.-) 

๑๗๕,๒๐๐.- เงินงบประมาณ  

ส านักงานปลัดฯ 

กองคลัง 

 

๑๓ ค่าตอบแทนการปฏบัิตนิอกเวลา  ๑๐,๙๒๐.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

๑๔ ค่าเชา่บา้น  

- ส านักงานปลัดฯ   (๑๑๐,๐๐๐.-) 

- กองคลัง            (๔๒,๐๐๐.-) 

- กองช่าง            (๘๑,๐๐๐.-) 

- กองการศึกษาฯ  (๓๖,๐๐๐.-) 

๒๖๙,๐๐๐.- 

 

เงินงบประมาณ 

 

 

ส านักงานปลัดฯ 

กองคลัง 

กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

๑๕ เงินชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร  

- ส านักงานปลัดฯ  (๕๑,๐๐๔.-) 

- กองคลัง           (๒๐,๒๕๐.-) 

- กองช่าง            (๙,๘๓๕.-) 

- กองการศึกษาฯ  (๓๔,๐๒๘.๒๕) 

๑๑๕,๑๑๗.๒๕ 

 

เงินงบประมาณ 

 

 

ส านักงานปลัดฯ 

กองคลัง 

กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

๑๖ คา่ถ่ายเอกสาร ๑๔,๔๘๕.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๑๗ ค่าธรรมเนยีมตา่งๆ ๔๙๑,๓๐๒.๕๐ เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๑๘ ค่ารับรอง  ๑๓,๐๒๒.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 



    
  หนา้ ๓๒ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

ล าดับที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แหลง่ 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจ้าของ 

งบประมาณ 

๑๙ ค่าใชจ้่ายในการลงทะเบียนและการเดินทางไปราชการ 

- ส านักงานปลัดฯ  (๒๕๙,๐๔๐.๙๐) 

- กองคลัง           (๑๓๔,๗๐๑.-) 

- กองการศึกษาฯ  (๔๒,๕๐๘.-) 

๔๓๖,๒๔๙.๙๐- เงินงบประมาณ  

ส านักงานปลัดฯ 

กองคลัง 

กองการศึกษาฯ 

๒๐ คา่จัดท าพานดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย  ๘๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๒๑ ค่าพวงมาลัย ชอ่ดอกไม ้กระเช้าดอกไม ้และพวงมาลา ๒,๐๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๒๒ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

- ส านักงานปลัดฯ  (๑๔๘,๑๔๑.๖๐) 

- กองคลัง           (๑๒,๐๔๒.-) 

- กองช่าง            (๒๕๒,๑๓๙.-) 

- กองการศึกษาฯ   (๑๒,๘๓๐) 

๔๒๕,๑๕๒.๖๐ 

 

เงินงบประมาณ 

 

 

ส านักงานปลัดฯ 

กองคลัง 

กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

๒๓ ค่าไฟฟาู  ๒,๒๐๘,๒๒๕.๓๘ เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๒๔ ค่าบริการโทรศัพท์ ๔,๙๖๒.๑๓ เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๒๕ ค่าใชจ้่ายในการเป็นสมาชกิ INTERNET  ๕๓,๗๕๐.๗๓ เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๒๖ ค่าบริการเชา่พืน้ท่ีจัดท าเว็บไซต์ ๘,๙๕๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๒๗ ค่าบริการไปรษณีย์  

- ส านักงานปลัดฯ  (๒๓๓.-) 

- กองคลัง           (๒,๖๓๘.-) 

๒,๘๗๑.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

กองคลัง 

๒๘ ค่าวัสดุส านักงาน 

- ส านักงานปลัดฯ  (๑๐๕,๖๔๘.-) 

- กองคลัง           (๖๑,๓๘๓.-) 

- กองช่าง           (๒๑,๑๔๙,.-) 

- กองการศึกษาฯ   (๑๗,๒๔๔.-) 

๒๐๕,๔๒๔.- 

 

เงินงบประมาณ 

 

 

ส านักงานปลัดฯ 

กองคลัง 

กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

๒๙ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

- ส านักงานปลัดฯ (๖๐,๖๐๐.-) 

- กองช่าง   (๑๒,๖๗๐.-) 

๗๓,๒๗๐.- เงินงบประมาณ  

ส านักงานปลัดฯ 

กองช่าง 

๓๐ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๓,๑๒๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๓๑ ค่าวัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 

- ส านักงานปลัดฯ  (๒๙๑,๓๔๓.๓๐) 

- กองคลัง           (๔,๐๒๓.๑๐) 

- กองช่าง            (๑๑๒,๙๕๔.๒๐) 

๔๐๘,๓๒๐.๖๐ เงินงบประมาณ  

ส านักงานปลัดฯ 

กองคลัง 

กองช่าง 

๓๒ ค่าวัสดุไฟฟาูและวิทยุ  ๒๖๒,๙๓๐.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

๓๓ ค่าวัสดุก่อสร้าง ๓๖๙,๙๕๙.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

๓๔ ค่าวัสดุเกษตร ๑๐,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองช่าง 



    
  หนา้ ๓๓ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

 

ล าดับที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

แหลง่ 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจ้าของ 

งบประมาณ 

๓๕ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  

- ส านักงานปลัดฯ  (๑,๔๘๔.-) 

- กองคลัง           (๔,๘๑๕.-) 

๖,๒๙๙.- เงินงบประมาณ  

ส านักงานปลัดฯ 

กองคลัง 

๓๖ ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 

- ส านักงานปลัดฯ  (๓๗,๙๕๐.-) 

- กองคลัง           (๓๒,๓๘๐.-) 

-    กองช่าง            (๕๖,๙๙๐.-) 

-    กองการศึกษาฯ   (๒๔,๕๕๐.-) 

๑๕๑,๘๗๐.- เงินงบประมาณ 

 

 

ส านักงานปลัดฯ 

กองคลัง 

กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

๓๗ ค่าวัสดุอ่ืน ๕,๐๔๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๓๘ จัดซือ้น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชน ๓,๓๑๒.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๓๙ โ ค ร ง ก า ร อบ ร มคุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง            

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 

และพนักงานจ้าง 

๒,๖๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๔๐ โครงการฝกึอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแกค่ณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงาน

จ้าง 

๓๖๓,๑๖๒.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๔๑ ค่าขนสง่แบบพมิพ ์ ๓๒๖.๓๕ เงินงบประมาณ กองคลัง 

๔๒ เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นท้องถิ่น  ๒๑๘,๐๘๐.- เงินงบประมาณ กองคลัง 

๔๓ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ๑๘๔,๖๗๒.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๔๔ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ๘,๔๒๑.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๔๕ เงินส ารองจ่าย ๒๔,๕๗๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๔๖ โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล และสนับสนุน

กระบวนการแผนชุมชน 

๘,๑๘๓.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๔๗ ค่าจัดจ้างประเมินและส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐,๐๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๔๘ ค่าปูายรณรงค์การเลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ๙๒๕.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

 รวม ๑๘,๖๙๖,๖๙๖.๔๔   

 

 

 



    
  หนา้ ๓๔ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

๖.๒ จ านวนครุภัณฑ์และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.๐๘) 

 

ล าดับที ่
 

ครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

แหลง่ 

งบประมาณ 

หน่วยงานเจ้าของ 

งบประมาณ 

๑ ค่าจัดซือ้ตู้บานเลื่อนสูงทึบ ๑๑,๐๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๒ ค่าจัดซือ้ตูบ้านเลื่อนสูงทึบ ๔ ฟตุ ๗,๘๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๓ ค่าจัดซือ้เครื่องโทรสาร แบบใชก้ระดาษธรรมดา ๑๕,๙๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๔ ค่าจัดซือ้ถังต้มน้ าไฟฟาูสเตนเลส ๑๓,๙๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๕ ค่าจัดซือ้โตะ๊ขาวอเนกประสงค ์ ๑๔,๙๔๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๖ ค่าจัดซือ้พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๕ นิ้ว ๑๕,๕๖๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๗ ค่าจัดซือ้เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสว่น แบบตัง้พื้น

หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู 

๖๒,๗๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๘ ค่าจัดซือ้เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสว่น แบบตดิผนัง 

(ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู 

๒๔,๒๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๙ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวล ๖๐,๐๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๑๐ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวล ๒๒,๐๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๑๑ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า    

ชนดิ Network 

๑๗,๘๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๑๒ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

๘,๐๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๑๓ ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง ๑๖,๐๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๑๔ ค่าจัดซื้อตูด้ับเพลิงชนิดคู่ ๒๐,๐๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๑๕ ค่าจัดซื้อรองเท้าดับเพลิง ๘,๐๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๑๖ ค่าจัดซื้อหมวกดับเพลิง ๔,๐๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๑๗ ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ๕๙,๐๐๐.- เงินงบประมาณ ส านักงานปลัดฯ 

๑๘ ค่าจัดซือ้ตู้บานเลื่อนสูงทึบ ๒๒,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองคลัง 

๑๙ ค่าจัดซือ้เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network ๑๗,๘๐๐.- เงินงบประมาณ กองคลัง 

๒๐ ค่าจัดซือ้ตู้เอกสารโล่ง ๒ ชัน้ ๔,๒๐๐.- เงินงบประมาณ กองคลัง 

๒๑ ค่ า จั ด ซื้ อ เ ค ร่ื อ งคอมพิ ว เ ต อ ร์ โ น้ ต บุ๊ ก  ส า ห รั บ            

งานประมวลผล 

๒๐,๘๕๐.- เงินงบประมาณ กองคลัง 

๒๒ ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนสูงทึบ จ านวน ๒ ตู้ ๑๑,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองช่าง 



    
  หนา้ ๓๕ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

๒๓ ค่าจัดซือ้ถังน้ า แบบพลาสตกิ ขนาดบรรจุ ๒,๐๐๐ ลิตร  ๖๔,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

๒๔ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวล ๒๒,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

๒๕ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรอืชนิด LED สี           

แบบ Network 

๑๐,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

๒๖ ค่าจัดซือ้ป๊ัมซัมเมอร์ ขนาด ๑.๕ HP จ านวน ๑ เครื่อง ๒๗,๗๐๖.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

๒๗ ค่าจัดซือ้ป๊ัมซัมเมอร์ ขนาด ๒ HP จ านวน ๑ เครื่อง ๓๕,๒๖๒.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

๒๘ ค่าจัดซือ้ป๊ัมหอยโข่ง ขนาด ๕.๕ HP จ านวน ๑ เครื่อง ๓๒,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองช่าง 

๒๙ ค่าจัดซือ้ตู้บานเลื่อนสูงทึบ ๑๑,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๓๐ ค่าจัดซือ้เก้าอี้ท างาน ๗,๖๐๐.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๓๑ ค่าจัดซือ้พัดลมตดิผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว ๑๐,๘๐๐.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๓๒ ค่าจัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  

แบบท่ี ๒ 

๖๐,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๓๓ ค่าจัดซือ้เครื่องพิมพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า          

ชนิด Network 

๘,๙๐๐.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๓๔ ค่าจัดซือ้เครื่องพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ      

พร้อมตดิตัง้ถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) 

๑๖,๐๐๐.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๓๕ ค่าจัดซือ้ตูเ้ย็น ขนาด ๕ คิวบิกฟุต ๖,๕๐๐.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

๓๖ ค่าจัดซื้ อตู้ ชุ ดอุปกรณ์ส าห รับห้อง เ รียนคุณภาพ         

การเรียนรู้ดา้นสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 

๓๐,๗๐๐.- เงินงบประมาณ กองการศึกษาฯ 

 รวม ๗๙๙,๑๑๘.-   

 

 

 

 

 

 

 

 



    
  หนา้ ๓๖ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

ส่วนที่ ๕ 

บทสรุป 

รายงานผลการด าเนนิการติดตามประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบล    

บ่อน้ าร้อนได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 

ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒  ตามแผนยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการทั้งหมด  ๓๓๗  โครงการ สรุปรายละเอียด

ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ

ทั้งหมด ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๖ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด ๖๔ โครงการ        

คิดเป็นรอ้ยละ ๑๘.๙๗ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จ านวนโครงการที่ได้

ด าเนินการทั้งหมด  ๑  โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๘ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด         

๑๘  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ ๕.๓๒ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  จ านวนโครงการ

ที่ได้ด าเนินการทั้งหมด ๑๒  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๓.๕๔  จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด 

๒๔ โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ ๗.๑๐ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนโครงการที่

ได้ด าเนินการทั้งหมด  ๙  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๒.๖๕  จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด     

๑๗  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ  ๕.๐๒ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ

ทั้งหมด ๑๔ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๒ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด  ๓๘  โครงการ   

คิดเป็นรอ้ยละ ๑๑.๒๐ 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ

ทั้งหมด ๔๘ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๒ จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการทั้งหมด                   

๘๗  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ ๒๕.๘๒ 

สรุปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ด้าน ผลการด าเนินการโครงการที่ได้

ด าเนินการ  รวมทั้งหมด  ๙๐  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๒๖.๕๗  และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ

ทั้งหมด  ๒๔๗  โครงการ   คิดเป็นรอ้ยละ  ๗๓.๔๓ 

   


