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คำนำ 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  และเพ่ือให้เกิดการติดตามและ
ประเมินผลความสอดคล้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ และแนวทาง
การพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ และสรุปรายงานผลพร้อมเสนอความคิดเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านหม้อ  เพ่ือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อทราบโดยทั่วกันตามลำดับต่อไป  โดยมี
รายละเอียดตามเล่มรายงานนี้ 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

  ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น
อย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่
ประชาชนในพ้ืนที่  จึงจำเป็นจะต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนดำเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และ
ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสัก
เพียงไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการ
ดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง ระบบติดตาม และ ระบบ
ประเมินผล จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการ
ดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย โครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/
กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน 
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานใน
ระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็น
เช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ 
อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงาน
ที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงและติดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไป
แล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
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  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
หม้อ 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   ผู้บริหารระดับ
สำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน 
โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลบ้านหม้อ  หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงนำ
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ดำเนินการ
สำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
หม้อกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านหม้ออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกครึ่งปี  และสรุปภาพรวมของครึ่งปีที่ผ่านมา
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพ่ือให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อภายในระยะเวลาที่กำหนด 
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  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล   
บ้านหม้อ 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่ มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจ
รวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
หม้อกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
หม้อกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.  จะใช้การวัดกว้างยาวหน้า เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง  ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านหม้อใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านหม้อมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า
ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน   มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ   
  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลบ้านหม้อ   คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้
เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 

4. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่ เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
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  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ 
นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อแต่ละคน แต่ละสำนัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านหม้อเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลบ้านหม้อ 
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ส่วนที่ 2  แผนยุทธศาสตร์ วสิัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนา  
************************ 

   

1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  (Vision) 
“ชุมชนสะอาดสิ่งแวดล้อมดี  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เข้าถึงระบบสุขภาพ

ชุมชน พัฒนาทักษะทางการศึกษา  ครัวเรือนอยู่แบบวิถีไทย  ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ” 

2. พันธกิจ (mission) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 
 ๑.  จัดให้มีระบบด้านสาธารณูปโภคครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี 
 ๒.  พัฒนาระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต 
                และทรัพย์สิน 

๓.  จัดให้มีระบบการบริหารจัดการขยะที่มีมาตรฐานภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๔.  จัดให้มีการพัฒนามาตรฐานหน่วยบริการด้านสุขภาพและสุขภาวะชุมชน 
 ๕.  จัดให้มีศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับตำบลที่ได้มาตรฐาน 
 ๖.  จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างครัวเรือน 
 ๗.  จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมแนวทางการดำเนินชีวิต  เรื่องสังคม วัฒนธรรม  ความเป็นอยู่  
                ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8.  พัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์การบริหาร 
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

3. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำ  

1.๑  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ 
บันไดลงท่าน้ำ ผนังกั้นน้ำ ศาลาที่พักริมทาง      

  1.2 แนวทางการพัฒนา   ขยายเขตไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
        ๑.๓ แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุง รักษาแหล่งน้ำ  ขยายเขตประปา 

   ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
๒.๑  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง      
        ๒.๒  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง  

   ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
         ๓.๑  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างวิถีไทย 
         ๓.๒  แนวทางการพัฒนา   สังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส 

3.3  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมบริหาร
จัดการ      

         ๓.๔  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ 
                            เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
         ๓.๕  แนวทางการพัฒนา  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
         ๓.๖  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาเครือข่ายองค์กรภายในชุมชนให้เข้มแข็ง         
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  ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
         ๔.๑  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพและสุขภาวะระดับตำบล 

4 .2   แน วท างก าร พั ฒ น า  ส ร้ า งจิ ต ส ำนึ ก แล ะความตระห นั ก ใน การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

   ๔.๓  แนวทางการพัฒนา   จัดระบบการจัดการขยะและระบบน้ำเสีย 
4.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมให้มีสถานที่พักผ่อน สถานที่ออกกำลังกาย การเล่นกีฬา 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
          ๕.๑  แนวทางการพัฒนา  การบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ อบต.       
  ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

6.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคโดยมุ่งเน้นลด
รายจ่ายในครัวเรือน      

6.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาทักษะด้านการศึกษาและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
สำหรับเด็กและเยาวชนในตำบล      

6.3  แนวทางการพัฒนา  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคนในท้องถิ่น 
6.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม      
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ส่วนที่ 3  รายงานการติดตามและประเมินผล 
************************ 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  เป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านหม้อ  

20 17 17.00 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17 17.00 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      60 57 57.00 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10 10 10.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 10 10.00 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9 9.00 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 5 5.00 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 4.00 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 5.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 4.00 
 3.8 แผนงาน       5 4 4.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4 4.00 

รวมคะแนน  100 91 91.00 
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1.2  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
          รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20 17 85  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 15  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ป ระช าก ร  แ ล ะ ช่ ว งอ ายุ แ ล ะจ ำน วน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 10  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึ กษา สาธารณ สุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1 5  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 10  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) 

2 1 5  

1 .6  ข้อมู ล เกี่ ย วกับศาสนา ประเพณี  
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 2 10  

 1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ำ ป่าไม้ ภเูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1 5  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 2 10  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ 
ร่ วมตั ดสิ น ใจ  ร่ วมตรวจสอบ  ร่ วม รับ
ประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 

3 3 15  

รวม 20 17 85  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 
  พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม  ครบถ้วน  ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ  ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  
การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม   บริการพ้ืนฐานในพ้ืนที่  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวัฒนธรรม            
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่สำคัญอ่ืน ๆ  
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8 8.00 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       

เชิงปริมาณ  
10 8 8.00 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       
เชิงคุณภาพ  

10 9 9.00 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9 9.00 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 55 55.00 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5  
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5  
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4  
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4  
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5  
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5  
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5  
รวมคะแนน  100 89 89.00 
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3. การตดิตามและประเมินผลตามแบบตา่ง ๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ระหว่างเดอืนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง กันยายน พ.ศ.2564) 

 
แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 

คำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น  โดยจะทำการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ......องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ..................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

✓  

2.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำ
ฐานข้อมูล 

✓  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

✓  

2.4  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

2.5  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

2.6  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื ✓  
2.7  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ✓  
2.8  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา ✓  
2.9  มีการกำหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา ✓  
2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์ ✓  
2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  
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แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 คำชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกป ี  
ส่วนที่  1    ข้อมลูทั่วไป 

 1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 
 1.2  รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                (ระหว่างเดือนตุลาคม  2563 – กันยายน  2564) 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 

จำ 
นวน 

งบประมาณ จำ 
นวน 

งบประมาณ จำ 
นวน 

งบประมาณ จำ 
นวน 

งบประมาณ จำ 
นวน 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้าน
การคมนาคมและ
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
แหล่งน้ำ 

17 30,726,000 21 33,773,500 28 60,268,000 27 13,358,940 24 10,705,000 

2.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

2 120,000 3 550,000 3 300,000 3 270,000 3 120,000 

3.การพัฒนาด้าน
สังคม 

12 11,583,200 10 11,186,800 11 12,397,200 12 12,034,800 13 14,284,000 

4.การพัฒนาด้าน
สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

16 5,814,600 14 5,550,600 18 7,123,600 19 7,376,400 22 8,034,600 

5.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

14 3,174,316 12 4,339,316 18 7,731,316 15 7,790,000 15 7,174,000 

6.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

9 1,070,000 17 1,596,000 17 1,521,000 18 2,141,000 17 1,521,000 

รวม 70 52,488,116 77 56,996,216 95 89,341,116 94 42,971,140 94 41,838,600 
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การนำแผนไปสู่การปฏิบัติในห้วงปี   2564    . 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการที่บรรจุแผน นำมาดำเนินการได้จริง 
จำนวน  

โครงการที่
อยู่ในแผน

ปกติ 

จำนวน
โครงการที่
เพิ่มเติม 

รวม จำนวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และแหล่งน้ำ 

9 18 27 20 74.07 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 - 3 3 100.00 
3. การพัฒนาด้านสังคม 9 3 12 7 58.33 
4. การพัฒนาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 17 2 19 13 68.42 
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 12 3 15 9 60.00 
6. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

17 1 18 16 88.89 

รวม 67 27 94 68 72.34 
 
 
 

สรุป 
โครงการที่มีในแผนพัฒนา  ปี 2564             94         โครงการ 
โครงการทีน่ำมาดำเนินการ              68         โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ    68  x  100 =      72.34 % 
      94 
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ผลการดำเนินงานตามแผนพฒันาปี  2564    . 
 

ยุทธศาสตร์ จำนวน
โครงการ 
ทั้งหมด 

โครงการที่แล้ว
เสร็จ 

โครงการที่อยู่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

โครงการที่ยังไม่
ดำเนินการ 

โครงการที่มีการ
ยกเลิก 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านการคมนาคมและ
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และแหล่งน้ำ 

20 14 70.00 4 20.00 - - 2 10.00 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 1 33.33 - - - - 2 66.67 

3. การพัฒนาด้านสังคม 7 4 57.14 - - - - 3 42.86 

4. การพัฒนาด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

13 10 76.92 - - - - 3 23.08 

5. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ 

9 6 66.67 - - - - 3 33.33 

6. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

16 8 50.00 - - - - 8 50.00 

รวม 68 43 63.24 4 5.88 - - 21 30.88 
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 การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1. การพัฒนาด้านคมนาคม
และระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และแหล่งน้ำ 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง ทุกกอง/สำนัก  17 8,731,791.65 

 การเศรษฐกิจ การเกษตร กองช่าง ทุกกอง/สำนัก 1 87,000 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
สำนักงานปลัด ทุกกอง/สำนัก - - 

 การเศรษฐกิจ การเกษตร กองการศึกษาฯ ทุกกอง/สำนัก 1 49,748 
 บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็ งของ

ชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม ทุกกอง/สำนัก - - 

3. การพัฒนาด้านสังคม บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด ทุกกอง/สำนัก - - 
 บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็ งของ

ชุมชน 
ก อ งส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม , 
สำนักงานปลัด 

ทุกกอง/สำนัก 1 45,150 

 การดำเนินงานอ่ืน ๆ งบกลาง กองสวัสดิการสังคม ทุกกอง/สำนัก 3 10,979,600 
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ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน (บาท) 

4. การพัฒนาด้านสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ ทุกกอง/สำนัก 6 1,747,161 

 บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ ทุกกอง/สำนัก 2 1,779,730 
 บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
กองการศึกษาฯ ทุกกอง/สำนัก 1 58,000 

 การดำเนินงานอ่ืนๆ งบกลาง กองสาธารณสุขฯ ทุกกอง/สำนัก 1 203,000 
5. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัด, กองคลัง ทุกกอง/สำนัก 2 225,100 

 บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

สำนักงานปลัด ทุกกอง/สำนัก 1 29,450 

  เคหะและชุมชน กองช่าง ทุกกอง/สำนัก 3 807,792 
6. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ, 
สำนักงานปลัด 

ทุกกอง/สำนัก 5 144,790 

  การศึกษา กองการศึกษาฯ ทุกกอง/สำนัก 3 176,490 
รวม 47 25,064,802.65 
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  - ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เป็นหน่วย
ดำเนินการ (แบบ ผ.02) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ประจำสนาม   
เปตอง หัวกระถิน หมู่ที ่6 

52,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
(สถานการณก์ารโควิดฯ) 

ข้อบัญญัติ 

2 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ  ซอย   
หลุมดิน หมู่ที ่4 

401,500 ไม่ได้ดำเนินการ 
(สถานการณก์ารโควิดฯ) 

ข้อบัญญัติ 

3 โครงการปรับปรุงลาน คสล. และรั้วลาน
ออกกำลังกาย หมู่ที ่6 

265,000 264,000 ข้อบัญญัติ 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อ
ระบายน้ำ ซอยเปรมจิตร หมู่ที ่6 

650,000 598,000 ข้อบัญญัติ 

5 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยบ้าน
หม้อ 12/1 ระยะที่ 2 

200,500 199,000 ข้อบัญญัติ 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 
ถนนคลองสุเอช (ช่วงข้างโรงงานเส้นหมี่) 
หมู่ที ่5 

202,400 199,000 ข้อบัญญัติ 

7 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยข้างวัด
ประดิษฐ์ แยก 2 หมู่ที ่2 

496,800 495,000 ข้อบัญญัติ 

8 โครงการปรับปรุงถนน ซอยแยกโรงกวน
ขนมพ้ืนเมือง หมู่ที่ 1 

198,700 197,000 ข้อบัญญัติ 

9 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แนวถนน
คลองสุเอช หมู่ที่ 3 - หมู่ที ่1 

198,540 197,000 ข้อบัญญัติ 

10 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง  บ้านเหมือง
ทะโมน หมู่ที ่3 

4,500,000 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ทุนสำรองเงิน
สะสม 

11 ก่อสร้ างผนั งกั น ดิ น  ซอยบ้ านป้ าผิ ว      
หมู่ที ่1 

250,000 226,000 ทุนสำรองเงิน
สะสม 

12 ปรับปรุงบันไดลงท่าน้ำเหมืองทะโมน   
หมู่ที ่3 

950,000 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

13 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ 
ซอยสนามยิงปืน หมู่ที ่6 

401,500 400,000 โอนตั้งจ่ายใหม่ 

14 โครงการวางท่อระบายน้ำ ลำรางเหมือง
ต้นจันทน์ หมู่ที ่3 

495,000 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

15 โครงการเสริมคันดินแนวตลิ่ งแม่น้ ำ
เพชรบุรี 

130,000 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยบ้าน
ลุงเชื้อ หมู่ที ่3 

425,000 414,000 จ่ายขาดเงิน
สะสม 
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ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
17 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

เพชรบุรี เพ่ือทำการขยายเขตประปา ซอย
ชลประทาน 6 (ซอยช่างเทพ) หมู่ที ่3 

490,117 490,117 โอนตั้งจ่ายใหม่ 

18 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
เพชรบุรี เพ่ือทำการขยายเขตประปา ซอย
หลังสนามยิงปืน หมู่ที ่6 

128,000 117,571 โอนตั้งจ่ายใหม่ 

19 อุดหนุนการไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภ าคสาขา     
บ้านลาด เพ่ือทำการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้า 
ซอยบ้านคุณมงคล หมู่ที ่2 

66,104 66,103.65 โอนตั้งจ่ายใหม่ 

20 โครงการขุดลอกคลองและทางระบายน้ำ
ในเขตพ้ืนที่ตำบลบ้านหม้อ 

200,000 87,000 ข้อบัญญัติ 

21 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

50,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
(สถานการณก์ารโควิดฯ) 

ข้อบัญญัติ 

22 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 100,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
(สถานการณก์ารโควิดฯ) 

ข้อบัญญัติ 

23 โครงการเกษตรปลอดภัย ห่างไกลโรค 50,000 49,748 ข้อบัญญัติ 
24 โครงการฝึกอบรมโครงการจัดตั้ งชุ ด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.บ้านหม้อ) 

100,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
(สถานการณก์ารโควิดฯ) 

ข้อบัญญัติ 

25 โครงการครอบครัวผาสุก 80,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
(สถานการณก์ารโควิดฯ) 

ข้อบัญญัติ 

26 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 90,000 45,150 ข้อบัญญัติ 
27 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี 90,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

(สถานการณก์ารโควิดฯ) 
ข้อบัญญัติ 

28 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,986,400 9,395,600 ข้อบัญญัติ 
29 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,766,400 1,542,000 ข้อบัญญัติ 
30 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000 42,000 ข้อบัญญัติ 
31 โครงการดู แลสุ ขภาพประชาชนโดย

ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ 
100,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

(สถานการณก์ารโควิดฯ) 
ข้อบัญญัติ 

32 โครงการการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 576,000 455,661 ข้อบัญญัติ 
33 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการ

พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ ก าร ให้ บ ริ ก า รด้ าน
สาธารณสุขของสถานีอนามัยถ่ายโอน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,000,000 1,000,000 ข้อบัญญัติ 
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ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
34 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบ้า 
70,000 57,500 ข้อบัญญัติ 

35 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการ
ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

120,000 120,000 ข้อบัญญัติ 

36 อุดหนุนปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี โครงการ
ทำหมันสุนัข-แมว ตำบลบ้านหม้อ 

20,000 20,000 ข้อบัญญัติ 

37 โครงการติ ดตั้ งกั นสาดอาคารศู นย์
การแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด
เพ่ือการฟ้ืนฟ ู

95,000 94,000 โอนตั้งจ่ายใหม่ 

38 โครงการจัดเก็บขยะเพ่ือรักษาความ
สะอาดของชุมชน 

672,000 465,100 ข้อบัญญัติ 

39 โครงการชุ มชนสะอาดสิ่ งแวดล้ อม
สวยงาม 

1,344,000 1,314,630 ข้อบัญญัติ 

40 โครงการคัดแยกขยะเพ่ือพัฒนาสังคม 50,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
(สถานการณก์ารโควิดฯ) 

ข้อบัญญัติ 

41 โครงการจั ดการแข่ งขั นกี ฬ าชุ มชน
สัมพันธ์ตำบลบ้านหม้อ 

100,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
(สถานการณก์ารโควิดฯ) 

ข้อบัญญัติ 

42 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ศูนย์กีฬา
ตำบลบ้านหม้อ 

60,000 58,000 ข้อบัญญัติ 

43 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ตำบล 

203,000 203,000 ข้อบัญญัติ 

44 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ 216,000 213,600 ข้อบัญญัติ 
45 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือความสำเร็จ

ขององค์กร 
50,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

(สถานการณก์ารโควิดฯ) 
ข้อบัญญัติ 

46 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่
หวาน โครงการบริหารอำนวยการศูนย์
ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวย
ความสะดวกของประชาชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ระดับอำเภอเมือง
เพชรบุรี พ.ศ.2564 

11,500 11,500 ข้อบัญญัติ 

47 โครงการสำรวจจัดเก็จข้อมูลที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างของ อบต.บ้านหม้อ 

100,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
(สถานการณก์ารโควิดฯ) 

ข้อบัญญัติ 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

48 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการ
สาธารณะ 

300,000 228,792 ข้อบัญญัติ 

49 โครงการก่อสร้างโรงเก็บของศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

185,000 184,000 ข้อบัญญัติ 

50 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

396,000 395,000 ข้อบัญญัติ 

51 โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบัน 30,000 29,450 ข้อบัญญัติ 
52 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การ

ปรองดองสมานฉันท์ 
30,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

(สถานการณก์ารโควิดฯ) 
ข้อบัญญัติ 

53 โครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน 170,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
(สถานการณก์ารโควิดฯ) 

ข้อบัญญัติ 

54 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 130,000 4,500 ข้อบัญญัติ 
55 โครงการพัฒนาคุณภาพประชาชนเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
30,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

(สถานการณก์ารโควิดฯ) 
ข้อบัญญัติ 

56 โครงการพัฒนาทักษะทางการศึกษา 300,000 75,990 ข้อบัญญัติ 
57 โครงการศูนย์การเรียนรู้  ICT ชุมชน 

ตำบลบ้านหม้อ 
126,000 96,000 ข้อบัญญัติ 

58 โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชน 70,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
(สถานการณก์ารโควิดฯ) 

ข้อบัญญัติ 

59 โครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

90,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
(สถานการณก์ารโควิดฯ) 

ข้อบัญญัติ 

60 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา 

20,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
(สถานการณก์ารโควิดฯ) 

ข้อบัญญัติ 

61 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา 

20,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
(สถานการณก์ารโควิดฯ) 

ข้อบัญญัติ 

62 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา 

70,000 45,520 ข้อบัญญัติ 

63 โครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีวันลอยกระทง 

40,000 25,000 ข้อบัญญัติ 

64 โครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 

100,000 14,670 ข้อบัญญัติ 

 
 
 
 
 



22 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

65 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหม้อ 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
2564 

100,000 ไมไ่ด้ดำเนินการ 
(สถานการณก์ารโควิดฯ) 

ข้อบัญญัติ 

66 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 50,000 34,100 ข้อบัญญัติ 
67 โครงการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 50,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

(สถานการณก์ารโควิดฯ) 
ข้อบัญญัติ 

68 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมือง
เพชรบุรี โครงการจัดงานพระนครคีรี-
เมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 35 ประจำปี 
2564 

15,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
(สถานการณก์ารโควิดฯ) 

ข้อบัญญัติ 

 รวมทั้งสิ้น 30,183,461 20,195,802.65  
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  - ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ดำเนินการโดย
จัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.03) 

ลำดับ
ที ่

รายการครุภัณฑ์ งบประมาณ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล  จำนวน 1 
ชุด 

45,000 44,700 ข้อบัญญัติ 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ
สำนักงาน  จำนวน 1 เครื่อง 

17,000 17,000 ข้อบัญญัติ 

3 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 1 
เครื่อง 

2,500 2,500 ข้อบัญญัติ 

4 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ  จำนวน 1 ชุด 

3,800 3,800 ข้อบัญญัติ 

5 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน  จำนวน 1 
ชุด 

12,000 12,000 ข้อบัญญัติ 

6 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง  
จำนวน 1 เครื่อง 

17,000 17,000 ข้อบัญญัติ 

7 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ
สำนักงาน  จำนวน 1 เครื่อง 

17,000 17,000 ข้อบัญญัติ 

8 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 1 
เครื่อง 

2,500 2,500 ข้อบัญญัติ 

9 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ  จำนวน 1 ชุด 

3,800 3,800 ข้อบัญญัติ 

10 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน  จำนวน 1 
ชุด 

12,000 12,000 ข้อบัญญัติ 

11 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 950,000 ขออนุมัติกันเงินฯ ข้อบัญญัติ 
12 จัดซื้อชั้นวางหนังสือ  จำนวน 4 อัน 20,000 ไม่ได้ดำเนินการ ข้อบัญญัติ 
13 จัดซื้อโต๊ะทำงาน  จำนวน 3 ตัว 20,000 14,000 ข้อบัญญัติ 
14 จัดซื้อรถเข็นแสตนเลส  จำนวน 2 ตัว 20,000 20,000 ข้อบัญญัติ 
15 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง  จำนวน 4 

เครื่อง 
38,000 38,000 ข้อบัญญัติ 

16 เครื่องย่อยกิ่งไม ้ จำนวน 1 เครื่อง 220,000 219,000 ข้อบัญญัติ 
17 โต๊ะตัดเลื่อยวงเดือน  จำนวน 1 ชุด 9,000 8,346 ข้อบัญญัติ 
18 เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดบาร์ 11 นิ้ว จำนวน 1 

เครื่อง 
9,000 8,560 ข้อบัญญัติ 

19 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สำหรับสำนักงาน  จำนวน 2 เครื่อง 

34,000 34,000 ข้อบัญญัติ 
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ลำดับ
ที ่

รายการครุภัณฑ์ งบประมาณ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

20 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จำนวน 2 เครื่อง 

5,000 5,000 ข้อบัญญัติ 

21 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 2 
ชุด 

24,000 24,000 ข้อบัญญัติ 

22 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ  จำนวน 2 ชุด 

7,600 7,600 ข้อบัญญัติ 

23 จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์  ขนาดบาร์ 11 นิ้ว  
จำนวน 2 เครื่อง 

18,000 16,641 ข้อบัญญัติ 

24 จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า 32,500 28,890 ข้อบัญญัติ 
25 จัดซื้อนั่งร้านเหล็กมาตรฐาน จำนวน 4 

ชุด 
16,200 14,980 ข้อบัญญัติ 

 รวมทั้งสิ้น 1,555,900 571,317  
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ผลการดำเนินงาน 
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 40% 53.33% 6.67% 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

๒6.67% 70% 3.33% 

๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

46.67% 46.67% 6.67% 

๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

23.33% 73.33% 3.33% 

๕)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๒0% 76.67% 3.33% 
๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 33.33% 46.67% 20% 
๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

26.67% 70% 3.33% 

๘)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 40% 56.67% 3.33% 
ภาพรวม 32.08% 61.67% 6.25% 
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