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ส่วนที่ 1 
บทน า 

  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) หมวด 6 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาเพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
คณะกรรมการดังกล่าวจะด าเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงาน
หรือบุคคลภายนอกด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการ ก าหนดก็ได้ และให้
คณะกรรมการ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  เทศบาลต าบลอ่าวขนอม  ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว โดยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลอ่าวขนอม  ประกอบด้วย 
  1. นายด ารงศักดิ์   สมบูรณ์ทรัพย์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ประธานกรรมการ 
  2. นายอภิชาต  ทองสม  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
  3. นายธีรพล  อังคณานนท์         สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
  4. นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ่         สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
  5. นายสารสิทธิ์  สุทธิช่วย  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
  6. นายวัฒนา  ปัญญายุทธศักดิ์        ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
  7. นางสาวอัจฉริยา   วิชาชู        ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
  8. นายจักรกฤษณ์   อังคณานนท์  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  กรรมการ 
  9. นายจักรี  มหาศักดิ์พันธ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
         10. นายรังสรรค์  แท้เท่ียง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
        11. นางจันทิรา  พูนนวล   ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ/เลขานุการ 
         กรรมการดังกล่าวให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการการคัดเลือกอีกได้ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
  1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 
แนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25๖๐ – 256๒) 
  
 เทศบาลต าบลอ่าวขนอม ได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.25๖๐ – 256๒)  โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารเทศบาล
ต าบลอ่าวขนอมที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลอ่าวขนอม วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี 
(พ.ศ.25๖๐ – 256๒)  และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีส าหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ต่างๆ เพ่ือจัดท าเป็นรายงายการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความส าเร็จในการด าเนินงานตามโครงการ
พัฒนายุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 ในส่วนที่ 2 นี้ จึงเป็นการสรุป  วิสัยทัศน์  พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ.25๖๐ 
– 256๒)  เพ่ือให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่เทศบาลต าบลอ่าวขนอมได้ก าหนดไว้ และได้น ามาใช้เป็น
กรอบในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ต่อไป 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนา 
 " อ่าวขนอม เทศบาลน่าอยู่ที่สุด " 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น   
      1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่  โดยการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการให้

ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างเพียงพอ ครอบคลุม ทั่วถึง เพื่อรองรับการขยายเมืองในอนาคต 
      2. พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ สนับสนุนแนวทางการ

ด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน สนับสนุนส่งเสริมผลผลิต
ทางการการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

      3. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม  พัฒนาการศึกษา พัฒนาด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการกีฬา การออกก าลังกาย เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และรณรงค์ป้องกันการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด 

      4. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วางแผนในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจ
ท่องเที่ยวในอนาคต 
              5. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

      6. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         7. ส่งเสริมความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประชาธิปไตยแก่ประชาชน 
         8. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรบนพื้นฐานการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 
       ๙. ภารกิจตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ 
พ.ร.บ. ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  
     
 
 
  



 -๓-   
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ.25๖๐ – 256๒) 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.1 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 
  1.2 ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การท่องเที่ยว 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
  2.1 ส่งเสริม สร้างจิตส านึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  2.2 การบริหารจัดการขยะชุมชน  
 

      3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนา   
      ๓.๑ ส่งเสริมการศึกษา 
      ๓.๒ ส่งเสริมการสาธารณสุข ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและยาเสพติด 
      ๓.๓ ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยและบรรเทาสาธารณภัย 
          ๓.๔ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ 
      ๓.๕ ส่งเสริม  ฟ้ืนฟู  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      ๓.๖ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
       4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
      ๔.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
      ๔.๒ การพัฒนาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
   แนวทางการพัฒนา  
      ๕.๑ การบริหารจัดการองค์กร 
      ๕.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
      ๕.๓ ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
     ๕.๔ ปลูกฝังจิตส านึกและส่งเสริมประชาธิปไตย 
 

  



 

  ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี 25๖๐ 

 

 เทศบาลต าบลอ่าวขนอม ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปี  25๖๐  โดย
เก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ  ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงาน
ผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร  และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานของเทศบาล  โดยแบ่งการติดตาม
และประเมินผลเป็น  3  แบบ  ดังนี้ 
 

แบบท่ี  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่ม ี

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ✓  
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

✓  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล ✓  
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน ✓  
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

✓  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ✓  
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น ✓  
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ✓  
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓  
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  
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        แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลอ่าวขนอม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 

 

ส่วนที่  1 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 
1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี และฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๑) 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ 1 พ.ศ. 25๖๐ ปีที่ 2 พ.ศ. 256๑ ปีที่ 3 พ.ศ. 256๒ รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ ๑๓ ๖๖๖,๓๔๐ ๑๓ ๖๖๖,๓๔๐ ๑๓ ๖๖๖,๓๔๐ ๓๙ ๑,๙๙๙,๐๒๐ 
2. การพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน  

๑๙ ๓,๑๔๑,๕๐๐ ๑๒ ๒,๑๐๔,๐๐๐ ๑๑ ๑,๔๖๘,๐๐๐ ๔๒ ๖,๗๑๓,๕๐๐ 

3. การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

๖๐ ๙,๗๙๘,๐๒๐ ๕๑ ๗,๘๗๔,๓๒๐ ๕๑ ๗,๘๗๔,๓๒๐ ๑๖๒ ๒๕,๕๔๖,๖๖๐ 

4.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

๗๔ ๓๖,๕๒๔,๔๐๐ ๔๕ ๑๖,๘๒๗,๕๐๐ ๓๕ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕๔ ๖๗,๓๕๑,๙๐๐ 

 
 
 

5. การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิบาล 

๒๙ ๑๑,๕๙๐,๔๐๐ ๒๓ ๓,๓๑๐,๖๐๐ ๒๒ ๓,๓๒๕,๖๐๐ ๗๔ ๑๘,๒๒๖,๖๐๐ 

รวม ๑๙๕ ๖๑,๗๒๐,๖๖๐ ๑๔๔ ๓๐,๗๘๒,๗๖๐ ๑๓๒ ๒๗,๓๓๔,๒๖๐ ๔๗๑ ๑๑๙,๘๓๗,๖๘๐ 
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2. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 25๖๐   ครึ่งปีแรก (ตุลาคม  ๒๕๕๙ –  มีนาคม  ๒๕๖๐)  

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ที่แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 

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

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ ๑ ๐.๕๑ - - ๑๒ ๖.๑๕ ๑๓ ๖.๖๗ 
2. การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติ 
    สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ๑ ๐.๕๑ ๒ ๑.๐๓ ๑๖ ๘.๒๑ ๑๙ ๙.๗๔ 

3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ๑๒ ๖.๑๕ ๕ ๒.๕๖ ๔๓ ๒๒.๐๕ ๖๐ ๓๐.๗๗ 
4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕ ๒.๕๖ ๔ ๒.๐๕ ๖๕ ๓๓.๓๓ ๗๔ ๓๗.๙๕ 
5. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
    ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล ๓ ๑.๕๔ ๑ ๐.๕๑ ๒๕ ๑๒.๘๒ ๒๙ ๑๔.๘๗ 

รวม ๒๒ ๑๑.๒๘ ๑๒ ๖.๑๕ ๑๖๑ ๘๒.๕๖ ๑๙๕ ๑๐๐ 
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83.03
16.97

แผนภูมิการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณท่ียังไม่เบิกจ่าย งบประมาณท่ีเบิกจ่าย

3.  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ตามแผนพัฒนาปี  25๖๐ 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกต ิ เงินสะสม เบิกจ่ายงบประมาณ 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
(เบิกจ่ายตามแผน) 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ ๖๖๖,๓๔๐ ๐.๙๔ - - ๑๑,๓๔๐ ๐.๐๒ 

2. การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติ    
   สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ๓,๑๔๑,๕๐๐ ๔.๔๔ - - 372,317 ๐.๕๓ 

3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพ 
   ชีวิต  ๙,๗๙๘,๐๒๐ ๑๓.๘๖ - - ๑๐,๐๕๑,๕๖๑.๔๗ ๑๔.๒๒ 

4. การพัฒนาด้านโครงสร้าง   
   พื้นฐาน ๒๘,๗๖๓,๖๐๐ ๔๐.๖๘ ๑๖,๗๔๕,๓๐๐ ๒๓.๖๘ ๑,๓๗๑,๙๖๙ ๑.๙๔ 

5. การพัฒนาการบริหารจัดการ   
   องค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล  ๑๑,๕๙๐,๔๐๐ ๑๖.๓๙ - - ๑๙๒,๗๔๕.๙๐ ๐.๒๗ 

รวม ๕๓,๙๕๙,๘๖๐ ๗๖.๓๒ ๑๖,๗๔๕,๓๐๐ ๒๓.๖๘ ๑๑,๙๙๙,๙๓๓.๓๗ ๑๖.๙๗ 

รวมท้ังสิน     ๗๐,๗๐๕,๑๖๐ 
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ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์  
 
4.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปี  25๖๐ 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนนิการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
ที่ไดร้บั 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1. อาหารกลางวัน 
2. อาหารเสริม(นม) 
3. การพัฒนาสาธารณสุขมูล  
    ฐาน 
๔. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
๖. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
๗. เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
๘. ค่าจัดการเรียนการสอน 
    (รายหัว) 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

๑,๙๕๖,๕๐๐ 
๑,๐๔๐,๔๐๐ 

- 
 

๕๗,๐๐๐ 
๕,๙๑๑,๒๐๐ 
๑,๒๔๓,๒๐๐ 

๓๑๖,๐๐๐ 

๑,๙๕๔,๐๐๐ 
- 
- 

 
๔๘,๐๐๐ 

๕,๙๕๗,๒๐๐ 
๑,๓๘๘,๐๐๐ 

๓๑๖,๐๐๐ 

รวม ๑๐,๕๒๔,๓๐๐ ๙,๖๖๓,๒๐๐ 
 

ข้อมูล  ณ  วันที่  ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ  - งบประมาณท่ีได้รับ (ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ข้อมูล ณ ปัจจุบัน)  
     - งบประมาณท่ีเบิกจ่ายไป (เบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย) 

 
ส่วนที่  3  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. ระยะเวลาในการด าเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ได้วางไว้ 
      ๒. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลท าให้ต้องใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายเร่งด่วนของ 
  รัฐบาล  ส่งผลให้งบประมาณในการพัฒนาในด้านอ่ืนลดลง  
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แบบท่ี  3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

1.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
3.1  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) และฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม     
       เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑-๒) 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏบิัต ิ

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ ๑๓ ๑ 
2. การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ 
    พลังงาน 

๑๙ ๓ 

3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  ๖๐ ๑๗ 
4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๗๔ ๙ 
5. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ   
    ธรรมาภิบาล  

๒๙ ๔ 

รวม ๑๙๕ ๓๔ 

สรุป  ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลอ่าวขนอม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -2561) และ
ฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑-๒) ครึ่งปีแรก เทศบาลต าบลอ่าวขนอมได้บรรจุโครงการไว้ตาม
ยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ด้าน  จ านวน  ๑๙๕  โครงการ  และสามารถด าเนินโครงการตามแผนได้  จ านวน  ๓๔  โครงการ    
คิดเป็นร้อยละ  ๑๗.๔๔  ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
1.2  ส่งเสริมการลงทนุ การพานิชย์และการทอ่งเที่ยว

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
๑ โครงการส่งเสริมกิจกรรมตลาดสด 1. ช าระค่าเช่าที่ราชพสัดุ ปลีะ 1 คร้ัง การด าเนินกิจการตลาดสดเปน็ไปด้วย

งบประมาณ   ๑๑,๓๔๐   บาท ความเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2.2  การบริหารจัดการขยะชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
๑ โครงการจ้างชั่งน้ าหนักขยะมูลฝอย จ้างชั่งน้ าหนักขยะมูลฝอย ค านวณปริมาณค่าขยะได้อย่างแม่นย า

งบประมาณ   ๑๒,๐๐๐.๐๐  บาท
(อยูร่ะหว่างด าเนินการ)

2 โครงการจ้างเหมาก าจัดขยะโดยใช้ จ้างเหมาก าจัดขยะโดยใช้เตาเผา ก าจัดขยะได้หมดวันต่อวัน
เตาเผา งบประมาณ   ๓๕๙,๐๑๗.๖๐  บาท

(อยูร่ะหว่างด าเนินการ)
3 โครงการจัดซ้ือเคร่ืงชั่งน้ าหนักขนาด จัดซ้ือเคร่ืงชั่งน้ าหนักขนาด ๑๐๐ กิโลกรัม ค านวณปริมาณขยะอันตรายได้อย่าง

๑๐๐ กิโลกรัม งบประมาณ   ๑,๓๐๐  บาท แม่นย า

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1  ส่งเสริมการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั) ใหแ้ก่เด็ก ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการพฒันาตนเอง

บริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียน นักเรียน ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในเขตเทศบาล เด็กนักเรียนได้รับการพฒันาเต็ม
การสอน(รายหวั) ต าบลอ่าวขนอม ศักยภาพ

งบประมาณ   ๓๑๖,๐๐๐  บาท
๒ โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง จัดโครงการทศันศึกษานอกสถานที่ นักเรียนมีวิสัยทศัน์ก้าวทนัต่อเหตุ

งบประมาณ   ๒๗,๑๒๑  บาท การณ์
3 โครงการเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟา้ เพิ่มขนาดหม้อแปลงจากชนิด ๑ เฟส ขนาด ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีไฟฟา้ใช้อย่าง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กจงขนอม ๓๐  เควีเอ  เปน็ชนิด  ๓  เฟส  ขนาด ๑๐๐ เพยีงพอ
เควีเอ  จ านวน ๑ เคร่ือง
งบประมาณ  ๒๐๓,๕๙๘.๕๓  บาท
(อยูร่ะหว่างด าเนินการ)

4 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ๑. ศพด. จงขนอม   เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
๒. ศพด. กระดังงา   
๓. ศพด. บา้นในเพลา   
๔. ศพด. บา้นเขาดิน   
๕. โรงเรียนวัดเขา (วันครู)  
๖. โรงเรียนวัดกระดังงา  
๗. โรงเรียนบา้นเปร็ต   
๘. โรงเรียนบา้นในเพลา   
๙. โรงเรียนบา้นวัดใน   
งบประมาณ  ๑,๙๕๔,๐๐๐  บาท
(อยูร่ะหว่างด าเนินการ)
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3.2  ส่งเสริมการสาธารณสุข ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และยาเสพติดในชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
1 โครงการส่งเสริมความรู้เร่ืองเพศศึกษา อบรมใหค้วามรู้ ใหแ้ก่เด็กนักเรียนและ เยาวชนได้รับความรู้และรู้จักวิธีปอ้ง

และปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรค เยาวชน จ านวน ๑ คร้ัง กันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศ
เอดส์ งบประมาณ   ๑๑,๑๑๒.๒๔ บาท สัมพนัธ์

2 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภณัฑ์ เคร่ืองมือ จัดซ้ือครุภณัฑ์ ดังต่อไปนี้  มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และมีความสะดวก
เคร่ืองใช้ที่จ าเปน็ในการปฏบิติังาน ๑. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ๑๕,๘๐๐  บาท ในการปฏบิติังานมากขึน้

2. เคร่ืองพมิพ ์ Multifunction  แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) ๗,๙๐๐  บาท
๓. เคร่ืองส ารองไฟ  ๓,๒๐๐  บาท
งบประมาณ  ๒๖,๙๐๐  บาท

3.3  ส่งเสริมการจัดระเบยีบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย และบรรเทาสาธารณภยั

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
1 โครงการต้ังจุดเฝ้าระวังอุบติัเหตุในช่วง ต้ังจุดตรวจบริการนักทอ่งเที่ยวเฝ้าระวัง ลดอัตราการบาดเจ็บสูญเสียชีวิต

เทศกาล อุบติัเหตุ จ านวน ๑ จุด ปลีะ ๒ คร้ัง อันเกิดจากอุบติัเหตุ
งบประมาณ  ๔๕,๖๑๓  บาท

2 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภณัฑ์ เคร่ืองมือ จัดซ้ือครุภณัฑ์ ดังต่อไปนี้  มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และมีความสะดวก
เคร่ืองใช้ที่จ าเปน็ในการปฏบิติังาน ๑. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ๑๕,๘๐๐  บาท ในการปฏบิติังานมากขึน้

2. เคร่ืองพมิพ ์ Multifunction  แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) ๗,๙๐๐  บาท
๓. เคร่ืองส ารองไฟ  ๓,๒๐๐  บาท
งบประมาณ  ๒๖,๙๐๐  บาท

3.4  ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและกิจกรรมสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
1 โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ผู้สูงอายุมีความเปน็อยูท่ี่ดีขึน้

ต าบลอ่าวขนอม
งบประมาณ  ๕,๙๕๗,๒๐๐  บาท

2 โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้พกิาร สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้พกิารในเขตเทศบาล ผู้สูงพกิารมีความเปน็อยูท่ี่ดีขึน้
ต าบลอ่าวขนอม
งบประมาณ  ๑,๓๘๘,๐๐๐  บาท

3 โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ปว่ย สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ในเขต ผู้ปว่ยเอดส์มีความเปน็อยูท่ี่ดีขึน้
เอดส์ เทศบาลต าบลอ่าวขนอม

งบประมาณ  ๔๘,๐๐๐  บาท
4 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภณัฑ์ เคร่ืองมือ จัดซ้ือครุภณัฑ์ ดังต่อไปนี้  มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และมีความสะดวก

เคร่ืองใช้ที่จ าเปน็ในการปฏบิติังาน ๑. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ๑๕,๘๐๐  บาท ในการปฏบิติังานมากขึน้
2. เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED
๓,๓๐๐  บาท
๓. เคร่ืองส ารองไฟ  ๓,๒๐๐  บาท
งบประมาณ  ๒๒,๓๐๐  บาท
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3.5  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
๑ โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมส าคัญต่างๆ ทางศาสนา ประชาชนเหน็คุณค่าและอนุรักษ์

และวันส าคัญทางศาสนา เช่น  วันมาฆบชูา ประเพณีอันดีงาม
งบประมาณ  ๓,๘๒๑  บาท

2 โครงการจัดงานประเพณีชักพระ จัดงานประเพณีชักพระ (วันออกพรรษา) ประชาชนเหน็คุณค่าและอนุรักษ์
(วันออกพรรษา) จ านวน ๑ คร้ัง ประเพณีอันดีงาม

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท

3 โครงการจัดงานประเพณีวันลอย จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประชาชนเหน็คุณค่าและอนุรักษ์
กระทง จ านวน ๑ คร้ัง ประเพณีอันดีงาม

งบประมาณ  ๒๒,๕๕๖.๗๐  บาท

3.6  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขัน ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน มีสุขภาพที่แข็งแรงเกิดความสามัคคี

กีฬาระหว่างหน่วยงาน จ านวน ๒ คร้ัง ระหว่างหน่วยงาน
งบประมาณ  ๑๔,๕๖๐  บาท

2 โครงการจัดงานวันเด็ก ศพด.จัดกิจกกรรมงานวันเด็ก เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความสนุก
(ไม่ใช้งบประมาณ) สนาน มีพฒันาการมากขึน้

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
4.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา้ และทอ่ระบายน้้า

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาย ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้

จ ารัส หมู่ที่ ๓ ยาว ๑๐๐ เมตร ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด
งบประมาณ  ๓๑๓,๐๐๐  บาท
(จ่ายขาดเงินสะสม)

๒ โครงการซ่อมแซมถนนสายเล่ียงเมือง ซ่อมแซมถนนที่เปน็หลุมบอ่แล้วลาดยาง การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้
(คูระ – หลังโรงพยาบาลขนอม) แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ๔ จุด
หมู่ที่ ๓ งบประมาณ  ๓๑๕,๐๐๐ บาท

(จ่ายขาดเงินสะสม)
๓ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้

ฟลัทติ์ก สายบา้นนายหมอ  หมูที่ ๗ ยาว ๒๕๐ เมตร ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด
งบประมาณ  ๘๔๗,๐๐๐ บาท
(อยูร่ะหว่างด าเนินการ)

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายผา ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้
เมือง หมู่ที่ ๘ ยาว ๒๐๐ เมตร ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด

งบประมาณ  ๕๕๙,๐๐๐  บาท
(อยูร่ะหว่างด าเนินการ)
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ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้

น้ าตกเสม็ดชุน  หมู่ที่ ๙ ยาว ๒๐๐ เมตร ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด
งบประมาณ  ๖๕๙,๗๐๐  บาท
(อยูร่ะหว่างด าเนินการ)

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้
ฟลัทติ์ก สายนายสวาท-นายเลิศ  ยาว ๒๕๐ เมตร ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด
 หมูที่ ๑๑ งบประมาณ  ๘๔๕,๐๐๐ บาท

(อยูร่ะหว่างด าเนินการ)
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรวม ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้

ทรัพย์  หมู่ที่ ๕ ยาว ๑๕๐ เมตร ตามแบบแปลน ทต.ก าหนด
งบประมาณ  ๓๔๖,๐๐๐  บาท

8 โครงการซ่อมแซมและถมหนิผุประจ าปี ถมหนิผุและปรับเกรดถนนในเขตเทศบาล การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้
ในเขตเทศบาลต าบลอ่าวขนอม งบประมาณ  ๓๕๗,๐๐๐  บาท

9 โครงการซ่อมแซมและถมหนิผุประจ าปี ถมหนิผุและปรับเกรดถนนในเขตเทศบาล การคมนาคมสะดวกปลอดภยัมากขึน้
ในเขตเทศบาลต าบลอ่าวขนอม งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท
(สายน้ าตกหนิลาด) (จ่ายขาดเงินสะสม)

4.2  การพัฒนาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
1 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ ขยายเขต/ติดต้ังตามแบบที่การไฟฟา้ส่วน ประชาชนได้รับความปลอดภยัใน

ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมู่ที่ ๖ ภมูิภาคขนอมก าหนด ชีวิตและทรัพย์สินมากขึน้
งบประมาณ  ๓๕๖,๙๖๙.๑๒  บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภบิาล
5.1  การบริหารจัดการองค์กร

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
๑ โครงการบ ารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อม ๑. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และมีความสะดวก

แซมวัสดุ  ครุภณัฑ์ต่างๆ     งบประมาณ  ๓๘,๘๔๕.๙๐  บาท ในการปฏบิติังานมากขึน้
๒. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
    งบประมาณ  ๔๖,๙๐๐  บาท

๒ โครงการจัดหาวัสดุ ครุภณัฑ์ เคร่ืองมือ จัดซ้ือครุภณัฑ์ ดังต่อไปนี้  มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และมีความสะดวก
เคร่ืองใช้ที่จ าเปน็ในการปฏบิติังาน ๑. เคร่ืองคอมพวิเตอร์  จ านวน ๔  เคร่ือง ในการปฏบิติังานมากขึน้

    ๖๓,๒๐๐  บาท
2. เคร่ืองพมิพช์นิด Multifunction แบบ
   ฉีดหมึก (Inkjet)  ๗,๘๐๐  บาท
๓. เคร่ืองพมิพช์นิด Multifunction  ชนิด
   เลเซอร์/ชนิด LED สี  ๑๖,๘๐๐  บาท
๔. เคร่ืองส ารองไฟ  จ านวน  ๓  เคร่ือง
    ๙,๖๐๐  บาท
๕. โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้จ านวน ๒ ชุด
    ๙,๖๐๐  บาท



-15-

5.2 พัฒนาศักยภาพบคุลากร

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
๑ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อบรมและทศันศึกษาดูงาน บคุลากรมีประสิทธิภาพในการปฏบิติั

ทศันศึกษาดูงานด้านการพฒันา งบประมาณ  ๑๙๓,๗๓๑.๕๐  บาท งานเพิ่มมากขึน้
ประสิทธิภาพบคุลากร

5.5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ
1 โครงการจัดเวทปีระชาคมทอ้งถิน่ จัดเวทปีระชาคมทอ้งถิน่  จัดท าประชา การพฒันาทอ้งถิน่ผ่านกระบวนการ

พจิารณ์ ประชุม อบรมสัมมนาเกีย่วกับการ มีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน
วางแผนพฒันา และกระบวนการติดตามผล
งบประมาณ  ๗,๙๒๑  บาท
 




