
 

 

 

 

                   รายงานผลการติดตามประเมินผล 

       การดำเนินงานในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เทศบาลตำบลวังโพธิ์   
      อำเภอลุ่มสุ่ม ตำบลไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

 



 

 

 

                 
 

 

                                รายงานผลการกำกบัติดตามการดำเนินงาน 
                                   ในรอบ รอบ 12 เดือน  งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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                           เทศบาลตำบลวังโพธิ ์  
                              อำเภอลุ่มสุ่ม ตำบลไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลวังโพธ์ิ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3)  

***************************  
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลวังโพธ์ิ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3) ตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
ข้อ ๑๓(๓) ทั้งนี้ ได้น าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอน  แสลบ ดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการ
ติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

        ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วน เทศบาลตำบลวังโพธิ์จึง
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕62 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3) ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถาม รายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติม
ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลวังโพธิ์ณ สำนักงานองค์การ เทศบาลตำบลวังโพธิ์เลขที่ 999 
หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลวังโพธ์ิ อำเภอลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐3๔ – 568215 ต่อ 16  

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

                                                                       
                                                                      (นายเชิดชัย  ซิบเข) 
                                                                  นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธ์ิ 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3)  

..........................................  
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี 
เพื ่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ  สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ทราบ 
โดยทั่วไป ภายในธันวาคมของทุกปี  

 

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 มาตรา 
287 วรรค 3 และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ข้อ 30(5) เทศบาลตำบลวังโพธิ์ จึงขอประกาศผลการ ดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลวังโพธ์ิ ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 
         “เทศบาลตำบลวังโพธิ์เมืองน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี    มีความพร้อมทางการศึกษา   
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่ิงแวดล้อม  เพรียบพร้อมธรรมาภิบาล” 
ข. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เป็น  5   ยุทธศาสตร์   
มี 22  แนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้าท่อระบายน้ำ  
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบจราจร 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ติดตั้งปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค บริโภค 

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ดำเนินการด้านสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่  
 2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 จัดตั้งศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าให้แก่ประชาชนในราคาถูก 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว  

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม  
แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3  พัฒนาศิลปวัฒนธรรมในชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาสวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน  



แนวทางการพัฒนาที่ 5 ดำเนินการเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  
 4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนาที่ 1  สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  จัดระบบบำบัดน้ำเสีย 
แนวทางการพัฒนาที่ 3  บำบัดและการจัดการขยะมูลฝอย  
แนวทางการพัฒนาที่ 4  ดูแลรักษา พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนาที่ 5 ป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของดินริมแม่น้ำ 

 5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนและหน่วยงานอ่ืน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
แนวทางการพัฒนาที่ 3  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ 

ค. การจัดทำงบประมาณ  
ผู้บริหารเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 

2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 โดยมีโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน 49 โครงการ 
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวนเงิน 7,405,130.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้
ดังนี้ 

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 

จำนวนโครงการและงบประมาณที่นำสู่แผนการดำเนินงานในรอบคร่ึงปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ 

งบประมาณแผนพัฒนา 
พ.ศ.2563 

งบประมาณในแผน
ดำเนินงาน 

พ.ศ.2563 

ผลการดำเนินงานในรอบ 

1 ป ี

พ.ศ.2563 

 

 

ร้อยละ 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

34 36,497,700 3 606,620 
 

3 606,620 6.12 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

8 1,275,000 4 80,000 
 

4 80,000 8.16 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและ
ศิลปวัฒนธรรม 

71 6,937,000 30 6,214,472 
 

30 6,214,472.00 
 

61.20 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

16 5,698,900 1 20,000 
 
 

1 20,000.00 2.04 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล 

28 6,769,200 11 686,000 5 506,000 10.20 

รวม 157 57,177,953 49 7,607,092 42 7,427,092 87.72 



 

                                             -4- 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
ที่แล้วเสร็จ 

จำนวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 

จำนวน
โครงการที่

ยกเลิก 

 

จำนวน
โครงการที่
เพ่ิมเติม 

จำนวนโครงการ
ในแผน

ดำเนินงาน
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

3 0.00 - - - - - - - - 3 6.12 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

4 2.04 - - - - - - - - 4 8.16 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 

30 30.60 - - - - - - - - 30 61.23 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

1 0.00 - - - - - - - - 1 2.04 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

5 10.20   6 12.24 - - - - 11 22.45 

รวม 21 42.85 6 12.24 22 44.91 - - - - 49 100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


