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คำนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าท่ีดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก พร้อม
ท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุกหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา สามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

                                                                           ๒๕๖๓                                        
 

 

 

  
  
                  



สารบัญ 
                   
เร่ือง 
 

หน้า 

ส่วนที ่๑  บทนำ  

             ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล ๓ 

             ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล ๔ 

             ๓. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล ๔ 

             ๔. เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมนิผล ๖ 

             ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล ๗ 

ส่วนที ่๒  การติดตามและประเมินผล  

             ๑. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๙ 

ส่วนที่ ๓  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล  

             ๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา  
                 ท้องถิ่น 

๒๗ 

             ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒน า  
                 ท้องถิน่ 

๓๒ 

             ๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ๓๗ 

             ๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ๗๙ 
 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๑ บทนำ 
 
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 

๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าท่ีต่าง ๆ เพื่อประชาชน ท้ังในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว ด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าท่ี แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ท้ัง
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
หน้าท่ีจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยให้จัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ท้ังนี้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนด
รายละเอียดแผนงาน จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น 
ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ร่วมกันจัดทำ  ทบทวน หรือเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน อันจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนำไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้
เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ
สามารถบ่งช้ีความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการ คือ  

(๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  
(๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร  
(๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีปรารถนา  
(๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานท่ีซ้ำซ้อน  
(๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน  
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ดังนั้น การวางแผน คือ ความพยายามท่ีเป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ท่ีดีท่ีสุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการดำเนินงานท่ีเกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่ง
บอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อัน
เป็นเครื่องมือท่ีสำคัญประการหนึ่งท่ีจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ไปแล้ว แต่ต่อมาได้ดำเนินการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ 
ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรือ่ง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพราะฉะนั้น องค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งประกอบ
ไปด้วย   

๑. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังนี้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้ประกาศใช้เมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓     

  ๒. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าวต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ดังนี้ 

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ดำเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒) 

๔. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีจำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดำเนินการอยู่โดยท่ี 
“การติดตาม (monitoring)” หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาท่ีกำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หาก
ไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกิน
กว่าท่ีกำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น เกิดปัญหาใน
การควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ 
 ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-
effective) ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
ต่าง ๆ การระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึง
โครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอ
วิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน 
 โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่า
เป็นส่ิงท่ีต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ 
นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้ว
ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรท่ีมีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่
จำเป็นท่ีจะต้องแบกรับภาระต้นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน 
ช่ัวคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าท่ีจัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งท่ีมีความเช่ียวชาญในการทำการศึกษาติดตาม เพื่อจะเลือกใช้
วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด 
 ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นส่ิงหนึ่งท่ีจำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลท่ีได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นส่ิงท่ีจะบ่งช้ีว่าแผนงานท่ีกำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนหรือโครงการท่ีได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จ
ตามแผนงานท่ีกำหนดไว้หรือไม่ อีกท้ัง การติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับ
การใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) ท่ีสามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้  การประเมินผลยังถือเป็น
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กระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความ
เท่ียงตรง เป็นปรนัย เช่ือถือได้ 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจน ท่ีทำให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออปุสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นท่ี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้อง
เร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึง
รอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องต้ังรับให้มั่นรอ
โอกาสท่ีจะดำเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบ
จุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ต้ังรับและรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาส
ก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่ง
รีบดำเนินการส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง     

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

(๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
(๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
(๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับโครงการ 
(๔) เพื่อระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนำไปใช้ให้เหมาะสม 
(๕) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 
(๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
(๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
(๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
(๙) เพื่อการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

    ขั้นตอนที่ ๑   
 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ดังนี้   

ใหผู้้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
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(๓) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกนัเองจำนวนสองคน       
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิน่คัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน    

ทำหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละส่ีปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีก

ก็ได้ 
    ขั้นตอนที่ ๒  
 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก กำหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)   
    ขั้นตอนที่ ๓   
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ดำเนินการ
ติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)   
    ขั้นตอนที่ ๔   
 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุกเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกและคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)  
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๔. เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ส่ิงท่ีจะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใช้ในการดำเนินการติดตาม
ประเมินผล คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกได้พิจารณา
เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ดังนี้  

    ๔.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ดังนี้ 
(๑) แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก (ตามคู่มือการ

ติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นร่วมกับหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
 (๒) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan : Electronic Plan) 

    ๔.๒ การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) มีการวัดผลดังนี้   
(๑) แบบท่ี ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกโดยตนเอง (ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน/คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หน่ึงครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนา 
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(๒) การติดตามและประเมินผลโครงการตาม KPIs (Key Performance Indicators) และผลกระทบ 
(Impact) ดำเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
ติดตามโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน กำหนดแบบ
และวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม 

(๓) การสำรวจความพึงพอใจ โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

 แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุกในภาพรวม (ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุกในแต่ละยุทธศาสตร์ (ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 แบบท่ี ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุก (ใหห้น่วยงานภายนอกดำเนินการ) 

(๔) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

 (๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
 (๒) เห็นจุดสำคัญท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ท้ังวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  
ทรัพยากรท่ีต้องใช้ ช่วงเวลาท่ีจะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 (๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปล่ียนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปล่ียนแปลงมากน้อย
แค่ไหน การเปล่ียนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปล่ียนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปล่ียนแปลงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 
 (๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกจิกรรมท่ีใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 
 (๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างท่ีมีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อ
ทราบข้อมูลท้ังหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขัน้ตอนการทำงานของแผนงานให้มคีวาม
กระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 
 (๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานท่ีนำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 (๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสำเร็จ และส่วนท่ีสอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ท้ังผู้ให้การสนับสนุน
การนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่าง ๆ)      
 (๘) การประเมินจะช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง หรือจะต้องปรับปรุงในส่วน
ใดบ้าง       
 (๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดท่ีนำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการท่ีไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล 

๑. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 เป็นแบบท่ีกำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

    ๑.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
 ประกอบด้วย 
    ๑.๑.๑ ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน 
    ๑.๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน 
    ๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย 
        (๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ๑๐ คะแนน 
       (๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑๐ คะแนน 
        (๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน 
        (๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน 
        (๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน 
        (๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน 
        (๗) จุดยนืทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน 
        (๘) แผนงาน ๕ คะแนน 
        (๙) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน 
   คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนา
ท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 

    ๑.๒ การติดตามและประเมนิผลโครงการ 
 ประกอบด้วย 
    ๑.๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน 
    ๑.๒.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิน่ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน 
    ๑.๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิน่ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน 
    ๑.๒.๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ คะแนน 
    ๑.๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย  
        (๑) ความชัดเจนของช่ือโครงการ ๕ คะแนน 
        (๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน 
        (๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕  
        คะแนน 
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        (๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน 
        (๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
                           แห่งชาติ ๕ คะแนน 
        (๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน 
        (๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน 
        (๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
        ภายใต้หลักประชารัฐ  ๕ คะแนน 
        (๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน 
        (๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน 
        (๑๑) มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าท่ีจะได้รับ ๕  
        คะแนน 
        (๑๒) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน 
   คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนา
ท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 

    ๑.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้กำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ตาม 
 (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
 (๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 (๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๗๓๒ ลงวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (๔) คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)   
 ๑.๓.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) 
ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome 
and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้ 
  (๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 

  การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาท่ีกำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ 
และเป็นห้วงเวลาท่ีดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่    

 (๒) ความสอดคล้อง (relevance) 
  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปญัหาความต้องการของประชาคมและชุมชน  

 (๓) ความพอเพียง (adequacy)   
  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการท่ีมีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน 

สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าท่ีของท้องถิ่น โดยคำนึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

 (๔) ความก้าวหน้า (Progress)  
  พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา 
  ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
   การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง 
  ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชน การรณรงค์และป้องกันยา

เสพติด การกีฬาและการออกกำลังกาย การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน และ
โบราณวัตถุ การส่งเคราะห์และส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

  ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   สนับสนุนและส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง การพัฒนาอาชีพท่ีสอดคล้องกับ

สภาพและความต้องการของตลาดและชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ตามวิถี
ชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียว     

  ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
   การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ การบริหารจัดการพื้นท่ีลุ่มน้ำ การ

ควบคุมดูแลการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติในชุมชน การบริหารจัดการขยะ การกำจัดและบำบัดมลพิษ  
  ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร 
   ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

 (๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการท่ีดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 

 (๖) ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
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 (๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   
  ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของตำบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา

จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ   
 (๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  
  เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม่  

 ๑.๓.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
และรวมท้ังตำบล อำเภอ เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อม
ภายใต้สังคมท่ีเป็นท้ังระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน ดังนี้  

 (๑) การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก 
  เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมี

ผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม ส่ิงแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิด
การบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การ
วิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

 (๒) การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน   
  เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ี
อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้
หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

 ๑.๓.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก  
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รวมท้ังท่ีเปล่ียนแปลง และ

เพิ่มเติม   
 (๑) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริง

ท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้
หรือไม่ 

(๒) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
(๓) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
(๔) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน 
(๕) เสนอแนะความคิดเห็นท่ีได้จากการติดตามและประเมินผล 
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    ๑.๔ กำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ 
การสังเกต การสำรวจ และเอกสาร 
 - การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดู
ระดับการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวบถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
 - การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตามและ
ประเมนิผลจะต้องกำหนดแนวทางในการสัมภาษณ์ด้วย โดยท่ัวไปการสัมภาษณ์ถกูแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) 
การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ ๒) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal 
interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอนและลำดับของข้อความ การ
ดำเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้าง ๆ ท่ีเป็นสาระสำคัญท่ีต้องการ การให้ได้ข้อมูลการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ๒ วิธี คือ 
 (๑) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของการสนทนา
ระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำอธิบายเหตุผล และ
ผลของยุทธศาสตร์ท่ีได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพท่ีดี สร้าง
ความเช่ือถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย 
 (๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ขอ้มูลหลักบางคนในหมู่บ้าน/
ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอื่น ๆ มีประสบการณ์ด้านการ
พัฒนาท้องถิ่น การวางแผน  
 - การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิด
อะไรขึน้ กับการพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต 
การสังเกต คือ การเฝ้าดูส่ิงท่ีเกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อม ๆ กัน 
ตาดู หูฟัง ถ้าส่ิงนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผล 
 ในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระทำควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และการ
สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีรอบด้าน สามารถนำมาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเช่ือมโยงความสัมพันธ์กับส่ิง
ต่าง ๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ สามารถ
แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท 
 (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนรวมนี้มีลักษณะเด่น คือ ๑) 
มีเป้าหมายเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด ๒) มีความตระหนักถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
กิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากท่ีสุด และชัดเจนมากท่ีสุด ๓) เอาใจใส่ต่อทุกอย่างท่ีเกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางท่ีสุด  
๔) ใช้ประสบการณ์ท้ังในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกนั ๕) ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่
ละวัน ๖) จดบันทึกอย่างละเอียด  
 (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม 



- 14 - 

หมู่บ้าน/ชุมชนนั้น ๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมท่ีสังเกต 
และผู้อยู่ในกิจกรรมนั้น ๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต 
 - การสำรวจ (surveys) ในท่ีนี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรบัรู้ ทัศนคติ ความพึง
พอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการสำรวจ และทิศ
ทางการสำรวจ 
 - เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้
เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุ
ของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการกำหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ในการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก กำหนดเครื่องมือท่ีใช้
ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
  (๑) การใช้แบบสอบถาม  
  (๒) การสัมภาษณ์  
  (๓) การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม 

     ๑.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 

 ๑.๕.๑ แบบที่ ๑ การช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การ
ปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพกุ 

  ๑.๕.๑.๑ วัตถุประสงค์ของแบบ 
   แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การ
ปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
ปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ว่าดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด อย่างไร 

  ๑.๕.๑.๒ ประโยชน์ 
   เป็นเครื่องมือสำหรับองค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกประเมินตนเอง ใช้ในการ
ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามขัน้ตอนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่ท่ีถูกต้องหรือไม่ โดยองค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเป็นผู้กรอกข้อมูล 

  ๑.๕.๑.๓ ระยะเวลาในการติดตาม 
   หลังจากท่ีองค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แล้ว 

  ๑.๕.๑.๔ องค์ประกอบของแบบ 
   แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การ
ปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ประกอบด้วย 
   ส่วนท่ี ๑ ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   ส่วนท่ี ๒ ประเด็นการประเมินมีท้ังหมด ๑๘ ข้อ ๒ ส่วน คือ ส่วนท่ี ๑ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ๖ ข้อ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑๒ ข้อ (สำหรับองค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก
ตอบว่ามีการดำเนินการ/ไม่มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการช่วยกำกับนั่นเอง) 
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คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การ
ปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์การปกครองส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แล้ว 
 

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

   

 

ประเด็นการประเมนิ มีการดำเนินงาน ไม่มีการดำเนินงาน 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถ่ิน   
๑. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ำเสมอ   
๔. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
    ท้องถ่ิน 

  

ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถ่ิน   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถ่ินมาจัดทำฐานข้อมูล   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน   
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา 
    ท้องถ่ิน 

  

๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคล้องกับ 
      ศักยภาพของท้องถ่ิน  

  

๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 

  

๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินที่ย่ังยืน   
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน   
๑๔. มีการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมติัและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

แบบที่ ๑  การช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การปกครองส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุก 
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 ๑.๕.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
  ๑.๕.๒.๑ วัตถุประสงค์ของแบบ 
   แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เป็น
เครื่องมือหนึ่งท่ีองค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก สามารถนำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานองค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีกำหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 
คือ การติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

  ๑.๕.๒.๒ ประโยชน์ 
   เป็นเครื่องมือสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกท่ีจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งนอกจากจะทำให้
รับทราบถึงสถานการณ์ในการดำเนินงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” ว่าแผนยุทธศาสตร์ท่ี
กำหนด สามารถเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดหรือไม่ 

  ๑.๕.๒.๓ ระยะเวลาในการติดตาม 
   แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพกุ เป็นแบบท่ี
ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก โดยเริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

  ๑.๕.๒.๔ องค์ประกอบของแบบ 
   แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ประกอบไป
ด้วยเนื้อหาท่ีสำคัญ ๔ ส่วน คือ  
   ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
    - ช่ือหน่วยงาน 
    - ปีงบประมาณท่ีรายงาน 
   ส่วนท่ี ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
    - จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  
                                            ๒๕๖๕) 
    - ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
                                            พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    - การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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คำชี้แจง : แบบท่ี ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยมีกำหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   องค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก. 
๒. รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ ๑  ๒๕๖๑ ปีที่ ๒  ๒๕๖๒ ปทีี่ ๓  ๒๕๖๓ ปีที่ ๔  ๒๕๖๔ ปีที่ ๕  ๒๕๖๕ รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

            

๒. การพัฒนาคนและ
สังคม 

            

๓. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

            

๔. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

            

๕. การพัฒนาการเมือง การ
ปกครอง การบริหารจัดการ
องค์กร 

            

รวม             

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

ท่ีเสร็จ 

จำนวนโครงการ 
ท่ีอยู่ในระหว่าง

ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ท่ียังไม่ได้
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ
ท้ังหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน          
๒. การพัฒนาคนและสังคม         
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ           
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         
๕. การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหาร
จัดการองค์กร 

        

รวม         

 

 

 
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
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๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓   
 รายละเอียดโครงการท่ีมีการเบิกจ่าย 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 
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 ๑.๕.๓ แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุกในภาพรวม 
  ๑.๕.๓.๑ วัตถุประสงค์ของแบบ 
   เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกในภาพรวม 
  ๑.๕.๓.๒ ประโยชน์ 
   เป็นเครื่องมือสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกท่ีจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
  ๑.๕.๓.๓ ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
   เก็บข้อมูลจากประชาชนผู้เกี่ยวข้องหลังส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีการสุ่มจาก
ประชาชน ๓ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑๐ คน รวมเป็น ๓๐ คน  
  ๑.๕.๓.๔ องค์ประกอบของแบบ 
   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุกในภาพรวม ประกอบไปด้วยเนื้อหาท่ีสำคัญ ๒ ส่วนคือ 
   ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
    - เพศ 
    - อายุ 
    - การศึกษา 
    - อาชีพหลัก 
   ส่วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม 
                                            ตะลุมพุกในภาพรวม 
    ๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
    ๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
    ๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
    ๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กจิกรรมต่อสาธารณะ 
    ๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
    ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
    ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหา 
    ๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
    ๙) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
  ๑.๕.๓.๕ สูตรการคำนวณและเกณฑ์ในการพิจารณา 
   - สูตรการคำนวณ 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็น  =    จำนวนคนท่ีตอบในแต่ละระดับความพึงพอใจ X ๑๐๐ 
                                                         จำนวนคนท้ังหมด (๓๐ คน) 
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ความพึงพอใจในภาพรวม  =    ผลรวมของ % ท่ีได้จากการคำนวณในแต่ละช่องของระดับความพอใจนั้น ๆ  
                                        จำนวนข้อประเด็น (๙ ข้อ) 

   - เกณฑ์ในการพิจารณา 
    หากสัดส่วนของประชาชนท่ีพอใจและพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ ๕๐ แสดงว่า
องค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนด แต่ถ้ามีร้อยละของ
ประชาชนท่ีพอใจและพอใจมากน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ แสดงว่าองค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกไม่สามารถ
ดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนด 
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คำชี้แจง : แบบท่ี ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุกในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลอยา่งน้อยปีละ ๑ ครั้ง หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ  (๑) ชาย   (๒) หญิง 
๒. อายุ   (๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี  (๒) ๒๐ – ๓๐ ปี    (๓) ๓๑ – ๔๐ ปี 
  (๔) ๔๑ – ๕๐ ปี   (๕) ๕๑ – ๖๐ ปี    (๖) มากกว่า ๖๐ ปี 
๓. การศึกษา  (๑) ประถมศึกษา  (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (๔) ปริญญาตรี   (๕) สูงกว่าปริญญาตรี   (๖) อื่น ๆ 
๔. อาชีพหลัก  (๑) รับราชการ   (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (๓) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
  (๔) รับจ้าง   (๕) นักเรียน/นักศึกษา   (๖) เกษตรกร 
  (๗) ประมง  (๘) อื่น ๆ (ระบ)ุ...................................................................................... 

ส่วนที ่๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกในภาพรวมมากน้อย
เพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม    
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖) การดำเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด    
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน    
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กจิกรรม    

    

 

 

 

 

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุกในภาพรวม 
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 ๑.๕.๔ แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กกรปกครองส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุกในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  ๑.๕.๔.๑ วัตถุประสงค์ของแบบ 
   เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  ๑.๕.๔.๒ ประโยชน์ 
   เป็นเครื่องมือสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกท่ีจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  ๑.๕.๔.๓ ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล 
   เก็บข้อมูลจากประชาชนผู้เกี่ยวข้องหลังส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีการสุ่มจาก
ประชาชน ๓ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑๐ คน รวมเป็น ๓๐ คน 
  ๑.๕.๔.๔ องค์ประกอบของแบบ 
   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุกในแต่ละยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วยเนื้อหาท่ีสำคัญ ๒ ส่วน คือ 
   ยุทธศาสตร์……………………… 
   ส่วนท่ี ๑ ข้อมลูท่ัวไป 
    - เพศ 
    - อายุ 
    - การศึกษา 
    - อาชีพหลัก 
   ส่วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม 
                                            ตะลุมพุก 
    ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
    ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม 
    ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
    ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 
    ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
    ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
    ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
    ๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
  ๑.๕.๔.๕ สูตรการคำนวณและเกณฑ์ในการพิจารณา 
   - สูตรการคำนวณ 

ค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ  =    ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจในข้อนั้น ๆ ของแต่ละคน 
                                        จำนวนคนท้ังหมด (๓๐ คน) 

 



- 24 - 

ค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวม  =    ผลรวมคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจท่ีได้ท้ัง ๘ ข้อ 
                                                    จำนวนข้อประเด็น (๘ ข้อ) 

   - เกณฑ์ในการพิจารณา 
    หากค่าคะแนนเฉล่ียความพึ งพอใจอยู่ ในช่วง ๐ - ๓ .๙ แสดงว่าผลการ
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกในยุทธศาสตร์นั้น ๆ ไม่ประสบ
ความสำเร็จ หากค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในช่วง ๔.๐ - ๗.๙ แสดงว่า ผลการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกในยุทธศาสตร์นั้น ๆ ประสบความสำเร็จในระดับปาน
กลาง และหากค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในช่วง ๘.๐ – ๑๐.๐ แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกในยุทธศาสตร์นั้น ๆ ประสบความสำเร็จมากท่ีสุด 
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ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ   (๑) ชาย   (๒) หญิง 
๒. อายุ   (๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี  (๒) ๒๐ – ๓๐ ปี    (๓) ๓๑ – ๔๐ ปี 
  (๔) ๔๑ – ๕๐ ปี  (๕) ๕๑ – ๖๐ ปี    (๖) มากกว่า ๖๐ ปี 
๓. การศึกษา  (๑) ประถมศึกษา  (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (๔) ปริญญาตรี   (๕) สูงกว่าปริญญาตรี   (๖) อื่น ๆ 
๔. อาชีพหลัก  (๑) รับราชการ   (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (๓) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
  (๔) รับจ้าง   (๕) นักเรียน/นักศึกษา   (๖) เกษตรกร 
  (๗) ประมง  (๘) อื่น ๆ (ระบ)ุ...................................................................................... 

ส่วนที ่๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนเท่าใด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด  
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กจิกรรม  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาคนและสังคม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด  
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุกในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม  
๓) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔) มกีารรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด  
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กจิกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม  
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด  
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กจิกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด  
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กจิกรรม  



ส่วนท่ี ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมนิผล 
 

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

    ๑.๑ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมลูสภาพทั่วไปและข้อมลูพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒๐ ๑๗ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ ๒๐ 
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐  
    ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (๑๐) (๑๐) 
    ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) (๑๐) 
    ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) (๑๐) 
    ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) (๕) 
    ๓.๕ กลยุทธ์ (๕) (๕) 
    ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) (๕) 
    ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
    ๓.๘ แผนงาน (๕) (๕) 
    ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๗ 
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    ๑.๒ แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้ นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน 
ลกัษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกต้ัง ฯลฯ 
  

๒๐ 
(๓) 

 
 (๒) 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 
  

(๒) (๒) 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 
  

(๒) (๒) 

(๔) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
 

(๒) (๒) 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณชิย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  
 

(๒) (๑) 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอืน่ ๆ 
 

(๒) (๑) 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภู เขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

(๒) (๒) 

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
 

(๒) (๒) 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถ่ินโดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไข
ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับ
การพัฒนาท้องถ่ินตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 

(๓) (๓) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 
 

๒๐ 
(๕) 

 
 (๕) 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

(๓) (๓) 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 
 

 (๓)  (๓) 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ และกลุ่ม
ต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 
  

(๓) (๓) 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง  ๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

(๓) (๓) 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 
 

(๓) (๓) 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด 
 
 

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี   
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand ๔.๐  
 

๖๐ 
(๑๐) 

 
 (๑๐) 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 
 

(๑๐) (๑๐) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจั งหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 
 

(๑๐) (๑๐) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่ เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 
 

(๕) (๕) 

๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทศัน์ 
หรือแสดงให้ เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์น้ัน 
 

(๕) (๕) 

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน 

(๕) (๕) 

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  
 

(๕) (๕) 

๓.๘ แผนงาน 
 
 
 

 
 

๓.๙  ความเชื่ อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถ่ินใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 
 

(๕) (๕) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ ฉบับที่  ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๗ 

    ๑.๓ สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุกได้คะแนนรวม ๙๗ คะแนน แสดงว่ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเกิด
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และเกิดการขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

    ๑.๔ ข้อสังเกต 
 (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ยังมีรายละเอียดไม่เพียงพอ 
 (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การบริการ เป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆ ไม่มีรายละเอียดท่ีชัดเจน 
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 (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้า
พื้นเมืองและของท่ีระลึก ยังมีรายละเอียดไม่เพียงพอ 

    ๑.๕ ข้อเสนอแนะ 
 (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ควรมีภาพแผนท่ีท่ีต้ังของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตำบล ประกอบด้วย 
 (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การบริการ ควรมีรายละเอียดท่ีชัดเจนกว่านี้ เช่น ช่ือและท่ีต้ังของ
สถานท่ีท่ีให้การบริการ  
 (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้า
พื้นเมืองและของท่ีระลึก ควรมีภาพประกอบรายละเอียดด้วย 
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๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

    ๒.๑ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลอ้งแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ ๖๐ 
    ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (๕) 
    ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) (๕) 
    ๕.๓ เปา้หมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) (๕) 
    ๕.๔ โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) (๕) 
    ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
          สังคมแห่งชาติ 

(๕) (๕) 

    ๕.๖ โครงการมคีวามสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) (๕) 
    ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด (๕) (๕) 
    ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
          ย่ังยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) (๕) 

    ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลอ้งกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) (๕) 
    ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) (๓) 
    ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าท่ีจะได้รับ (๕) (๓) 
    ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๖ 
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    ๒.๒ แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ใช้ การวิเคราะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตน่ังเอง
ว่าเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริง
ตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนาท้องถ่ินตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๓. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ น้ัน ๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบั ติราชการตามที่บรรลุ วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  

๑๐  ๑๐ 

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน มิติต่าง ๆ จนนำไปสู่
การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน  
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ ๑๐ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัด เจนของชื่ อ
โครงการ 
 
 
 
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มี ค วามชัด เจน
นำไปสู่การต้ังงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
 
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่กำหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 
 (๕) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเห ตุผล วิ ธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (๕) 

สภาพที่อยากให้ เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ ต้องไปให้ ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะทำที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) (๕) 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง
โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ย่ังยืน 

(๕) (๕) 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
นำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล สัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความ
เลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕) (๕) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง 
Thailand ๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 
๕ .๙  งบประมาณ มีค วาม
ส อ ดค ล้ อ ง กั บ เป้ าห ม าย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
 
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้ วัด 
(KPI) แ ล ะ ส อ ดค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศ รษ ฐกิ จ ไป สู่  Value-Based Economy ห รือ เศ รษ ฐกิ จ ที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (๕) 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถ่ินต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ได้กำหนดข้ึนเป็นปัจจุบัน 

(๕) (๕) 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(๕) (๕) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ
ในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) 
ความมีประสิท ธิภาพ (Efficiency) (๓ ) ความมีประสิท ธิผล 
(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(๕) (๕) 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถ่ิน มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(๕) (๓) 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ท่ี
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใชบ้อกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิด
ที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕) (๓) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงคห์รือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๖ 

     ๒.๓ สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกได้
คะแนนรวม ๙๖ คะแนน แสดงว่าโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเกิดความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และเกิดการขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุก 

    ๒.๔ ข้อสังเกต 
 (๑) การประมาณราคายังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น เต็ม
ร้อยเปอร์เซ็นต์ 
 (๒) การกำหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได้ (measurable) ใช้
บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดร้อยละ มีรายละเอียดท่ี
ไม่ชัดเจน 

    ๒.๕ ข้อเสนอแนะ 
 (๑) ควรมีการศึกษาการประมาณราคาท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น เพิ่มเติม เพื่อการประมาณราคาท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ 
 (๒) ควรมีการกำหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได้ (measurable) 
ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดร้อยละ ให้มีรายละเอียด
ท่ีชัดเจน 
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๓. การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 
    ๓.๑ แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

 
 

คำชี้แจง : แบบท่ี ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ภายใต้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
๒. รายงานผลการดำเนินงาน   ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี ๑ 2561 ปีท่ี ๒ 2562 ปีท่ี ๓ 2563 ปีท่ี ๔ 2564 ปีท่ี ๕ 2565 รวม 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

23 46,280,000 24 2,559,927,000 20 2,565,997,000 11 2,560,400,000 10 2,559,400,000 88 10,292,004,000 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
และสังคม 

92 17,461,000 107 17,812,000 120 193,283,000 145 192,158,000 146 192,278,000 610 612,992,000 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

11 780,000 10 630,000 13 900,000 14 910,000 14 910,000 62 4,130,000 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

17 1,497,000 15 697,000 15 697,000 21 754,000 21 754,000 89 4,399,000 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การ
ปกครอง การบริหาร
จัดการองค์กร 

39 10,147,000 35 8,817,000 52 10,907,000 55 11,988,000 55 11,588,000 236 53,447,000 
 

รวม 182 76,165,000 191 2,587,883,000 220 2,771,784,000 246 2,766,210,000 246 2,764,930,000 1,085 10,966,972,000 

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
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๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

ท่ีเสร็จ 
จำนวนโครงการ 

ท่ีอยู่ในระหว่างดำเนินการ 
จำนวนโครงการ 

ท่ียังไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวนโครงการท้ังหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  - - ๑ ๕.๐๐ ๑๙ ๙๕.๐๐ ๒๐ ๑๐๐ 

๒. การพัฒนาคนและสังคม ๒๗ ๒๒.๕๐ - - ๙๓ ๗๗.๕๐ ๑๒๐ ๑๐๐ 

๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   ๓ ๒๓.๐๘ - - ๑๐ ๗๖.๙๒ ๑๓ ๑๐๐ 

๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ๓ ๒๐.๐๐ - - ๑๒ ๘๐.๐๐ ๑๕ ๑๐๐ 

๕. การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร ๔ ๗.๖๙ ๑ ๑.๙๒ ๔๗ ๙๐.๓๙ ๕๒ ๑๐๐ 

รวม ๓๗ ๑๖.๘๒ ๒ ๐.๙๑ ๑๘๑ ๘๒.๒๗ ๒๒๐ ๑๐๐ 

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ช่ือโครงการพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เฉพาะท่ีมีการผูกพันหรือมีการเบิกจ่าย) 

งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งบกลาง งบกลาง เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ - 2,421,000.00 256,100.00 0.00 0.00 2,542,000.00 135,100.00 
งบกลาง งบกลาง เบีย้ยังชีพคนพิการ - 1,020,000.00 8,600.00 232,100.00 0.00 796,500.00 0.00 
งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อ

ผูกพัน 
รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 36,162.00 63,838.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

- 42,000.00 0.00 24,000.00 0.00 18,000.00 0.00 
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งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าใช้
สอย 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งบริการ 

ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดำริ และ
นโยบายรัฐบาลที่
เก่ียวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 9,050.00 20,950.00 

งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าใช้
สอย 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งบริการ 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรม
ราชินี 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 800.00 19,200.00 

งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าใช้
สอย 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งบริการ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการตาม
โครงการพระราชพิธี
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ประจำปี 2563 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 800.00 29,200.00 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่าใช้
สอย 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งบริการ 

โครงการรณรงค์เพ่ือ
จัดการและคัดแยก
ขยะมูลฝอย 

20,000.00 0.00 1,300.00 0.00 18,700.00 0.00 
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งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าใช้
สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ือง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ 

โครงการจ้างองค์กร
หรือสถาบันที่เป็น
กลางในการสำรวจ
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุก 

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 

งาน
บริหารงาน
คลัง 

ค่าใช้
สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ือง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ 

่โครงการจัดทำแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

100,000.00 50,000.00 0.00 0.00 149,800.00 200.00 

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

ค่าใช้
สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ือง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

30,000.00 0.00 10,280.00 0.00 13,750.00 5,970.00 

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

ค่าใช้
สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ือง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ 

โครงการฝึกอบรม 
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) 

0.00 255,000.00 8,720.00 0.00 238,100.00 8,180.00 
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งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

ค่าใช้
สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ือง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

0.00 168,000.00 0.00 0.00 160,904.00 7,096.00 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อื่น ๆ 

ค่าใช้
สอย 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งบริการ 

โครงการอุดหนุน
สำหรับสำรวจข้อมูล
จำนวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน์ 
วรขัตติยราชนารี 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 1,869.00 3,131.00 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อื่น ๆ 

ค่าใช้
สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ือง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ 

โครงการควบคุมและ
ป้องกันการระบาด
ของโรค 

20,000.00 5,000.00 0.00 0.00 22,000.00 3,000.00 
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งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อื่น ๆ 

ค่าใช้
สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ือง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ 

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 450.00 19,550.00 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อื่น ๆ 

ค่าใช้
สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ือง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 27,500.00 

งานกำจัดขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งปฎิกูล 

ค่าใช้
สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ 

ค่าธรรมเนียมในการ
ทิ้งขยะ 

0.00 103,525.00 0.00 0.00 103,525.00 0.00 

งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็ง
ชุมชน 

คา่ใช้
สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ือง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ 

โครงการศึกษาดูงาน
ของกลุ่มแม่บ้านและ
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

0.00 174,130.00 0.00 0.00 166,100.00 8,030.00 
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งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานส่งเสริม
และสนับสนุน
ความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ค่าใช้
สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ือง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ 

โครงการอบรมและ
รณรงค์แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

20,000.00 0.00 6,500.00 0.00 13,200.00 300.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

ค่าใช้
สอย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ือง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ 

คา่ใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมประเพณีวัน
มาฆบูชา 

10,000.00 10,000.00 3,700.00 0.00 16,300.00 0.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

ค่าใช้
สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ือง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานประเพณี 25 
ตุลา มหาวาตภัยรำ
ลึก 

50,000.00 0.00 18,820.00 0.00 31,180.00 0.00 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม 
(นม) 

- 300,000.00 0.00 0.00 63,670.44 216,473.24 19,856.32 

งาน
บริหารงาน
คลัง 

ค่าวัสดุ วัสดุสำรวจ - 0.00 5,000.00 0.00 0.00 3,200.00 1,800.00 

งานไฟฟ้าถนน ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

โครงการติดต้ังโซล่า
เซลล์บริเวณท่าเรือ 

0.00 493,500.00 0.00 493,500.00 0.00 0.00 

งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

75,000.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 58,000.00 
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งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะน่ัง
ปฏิบัติงาน 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 26,400.00 3,600.00 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์อื่น โครงการจัดทำตู้
ลำโพง ในศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 1 

8,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 2,000.00 

งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์อื่น โครงการจัดซื้อ
สายสลิง 

140,000.00 0.00 0.00 0.00 120,400.00 19,600.00 

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อื่น ๆ 

เงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุนกิจการ
ที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

เงินอุดหนุนกิจการที่
เป็น
สาธารณประโยชน์ 

22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

เงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

22,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 12,000.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

เงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

23,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

เงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

โครงการแข่งขัน
กรีฑา-กีฬา 
นันทนาการ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 
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งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานบริหาร
ทั่วไป 

เงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ระดับ
อำเภอ อำเภอปาก
พนัง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 5,000.00 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

เงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

658,000.00 22,000.00 0.00 0.00 557,240.00 122,760.00 

รวม 5,321,500.00 1,550,855.00 305,420.00 582,170.44 5,366,403.24 618,361.32 

ท่ีมา : e-plan/รายงานยอดงบประมาณคงเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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    สรุปผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ท้ังส้ิน ๒๒๐ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๓๗ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๒ 
โครงการ และท่ียังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๑๘๑ โครงการ งบประมาณท่ีใช้ไปท้ังส้ิน ๕,๙๔๘,๕๗๓.๖๘ บาท 

    ข้อสังเกต 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนเยอะ แต่สามารถดำเนินการโครงการพัฒนาให้แล้วเสร็จได้น้อย 

    ข้อเสนอแนะ 
 (๑) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกควรดำเนินการโครงการพัฒนาให้แล้วเสร็จมากกว่านี้ 
 (๒) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกควรส่งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
โครงการพัฒนาเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
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    ๓.๒ ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่ อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (E-plan : Electronic Plan) 

 ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ในการดําเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป ี
 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๑ 
- ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการ
บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์  
 “การคมนาคมสะดวก ระบบเศรษฐกิจดี ราษฎรมีความรู้ การบริหารจัดการเด่น ส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
สู่การท่องเท่ียวที่ทันสมัย” 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนายุไว้ 5 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร 
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ค. การวางแผน  
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหา
และความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนนำโครงการพัฒนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพื่อพัฒนาพื้นท่ีต่อไป 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยได้กำหนดโครงการท่ีจะดำเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

23 46,280,000 24 2,559,927,000 20 2,565,997,000 11 2,560,400,000 10 2,559,400,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
และสังคม 

92 17,461,000 107 17,812,000 120 193,283,000 145 192,158,000 146 192,278,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

11 780,000 10 630,000 13 900,000 14 910,000 14 910,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

17 1,497,000 15 697,000 15 697,000 21 754,000 21 754,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การ
ปกครอง การบริหาร
จัดการองค์กร 

39 10,147,000 35 8,817,000 52 10,907,000 55 11,988,000 55 11,588,000 

รวม 182 76,165,000 191 2,587,883,000 220 2,771,784,000 246 2,766,210,000 246 2,764,930,000 
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ง. การจัดทำงบประมาณ 
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน 109 โครงการ งบประมาณ ๘,๐๘๒,680.00 บาท 
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1 493,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 67 ๕,๖๖๔,080.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 6 502,130.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1๓ 2๔7,225.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร 2๒ 1,1๗5,745.00 

รวม 109 ๘,๐๘๒,680.00 

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีดังนี้ 

 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที

รับผดิชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1 โครงการติดต้ังโซล่า
เซลล์บริเวณท่าเรือ 

493,500.00 กองช่าง เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพย์สิน และ
ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า 

ติดต้ังโซล่าเซลล์
บริเวณท่าเรือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

2 สนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) 

300,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
อาหารเสริม (นม) 
อย่างเพียงพอ 

นักเรียนต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนถึงช้ัน ป.
6 โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์และ
โรงเรียนวัดแหลม
ตะลุมพุก 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที

รับผดิชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (ต่อ) 

3 การสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

6๐0,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวันอย่าง
เพียงพอ 

นักเรียนต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนถึงช้ัน ป.
6 โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์และ
โรงเรียนวัดแหลม
ตะลุมพุก 

4 โครงการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแหง่ชาติ 

0.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้นักเรียนและ
เยาวชนได้มีโอกาส
แสดงออกและ
เพื่อให้ความสำคัญ
กับเด็ก 

จัดการแสดง, 
การละเล่น, การ
บริการอาหาร, การ
แจกของขวัญแก่เด็ก 

5 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 

๓0,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและเพื่อ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

อุดหนุนงบประมาณ
โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 

6 โครงการยกระดับ
คุณภาพผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 

๒๕,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อส่งเสริมนักเรียน
ท่ีมีความสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ 

อุดหนุนงบประมาณ
โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 

7 การสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 

2,677,100.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้างขวัญ
กำลังใจท่ีดีแก่
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 
ปีข้ึนไป 

8 การสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพให้แก่ผู้พิการ 

796,500.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้างขวัญ
กำลังใจท่ีดีแก่ผู้
พิการ 

สนับสนุน
งบประมาณเบ้ียยัง
ชีพให้แก่ผู้พิการใน
ตำบล 

9 การสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ 

18,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้างขวัญ
กำลังใจท่ีดีแก่ผู้ติด
เช้ือ 

สนับสนุน
งบประมาณเบ้ียยัง
ชีพให้แก่ผู้ติดเช้ือใน
ตำบล 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (ต่อ) 

10 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

0.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

อุดหนุนงบประมาณ
โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห ์

11 โครงการแข่งขัน
กรีฑา-กีฬา 
นันทนาการ 

20,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนรู้รกัสามคัคี 
รู้จักให้อภยั 

อุดหนุนงบประมาณ
โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 

12 โครงการลูกเสือ 
เนตรนารี ทำดีมีจิต
อาสา 

0.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจใน
กิจกรรมและมีจิต
อาสา 

อุดหนุนงบประมาณ
โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห ์

13 โครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่ห่างไกลยาเสพ
ติด 

10,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางด้านจิตใจให้แก่
นักเรียน 

อุดหนุนงบประมาณ
โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 

14 โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

30,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้ชุมชนเห็น
ความสำคัญของ
คุณธรรมจริยธรรม 

อุดหนุนงบประมาณ
โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห ์

15 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 

20,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้
ท่ีปลอดภัย 

อุดหนุนงบประมาณ
โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 

16 โครงการสนับสนุน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 
อำเภอปากพนัง 

20,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อใช้ในการ
ดำเนินการ
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน 

อุดหนุนงบประมาณ 

17 โครงการการควบคุม
และป้องกันการ
ระบาดของโรค 

25,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อควบคุมและ
ป้องกันการระบาด
ของโรค 

จัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อ
ควบคุมและป้องกัน
โรค เช่น วัคซีนสัตว์ 
น้ำยาพ่นหมอกควัน 
ค่าตอบแทน ฯลฯ 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (ต่อ) 

18 โครงการรณรงค์การ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อและ
โรคต่าง ๆ 

20,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตำบลมีแนวทางใน
การป้องกันและ
แก้ไขโรคติดต่อและ
โรคต่าง ๆ 

รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันในรูปแบบ
ต่าง ๆ 

19 โครงการอุดหนุน อส
ม. สำหรับการบริหาร
สาธารณสุข 

45,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้ อสม. ได้
ดำเนินกิจการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุน อสม. 

20 โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไขเ้ลือดออก 

20,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก และ
เพื่อกำจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย 

จัดกิจกรรม รณรงค์ 
เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ 
กำจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย 
และพ่นหมอกควัน 

21 โครงการสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

100,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในตำบล
แหลมตะลุมพุก
ได้รับบริการด้าน
สุขภาพอย่างท่ัวถึง 

ดำเนินการให้บริการ
ด้านสุขภาพแก่
ประชาชนในตำบล 

22 โครงการอบรม
สมาชิก อสม. ในการ
ใช้เครื่องมือวัดความ
ดันและเบาหวาน 

20,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้สมาชิก อสม. 
มีความเข้าใจ มี
ความรู้ และมี
ความสามารถในการ
ใช้เครื่องมืออย่าง
ถูกต้อง 

จัดฝึกอบรมสมาชิก 
อสม. 

23 โครงการอบรมหมอ
หมูบ่้านในพระราช
ประสงค์ 

20,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการ
อบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ 

24 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

20,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความรู้ในเรื่อง
มะเร็งเต้านม 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (ต่อ) 

25 โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐา
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

0.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้ในเรื่อง
โรคขาดสารไอโอดีน 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ 

26 โครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐา
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

0.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้ในเรื่อง
ปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพเด็ก 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ ์

27 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

20,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้ในเรื่อง
ส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัย
แม่และเด็ก 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ 

28 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิของ
สมเด็จพระกนิษฐา
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

0.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้และ
ได้รับการป้องกันโรค
หนอนพยาธ ิ

จัดกิจกรรม เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (ต่อ) 

29 โครงการควบคุมโรค
มาลาเรียของสมเด็จ
พระกนิษฐาเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

0.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้และ
ได้รับการป้องกันโรค
มาลาเรยี 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ 

30 โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

0.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในตำบล
แหลมตะลุมพุก
ได้รับบริการด้าน
สุขภาพ 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ 

31 โครงการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนท่ี
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระ
ศรีสาวงควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

0.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในตำบล
แหลมตะลุมพุก
ได้รับบริการด้าน
สุขภาพ 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ 

32 โครงการช่วยลดการ
ติดเอดส์จากแม่สู่ลูก 
สภากาชาดไทย พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี 
กรมหมื่นสุทธนารี
นาถ 

0.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการป้องกัน
และลดการติดเอดส์
จากแม่สู่ลูก 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (ต่อ) 

33 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน 
หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวด ี

0.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อส่งเสริม รณรงค์ 
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ 

34 โครงการเฝ้าระวัง
ไขห้วัดนก 

15,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการป้องกันโรค
ไข้หวัดนก 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ 

35 โครงการอบรมให้
ความรู้ในการป้องกัน
สัตว์ที่เป็นพาหะนำ
โรค 

10,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้ในเรื่อง
การปอ้งกันสัตว์ที่
เป็นพาหะนำโรค 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ 

36 โครงการอบรมให้
ความรู้การป้องกัน
ไข้เลือดออกในชุมชน 

10,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้ในเรื่อง
การป้องกัน
ไข้เลือดออกใน
ชุมชน 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ 

37 โครงการอุดหนุน
สำหรับสำรวจข้อมูล
จำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตาม
ปณิธานสมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

5,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อจัดเก็บข้อมูล
จำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ 

สำรวจข้อมูลจำนวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ 



- 56 - 

 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (ต่อ) 

38 โครงการอบรมให้
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพเบือ้งต้น 

10,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในตำบล
แหลมตะลุมพุก
ได้รับบริการด้าน
สุขภาพ 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ 

39 โครงการตรวจคัด
กรองมะเรง็เต้านม 

0.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้และ
ได้รับการป้องกัน
โรคมะเร็งเต้านม 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ 

40 โครงการตรวจคัด
กรองมะเรง็ปาก
มดลูก 

0.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความรู้และ
ได้รับการป้องกัน
โรคมะเร็งปากมดลูก 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ 

41 โครงการป้องกันโรค
มือเท้าปากในเด็ก 

20,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกีย่วกับการ
ป้องกันโรคมือเท้า
ปากในเด็ก 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ 

42 โครงการร้านอาหาร
สะอาด รสชาด
ปลอดภัย 

20,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยท่ีดี 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ 

43 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กแรก
เกิดและให้ความรู้แก่
มารดาท่ีต้ังครรภ์ 

10,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความรู้ในเรื่อง
พัฒนาการเด็กแรก
เกิดและให้ความรู้แก่
มารดาท่ีต้ังครรภ์ 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ 

44 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามปณิธาน
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

40,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้และ
ได้รับการป้องกัน
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (ต่อ) 

45 โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
ในชุมชน (เงิน
สนับสนุนการบริหาร
สาธารณสุข) 

22,500.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
ในชุมชน 

อุดหนุนงบประมาณ 

46 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาประเพณี
แหลมตะลุมพุก คัพ 

0.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้ประชาชน/
เยาวชนรู้รักสามัคคี 
รู้จักการให้อภัย และ
รู้ถึงประโยชนข์อง
กีฬา 

จัดการแข่งขันกีฬา
ประจำปี จำนวน 1 
ครั้ง 

47 โครงการแข่งขันกีฬา
ในระดับตำบล 
อำเภอ และจังหวัด 

0.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนในการ
ดำเนินการแข่งขัน
กีฬา 

ส่งเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลม
ตะลุมพุกเข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา และ
ประชาชนในระดับ
ท้องถิ่น ระดับอำเภอ 
และระดับจังหวัด 

48 โครงการจัดการ
แข่งขนักีฬาพื้นบ้าน 

0.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้ประชาชน/
เยาวชนรู้รักสามัคคี 
รู้จักการให้อภัย ใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ และเพื่อ
สนับสนุนการ
ท่องเท่ียวช่วง
เทศกาลสงกรานต์
บริเวณชายหาด 

จัดการแข่งขันกีฬา
พื้นบ้าน 

49 โครงการรำลึก
เหตุการณ์ 25 
ตุลาคม วันมหาวาต
ภัย 

31,180.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อรำลึกเหตุการณ์ 
25 ตุลาคม 2505 
และทำบุญให้บรรพ
ชน 

จัดงานรำลึก
เหตุการณ์ 25 
ตุลาคม วันมหาวาต
ภัย 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (ต่อ) 

50 โครงการรำลึกเสด็จ
ประพาตต้นแหลม
มาลายู 

50,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อรำลึกเหตุการณ์
การเสด็จประพาต
ต้น ณ แหลม
ตะลุมพุก 

จัดงานรำลึก
เหตุการณ์ประพาต
ต้นในเดือน
กรกฎาคมของทุกปี 

51 อุดหนุนอำเภอปาก
พนังตามโครงการจัด
งานเทศกาลเดือนสิบ 
(แห่หมฺรับ) 

3,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่ออนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรม 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอปาก
พนัง 

52 อุดหนุนอำเภอปาก
พนังตามโครงการจัด
งานประเพณี
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้น
ธาตุ 

2๐,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่ออนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรม 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอปาก
พนัง จัดขบวนร่วม
แห่ผ้าขึ้นธาตุ 

53 อุดหนุนอำเภอปาก
พนังตามโครงการจัด
งานรัฐพิธีถวายบังคม
พระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (พระปิยะ
มหาราชเจ้า) 

๓,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

อุดหนุนงบประมาณ
ใหก้ับอำเภอปาก
พนัง 

54 อุดหนุนอำเภอปาก
พนังตามโครงการจัด
งานรัฐพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ 
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพนั
ปีหลวง 

๕,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอปาก
พนัง 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (ต่อ) 

55 อุดหนุนอำเภอปาก
พนังตามโครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

๕,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอปาก
พนัง 

56 อุดหนุนอำเภอปาก
พนังตามโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี 

๕,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอปาก
พนัง 

57 อุดหนุนอำเภอปาก
พนังตามโครงการวนั
คล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร 

๔,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอปาก
พนัง 

58 โครงการอบรมและ
รณรงค์แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

13,500.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน 

อบรม รณรงค์ และ
ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที

รับผดิชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (ต่อ) 

59 โครงการฝึกอบรม
สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

246,280.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของ อป
พร. 

จัดฝึกอบรม อปพร. 
จำนวน 50 คน 

60 โครงการฝึกทบทวน 
อปพร. 

0.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของ อป
พร. 

จัดฝึกทบทวน อป
พร. จำนวน 50 คน 

61 โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

19,720.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

รณรงค์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ และให้การ
สนับสนุนอาหารและ
น้ำด่ืมจุดบริการ
ประชาชน 

62 โครงการส่งเสริมการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนแก่
นักเรียน 

0.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนแก่
นักเรียน 

อุดหนุนงบประมาณ
โรงเรียน 

63 โครงการพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ด้วย
กระบวนการลูกเสือ 
เนตรนารี 

๒๕,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อพัฒนานักเรียน
ให้มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

อุดหนุนงบประมาณ
โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 

64 โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีวันมาฆบูชา 

16,300.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่ออนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรม 

จัดกิจกรรม 

65 โครงการพระราชพิธี
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

30,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

จัดพิธีถวายพระพร
ชัยมงคลสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (ต่อ) 

66 โครงการพระราชพิธี
เฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี 

20,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

จัดพิธีถวายพระพร
ชัยมงคลสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี 

67 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

168,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ 
อปพร. มีองค์ความรู้
ในการเผชิญเหตุสา
ธารณภัย 

ฝึกอบรม อปพร. 
จำนวน 20 คน 

68 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

0.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อใช้ในการอำนวย
ความสะดวกและ
ให้บริการแก่
ประชาชนในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ครุภัณฑ์เพื่อป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

69 โครงการศึกษาดูงาน
ของกลุ่มแม่บ้านและ
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

174,130.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้กลุ่มแมบ่้าน
และกลุ่มอาชีพต่าง 
ๆ ได้ศึกษาดูงาน 
และนำมาปรับปรุง
ใช้ในตำบล 

การศึกษาดูงานของ
กลุ่มแม่บ้านและ
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

70 โครงการแก้ไขปัญหา
การว่างงาน 

30,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้ประชาชนผู้
ว่างงานในพืน้ท่ี
ตำบลมีงานทำและมี
รายได้ 

จัดฝึกอบรม
ประชาชนผู้ว่างงาน
ในพื้นท่ีตำบล 

71 จัดซื้อเครื่องกว้าน 
หมูท่ี่ 2 - 3 

120,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้ประชาชนมี
อุปกรณ์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 

จัดซื้อเครื่องกว้าน
เรือเจ้าพลัง ไม่ต่ำ
กว่า 85 แรงม้า 

72 จัดซื้อสายสลิง 140,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้ประชาชนมี
อุปกรณ์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 

แต่ละหมู่บ้านมี
อุปกรณ์ในการช่วย
ประกอบอาชีพ 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ต่อ) 

73 โครงการฝึกอบรม
อาชีพ 

30,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ 
ความสามารถ และมี
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

อบรมอาชีพให้แก่
ประชาชนในตำบล 

74 โครงการจัดทำตู้
ลำโพงในศาลา
ประชาคม หมู่ท่ี 1 

8,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อใช้ในกิจกรรม
สาธารณะ 

จัดทำตู้ลำโพง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

75 โครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

10,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

76 โครงการสนับสนุน
ค่าอาหาร น้ำด่ืม 
ให้แก่หน่วยงานต่าง 
ๆ ท่ีเข้ามาปลูกป่าใน
พื้นท่ี 

10,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าชาย
เลน 

สนับสนุนค่าอาหาร
และน้ำด่ืม 

77 โครงการรณรงค์
รักษาส่ิงแวดล้อม 

15,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้ประชาชน
ทราบถึงสภาพ
ปัญหา แนว
ทางแก้ไข และการ
รักษาส่ิงแวดล้อม 

รณรงค์รักษา
ส่ิงแวดล้อมในตำบล
แหลมตะลุมพุก 

78 ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริและ
นโยบายรัฐบาลท่ี
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

30,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อดำเนินการตาม
โครงการ
พระราชดำริและ
นโยบายรัฐบาล 

ดำเนินการตาม
โครงการ
พระราชดำริและ
นโยบายรัฐบาล 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

79 โครงการท้องถิ่นปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติ 

10,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

80 โครงการบำรุงรักษา
แหล่งน้ำ คู คลอง 

10,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

81 โครงการรักษ์ป่า
ชุมชน 

0.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

การการอนุรักษ์ฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

82 โครงการพัฒนาและ
รณรงค์การใช้หญ้า
แฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

10,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

83 โครงการรักน้ำ รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 

0.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อร่วมพัฒนาและ
สร้างจิตสำนึกให้กับ
ประชาชน 

การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

84 โครงการรณรงค์ลด
ปริมาณขยะมูลฝอย 
ภายใต้หลัก 3Rs คือ 
การใช้น้อย ใช้ซ้ำ 
และนำกลับมาใช้ใหม่ 

20,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อร่วมพัฒนาและ
สร้างจิตสำนึกให้กับ
ประชาชน 

ปริมาณขยะลดลง
และง่ายต่อการ
จัดเก็บมากขึน้ 

85 โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 

10,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อร่วมพัฒนาและ
สร้างจิตสำนึกให้กับ
ประชาชน 

พัฒนาและสร้าง
จิตสำนึกให้กับ
ประชาชน 

86 โครงการรณรงค์เพื่อ
จัดการและคัดแยก
ขยะมูลฝอย 

18,700.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อลดปริมาณขยะ
และง่ายต่อการ
จัดเกบ็ 

รณรงค์เพื่อจัดการ
คัดแยกขยะ 

87 ค่าธรรมเนียมในการ
ท้ิงขยะ 

103,525.00 กองช่าง เพื่อเป็นค่าจัดท้ิง
ขยะให้กับสำนักงาน
เทศบาลเมืองปาก
พนัง 

ค่าท้ิงขยะให้กับ
เทศบาลเมืองปาก
พนัง 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร 

88 โครงการร่วมพฒันา
และปรับปรุงภูมิทัศน์
ในวันสำคัญของชาติ 

20,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อร่วมพฒันาและ
สร้างจิตสำนึกให้กับ
ประชาชน 

เป็นค่าอาหารและ
เครื่องด่ืมในการ
พัฒนาในวันสำคัญ
ของชาติ เช่น วันพ่อ
แห่งชาติ วันแม่
แห่งชาติ ฯลฯ 

89 โครงการจัด
ประชาคมหมู่บ้าน 
ตำบล และแผน
ชุมชน 

15,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อระดมความคิด
กลุ่มผู้นำ ชุมชน 
และกลุ่มอาชีพ เพื่อ
ทราบปัญหาความ
ต้องการ 

จัดทำเวทีประชาคม 
ประชุมระดม
ความคิดกลุ่มผู้นำ 
ชุมชน และกลุ่ม
อาชีพ 

90 โครงการ อบต. 
สัญจรพบประชาชน 

15,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อทราบปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชน 

จัดประชุม 

91 โครงการจัดทำแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

150,000.00 กองคลัง เพื่อรวบรวมข้อมูล
แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้
เป็นปัจจุบัน 

จัดทำแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

92 จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

102,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีในการ
อำนวยความสะดวก
และให้บริการแก่
ประชาชน 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เช่น 
เครื่องสำรองไฟ 
เครื่องปริ้นเตอร์ 
จอคอมพิวเตอร์ 
พร้อมโต๊ะเก้าอี้ 

93 จัดซื้อโต๊ะนั่ง
ปฏิบัติงาน 

30,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 

โต๊ะระดับ 7 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร (ต่อ) 

94 ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง 
ๆ 

30,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการ
บริหารงานของ
เจ้าหน้าท่ีในการ
อำนวยความสะดวก
และให้บริการแก่
ประชาชน 

วัสดุและครุภัณฑ์
สำนักงาน 

95 โครงการจัดทำบอร์ด
ผู้บริหาร พนักงาน 
และสมาชิกสภาฯ 

50,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อประชาสัมพันธ์
แก่ประชาชนท่ัวไป 

บอร์ดผู้บริหาร 
พนักงาน และ
สมาชิกสภาฯ 

96 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

75,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อใช้ในสำนักงาน
และอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ท่ีมาติดต่อราชการ 

เครื่องปรับอากาศ 
(ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

97 จัดซื้อตู้ยาม 120,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีในการ
รักษาความปลอดภัย
ให้กับประชาชนและ
นักท่องเท่ียว 

ตู้ยาม 

98 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 15,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อใช้ในการอำนวย
ความสะดวกและ
ให้บริการแก่
ประชาชน 

เครื่องตัดหญ้า (ตาม
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

99 จัดซื้อบันได
อลูมิเนียม 

5,000.00 กองคลัง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง
ของเจ้าหน้าท่ีในการ
อำนวยความสะดวก
และให้บริการแก่
ประชาชน 

บันไดอลูมิเนียม 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร (ต่อ) 

100 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ัง 

313,745.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีการเลือกตั้ง
ตัวแทนในการ
บริหาร อบต. 

จัดการเลือกตั้ง 

101 โครงการเตรียมความ
พร้อมการพัฒนา
ประชาธิปไตย 

0.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 

จัดประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น 
วารสาร แผ่นพับ 
เสียงตามสาย เป็น
ต้น 

102 โครงการพระราชดำริ
หรือพระราชเสาวนีย์ 

10,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อดำเนินการตาม
โครงการ
พระราชดำริ พระ
ราชเสาวนีย์ 

ดำเนินการตาม
โครงการ
พระราชดำริ พระ
ราชเสาวนีย์ 

103 โครงการปกป้อง
สถาบันสำคัญของ
ชาติ 

0.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อดำเนินการตาม
โครงการปกป้อง
สถาบันสำคัญของ
ชาติ 

ตามโครงการปกป้อง
สถาบันสำคัญของ
ชาติ 

104 โครงการสนับสนุน
การดำเนินการจัดทำ
ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ 

30,000.00 กองคลัง เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินการจัดทำ
ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ 

สนับสนุนการ
ดำเนินการจัดทำ
ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ 

105 โครงการจ้างองค์กร
หรือสถาบนัท่ีเป็น
กลางในการสำรวจ
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

25,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อสำรวจความพึง
พอใจในการ
ให้บริการของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

จ้างองค์กรหรือ
สถาบันที่เป็นกลาง
ในการสำรวจความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการ 

106 จัดซื้อเล่ือยโซ่ยนต์ 25,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อใช้ในการอำนวย
ความสะดวกและ
ให้บริการแก่
ประชาชน 

เล่ือยโซ่ยนต์ 
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 โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที

รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร (ต่อ) 

107 จัดซื้อเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า 

60,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกและ
ให้บริการแก่
ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการในกรณีเกิด
เหตุการณ์ไฟฟ้า
ขัดขอ้ง 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
(ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

108 จัดซื้อตูเ้หล็ก 55,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่อใช้ในการเก็บ
เอกสาร/ของต่าง ๆ 
ท่ีใช้ในการอำนวย
ความสะดวกและ
ให้บริการแก่
ประชาชน 

ตู้เหล็ก 2 บาน (ตาม
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

109 จัดซื้อกล้องถ่ายรูป 30,000.00 สำนักงาน
ปลัด 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกและ
ให้บริการแก่
ประชาชนในการ
ถ่ายรูปเพื่อบันทึก
ข้อมูลต่าง ๆ 

กล้องถ่ายรูป 

หมายเหตุ : จำนวนงบประมาณ คือ จำนวนงบประมาณ ณ วันส้ินสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จำนวน
งบประมาณ = งบประมาณท่ีอนุมัติ ณ วันประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ + 
โอนเพิ่ม – โอนลด) 
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จ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 
รวม ๓๙ โครงการ จำนวนเงิน ๕,๙๔๘,๕๗3.๖๘ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๗ โครงการ จำนวน
เงิน ๕,๓๖๖,๔๐3.24 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1 493,500.00 
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ๒๗ ๔,๘๐๙,๘๙8.๖๘ ๒๗ ๔,๗๔๖,๒๒8.24 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 292,500.00 3 292,500.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

3 131,275.00 3 131,275.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การ
ปกครอง การบริหารจัดการองค์กร 

5 221,400.00 4 196,400.00 

รวม ๓๙ ๕,๙๔๘,๕๗3.๖๘ ๓๗ ๕,๓๖๖,๔๐3.24 

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีมีการก่อ
หนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

 ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1 โครงการติดต้ังโซล่า
เซลล์บริเวณท่าเรือ 

493,500.00 493,500.00 0.00 0.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

2 ค่าอาหารเสริม (นม) 300,000.00 280,143.68 216,473.24 19,856.32 
3 การสนับสนุนอาหาร

กลางวัน 
6๐0,000.00 ๔๗7,240.00 ๔๗7,240.00 122,760.00 

๔ โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 

๓0,000.00 ๓0,000.00 ๓0,000.00 0.00 

5 โครงการยกระดับ
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา 

๒๕,000.00 ๒๕,000.00 ๒๕,000.00 0.00 

6 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 2,677,100.00 2,542,000.00 2,542,000.00 135,100.00 
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 ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (ต่อ) 

7 เบ้ียยังชีพคนพิการ 796,500.00 796,500.00 796,500.00 0.00 

8 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 
9 โครงการแข่งขันกรีฑา - 

กีฬานันทนาการ 
20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

10 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 
ระดับอำเภอ อำเภอปาก
พนัง  

20,000.00 15,000.00 15,000.00 5,000.00 

11 โครงการควบคุมและ
ป้องกันการระบาดของ
โรค 

25,000.00 22,000.00 22,000.00 3,000.00 

12 โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

20,000.00 450.00 450.00 19,550.00 

13 โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

100,000.00 36,162.00 36,162.00 63,838.00 

14 โครงการอุดหนุนสำหรับ
สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี 

5,000.00 1,869.00 1,869.00 3,131.00 
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 ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจา่ย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (ต่อ) 

15 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

40,000.00 12,500.00 12,500.00 27,500.00 

16 โครงการรำลึกเหตุการณ์ 
๒๕ ตุลาคม วันมหาวาต
ภัย 

31,180.00 31,180.00 31,180.00 0.00 

17 อุดหนุนอำเภอปากพนัง
ตามโครงการจัดงาน
เทศกาลเดือนสิบ (แห่
หมฺรับ) 

3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 

18 อุดหนุนอำเภอปากพนัง
ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า
ขึ้นธาตุ 

2๐,000.00 2๐,000.00 2๐,000.00 0.00 

19 อุดหนุนอำเภอปากพนัง
ตามโครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกยีรติเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

๕,000.00 ๕,000.00 ๕,000.00 0.00 

20 อุดหนุนอำเภอปากพนัง
ตามโครงการจัดงานรัฐ
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ 
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 

๕,000.00 ๕,000.00 ๕,000.00 0.00 

2๑ โครงการอบรมและ
รณรงค์แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

13,500.00 13,200.00 13,200.00 300.00 
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 ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจา่ย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (ต่อ) 

2๒ โครงการฝึกอบรม 
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

246,280.00 238,100.00 238,100.00 8,180.00 

2๓ โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

19,720.00 13,750.00 13,750.00 5,970.00 

2๔ โครงการพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ด้วย
กระบวนการลูกเสือ 
เนตรนารี 

๒๕,000.00 ๒๕,000.00 ๒๕,000.00 0.00 

2๕ โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีวันมาฆบูชา 

16,300.00 16,300.00 16,300.00 0.00 

2๖ โครงการพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

30,000.00 800.00 800.00 29,200.00 

๒๗ โครงการพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชิน ี

20,000.00 800.00 800.00 19,200.00 

๒๘ โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

168,000.00 160,904.00 160,904.00 7,096.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

๒๙ โครงการศึกษาดูงานของ
กลุ่มแม่บ้านและกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ 

174,130.00 166,100.00 166,100.00 8,030.00 

3๐ จัดซื้อสายสลิง 140,000.00 120,400.00 120,400.00 19,600.00 
3๑ โครงการจัดทำตู้ลำโพง 

ในศาลาประชาคม หมู่ท่ี 
1 

8,000.00 6,000.00 6,000.00 2,000.00 
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 ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจา่ย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3๒ ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริและ
นโยบายรัฐบาลท่ี
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 

30,000.00 9,050.00 9,050.00 20,950.00 

3๓ โครงการรณรงค์เพื่อ
จัดการและคัดแยกขยะ
มูลฝอย 

18,700.00 18,700.00 18,700.00 0.00 

3๔ ค่าธรรมเนียมในการท้ิง
ขยะ 

103,525.00 103,525.00 103,525.00 0.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร 

3๕ โครงการจัดทำแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

150,000.00 149,800.00 149,800.00 200.00 

3๖ จัดซื้อโต๊ะนั่งปฏิบัติงาน 30,000.00 26,400.00 26,400.00 3,600.00 

๓๗ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 75,000.00 17,000.00 17,000.00 58,000.00 
๓๘ จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม 5,000.00 3,200.00 3,200.00 1,800.00 
๓๙ โครงการจ้างองค์กรหรือ

สถาบันที่เป็นกลางใน
การสำรวจความพึง
พอใจในการให้บริการ 

25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

20 2,565,997,000.00 1 493,500.00 1 493,500.00 
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 120 193,283,000.00 67 ๕,๖๖๔,080.00 ๒๗ ๔,๘๐๙,๘๙8.๖๘ ๒๗ ๔,๗๔๖,๒๒8.24 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 13 900,000.00 6 502,130.00 3 292,500.00 3 292,500.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

15 697,000.00 1๓ 2๔7,225.00 3 131,275.00 3 131,275.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การ
ปกครอง การบริหารจัดการองค์กร 

52 10,907,000.00 2๒ 1,1๗5,745.00 5 221,400.00 4 196,400.00 

รวม 220 2,771,784,000.00 109 ๘,๐๘๒,680.00 ๓๙ ๕,๙๔๘,๕๗3.๖๘ ๓๗ ๕,๓๖๖,๔๐3.24 
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ฉ. ผลการดำเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริม และสนับสนุนจากภาค
ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ี ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานท่ีสำคัญดังนี้ 

      
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 

 

      
โครงการรณรงค์เพื่อจัดการและคัดแยกขยะมูลฝอย 

 

      
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
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โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

 

      
โครงการศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

 

      
โครงการรำลึกเหตุการณ์ 25 ตุลาคม วันมหาวาตภัย 
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โครงการอบรมและรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

      
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันมาฆบูชา 

 

      
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต. 
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ช. คณะกรรมการ 
    1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 นายประยุทธ แก้วประสิทธิ์  ประธานกรรมการ 
 นายสมบัติ จิตนาธรรม   กรรมการ 
 นายยุทธนา สุวรรณรักษา   กรรมการ 
 นางสุดจิตต์ นพรัตน์   กรรมการ 
 นายแผ้ว พลายด้วง   กรรมการ 
 นายธานี สุวรรณเป่ียม   กรรมการ 
 นางซ้วง แซ่หลี    กรรมการ 
 นายพินิต บุญรอด   กรรมการ 
 นายณรงค์ สีคง    กรรมการ 
 นายศักดิ์สยาม สุวรรณฤทธิ์  กรรมการ 
 นางจินดา สีคง    กรรมการ 
 นายประเสริฐ มณีวงศ์   กรรมการ 
 นางพงษ์ทิพย์ กิ้มศรีตุ้น   กรรมการ 
 นายชิต นาคสิงห์    กรรมการ 
 นางกมลทิพย์ จงจิตร   กรรมการและเลขานุการ 
 นางสิริญพัชธ์ พงศ์ธนบดี   ผู้ช่วยเลขานุการ  
 นางสาววรรณนิดา เพชรจันทร์ทอง  ผู้ช่วยเลขานุการ  

    2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 นางสาวอรพิน บัวโต   ประธานกรรมการ 
 นายแผ้ว พลายด้วง   กรรมการ 
 นายปรีชา ล่ิมประเสริฐ   กรรมการ 
 นายวันชัย กาจริต   กรรมการ 
 นายพร้อม บุญรอด   กรรมการ 
 นางสาวพรประภา แก้วเมือง  กรรมการ 
 นายสุขสันต์ เช้ือชมสุข   กรรมการ 
 นางกมลทิพย์ จงจิตร   กรรมการ  
 นางจินดา สีคง    กรรมการ 
 นายณรงค์ สีคง    กรรมการ 
 นางสิริญพัชธ์ พงศ์ธนบดี   กรรมการและเลขานุการ  
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        ๒.๑ ผู้ทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุก 
 นางสาววรรณนิดา เพชรจันทร์ทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

       3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 นางกมลทิพย์ จงจิตร   ประธานกรรมการ 
 นายธันฐกรณ์ คุระแก้ว   กรรมการ 
 นายวันชัย กาจริต   กรรมการ  
 นายวิชาญ รักขประเสริฐ   กรรมการ  
 นายวิโรจน์ แก้วนก   กรรมการ  
 นางสิริญพัชธ์ พงศ์ธนบดี     กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาววรรณนิดา เพชรจันทร์ทอง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

    สรุปผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีโครงการพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๙ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๓๗ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน ๒ โครงการ และท่ียังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๗๐ โครงการ งบประมาณท่ีใช้ไปท้ังส้ิน ๕,๙๔๘,๕๗3.๖๘ 
บาท 

    ข้อสังเกต 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีโครงการพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนเยอะ แต่สามารถดำเนินการโครงการพัฒนาให้แล้วเสร็จได้น้อย 

    ข้อเสนอแนะ 
 (๑) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกควรดำเนินการโครงการพัฒนาให้แล้วเสร็จมากกว่านี้ 
 (๒) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกควรส่งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
โครงการพัฒนาเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
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๔. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ 
    ๔.๑ แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การปกครอง
ส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกโดยตนเอง 
 
 
 
 
คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  โดยจะทำการประเมิน
และรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

 

ประเด็น 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น   
๑. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๓. มีการจัดประชุมอยา่งต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
๔. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิน่   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถ่ินมาจัดทำฐานข้อมูล   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มในการจัดทำแผน   
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถ่ิน   
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน    
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
๑๒. มีการกำหนดจดุมุง่หมายเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินท่ียั่งยืน   
๑๓. มกีารกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน   
๑๔. มกีารกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการกำหนดยทุธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๑๗. มกีารจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

แบบที่ ๑  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององคก์ารปกครองส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุกโดยตนเอง 
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      ๔.๒ การสำรวจความพึงพอใจ โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
 ๔.๒.๑ แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุกในภาพรวม 

 

 

 

คำชี้แจง : แบบท่ี ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุกในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ   (๑) ชาย    จำนวน  ๑๓  คน   
  (๒) หญิง   จำนวน  ๑๗  คน 
๒. อายุ   (๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี  จำนวน    ๕  คน   
  (๒) ๒๐ – ๓๐ ปี   จำนวน    ๔  คน     
  (๓) ๓๑ – ๔๐ ปี   จำนวน    ๘  คน 
  (๔) ๔๑ – ๕๐ ปี   จำนวน    ๖  คน   
  (๕) ๕๑ – ๖๐ ปี   จำนวน    ๔  คน     
  (๖) มากกว่า ๖๐ ปี  จำนวน    ๓  คน 
๓. การศึกษา  (๑) ประถมศึกษา   จำนวน    ๒  คน   
  (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน  ๒๐  คน   
  (๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน    ๐  คน 
  (๔) ปริญญาตรี   จำนวน    ๗  คน    
  (๕) สูงกว่าปริญญาตรี  จำนวน    ๐  คน    
  (๖) อื่น ๆ   จำนวน    ๐  คน 
๔. อาชีพหลัก  (๑) รับราชการ   จำนวน    ๒  คน   
  (๒) เอกชน/รฐัวิสาหกิจ  จำนวน    ๒  คน    
  (๓) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จำนวน    ๕  คน 
  (๔) รับจ้าง   จำนวน    ๖  คน    
  (๕) นักเรียน/นักศึกษา  จำนวน    ๖  คน    
  (๖) เกษตรกร   จำนวน    ๐  คน 
  (๗) ประมง   จำนวน    ๘  คน   
  (๘) อื่น ๆ   จำนวน    ๑  คน 

 

แบบที่ ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุกในภาพรวม 
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ส่วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกในภาพรวมมากน้อย
เพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๔๖.๗% ๕๓.๓% - 
๒) มกีารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๓.๓% ๙๖.๗% - 
๓) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๔๐.๐% ๖๐.๐% - 
๔) มกีารรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ - ๘๐.๐% ๒๐.๐% 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม - ๘๓.๓% ๑๖.๗% 
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด - ๑๐๐.๐% - 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ๑๐.๐% ๙๐.๐% - 
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๑๐.๐% ๙๐.๐% - 
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๖.๗% ๘๓.๓% - 

ภาพรวม ๑๔.๑% ๘๑.๘% ๔.๑% 

 สรุปผล 
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในภาพรวมพบว่าสัดส่วนของประชาชนท่ีพอใจและพอใจมากมีมากกว่า
ร้อยละ ๕๐ แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนด 

 ข้อสังเกต 
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในภาพรวมพบว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
พอใจ และประชาชนบางส่วนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับไม่พอใจใน ๒ ประเด็น คือ ประเด็น ๔) มีการรายงานผล
การดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ และประเด็น ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

 ข้อเสนอแนะ 
  (๑) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกควรจะดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในทุก
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสำเร็จให้มากกว่านี้ 
  (๒) หากไม่สามารถดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมใดได้ ก็ควรจะช้ีแจงเหตุผลให้ประชาชนเข้าใจ
และหาทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เมื่อประชาชนเข้าใจและปญัหาถูกแก้ไขแล้ว ก็จะทำให้ประชาชนมีความพึง
พอใจใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกท่ีดีขึ้น 
  (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกควรมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ และเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
  (๔) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกสามารถนำผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไป
ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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๔.๒.๒ แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุกในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
๑. เพศ   (๑) ชาย    จำนวน  ๑๓  คน   
  (๒) หญิง   จำนวน  ๑๗  คน 
๒. อายุ   (๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี  จำนวน    ๕  คน   
  (๒) ๒๐ – ๓๐ ปี   จำนวน    ๔  คน     
  (๓) ๓๑ – ๔๐ ปี   จำนวน    ๘  คน 
  (๔) ๔๑ – ๕๐ ปี   จำนวน    ๖  คน   
  (๕) ๕๑ – ๖๐ ปี   จำนวน    ๔  คน     
  (๖) มากกว่า ๖๐ ปี  จำนวน    ๓  คน 
๓. การศึกษา  (๑) ประถมศึกษา   จำนวน    ๒  คน   
  (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน  ๒๐  คน   
  (๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน    ๐  คน 
  (๔) ปริญญาตรี   จำนวน    ๗  คน    
  (๕) สูงกว่าปริญญาตรี  จำนวน    ๐  คน    
  (๖) อื่น ๆ   จำนวน    ๐  คน 
๔. อาชีพหลัก  (๑) รับราชการ   จำนวน    ๒  คน   
  (๒) เอกชน/รฐัวิสาหกิจ  จำนวน    ๒  คน    
  (๓) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จำนวน    ๕  คน 
  (๔) รับจ้าง   จำนวน    ๖  คน    
  (๕) นักเรียน/นักศึกษา  จำนวน    ๖  คน    
  (๖) เกษตรกร   จำนวน    ๐  คน 
  (๗) ประมง   จำนวน    ๘  คน   
  (๘) อื่น ๆ (ระบ)ุ    จำนวน    ๑  คน 

 

 

 

 

 

แบบที่ ๓/๓  แบบประเมินความพงึพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุกในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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ส่วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กกรปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนเท่าใด 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม ๗.๕ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม ๖.๗ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๔ 
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๕.๖ 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๕.๐ 
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด ๔.๑ 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ๓.๑ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๓.๐ 

ภาพรวม ๕.๓ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การพัฒนาคนและสังคม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ๘.๒ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๘ 
๓) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๑ 
๔) มกีารรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๖.๖ 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๕.๖ 
๖) การดำเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด ๗.๑ 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ๗.๙ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๐ 

ภาพรวม ๗.๔ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ๘.๑ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๗ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๐ 
๔) มกีารรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๖.๕ 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๕.๕ 
๖) การดำเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด ๗.๑ 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ๗.๗ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๘ 

ภาพรวม ๗.๓ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม ๘.๑ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๗ 
๓) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๐ 
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๖.๖ 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๕.๖ 
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๗.๑ 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ๗.๗ 
๘) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๗ 

ภาพรวม ๗.๓ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กจิกรรม ๘.๓ 
๒) มกีารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๒ 
๓) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๓ 
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๗.๓ 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๕.๘ 
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด ๗.๗ 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน ๘.๒ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๓ 

ภาพรวม ๗.๘ 

 สรุปผล 
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในแต่ละยุทธศาสตร์พบว่าค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในแต่ละ
ยุทธศาสตร์อยู่ในช่วง ๔.๐ - ๗.๙ แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุกในแต่ละยุทธศาสตร์นั้น ประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง 

  ข้อสังเกต 
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในแต่ละยุทธศาสตร์พบว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมท่ีน้อยท่ีสุด คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานในส่วนของยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ จึงทำให้ประชาชนไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในยุทธศาสตร์ด้านนี้
เท่าท่ีควร 



- 85 - 

 ข้อเสนอแนะ 
  (๑) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกควรจะดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในทุก
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสำเร็จให้มากกว่านี้ 
  (๒) หากไม่สามารถดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมใดได้ ก็ควรจะช้ีแจงเหตุผลให้ประชาชนเข้าใจ
และหาทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เมื่อประชาชนเข้าใจและปญัหาถูกแก้ไขแล้ว ก็จะทำให้ประชาชนมีความพึง
พอใจใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกท่ีดีขึ้น 
  (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกควรมีความพร้อมในด้านบุคลากรในการปฏิบัติงาน
มากกว่านี้ 
  (๔) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกสามารถนำผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไป
ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๗๕๘๐ ๙๙๕๕   
หมายเลขโทรสาร  ๐ ๗๕๘๐ ๙๙๗๗ 

อีเมล์ : lamtalumpuk.62@gmail.com 
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