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คำนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
พัฒนา สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ส่วนที่ ๑  บทนำ 
 
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพ่ือประชาชน ทั้งในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้ง
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
หน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยให้จัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนด
รายละเอียดแผนงาน จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น 
ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ร่วมกันจัดทำ  ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน อันจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาทอ้งถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือนำไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้
เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ
สามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการ คือ  

(๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
(๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร  
(๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
(๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน  
(๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน  
 



- ๒ - 

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่ง
บอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อัน
เป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ วางไว้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ไปแล้ว แต่ต่อมาได้ดำเนินการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ 
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ เพราะฉะนั้น องค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งประกอบ
ไปด้วย   

๑. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้ 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้
ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒     

  ๒. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพ่ือรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี   

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ ดังนี้ 

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
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และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒) 

๔. แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ 
“การติดตาม (monitoring)” หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่ งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หาก
ไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกิน
กว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาใน
การควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
 ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-
effective) ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
ต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึง
โครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอ
วิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน 
 โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่า
เป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ 
นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้ว
ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่
จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน 
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตาม เพ่ือจะเลือกใช้
วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด 
 ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จ
ตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้ง การติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับ
การใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้  การประเมินผลยังถือเป็น
กระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความ
เที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 
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กล่าวอีกนัยหนึ่ง การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่าง 
ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแขง็ก็ต้อง
เร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึง
รอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอ
โอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบ
จุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ต้ังรับและรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาส
ก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่ง
รีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

(๑) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
(๒) เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
(๓) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
(๔) เพ่ือระบุแนวทางทีจ่ะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม 
(๕) เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
(๖) เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
(๗) เพ่ือตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
(๘) เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
(๙) เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ขัน้ตอนที่ ๑   
 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อ ๒๘ ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารทีค่ัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
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(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิน่คัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน    

ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ กรรมการ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้ 
ขั้นตอนที่ ๒  
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๑)   
ขั้นตอนที่ ๓   
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๒)   
ขั้นตอนที่ ๔   
 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒    
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอตอ่สภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

คณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธกีารในการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนา 
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๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม
ประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้  

๔.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ดังนี้ 
(๑) แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก (ตามคู่มือการ

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

๔.๒ การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) มีการวัดผลดังนี้   
(๑) แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกโดยตนเอง (ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

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

(๓) การสำรวจความพึงพอใจ โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

 แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุกในภาพรวม (ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุกในแต่ละยุทธศาสตร์ (ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุก (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 

(๔) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

 (๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
 (๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ  ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 (๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 
 (๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพ่ือนำมาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 
 (๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขัน้ตอนการทำงานของแผนงานให้มีความ
กระจา่งชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 
 (๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 (๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือทำการประเมินผลต่าง ๆ)      
 (๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง หรือจะต้องปรับปรุงในส่วน
ใดบ้าง       
 (๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการทีไ่ม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย   

 

 



 

 

                      ส่วนที่ ๒  การติดตามและประเมินผล 
 

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑      

    ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  (๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  (๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
  (๓) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  (๔) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๕) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร     

    ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก มีดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวน

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายไปแหล่งท่อง 
เท่ียวปลายแหลมตะ- 
ลุมพุก หมู่ท่ี 4 

 
985,000.00 เพื่อให้การคมนาคม 

สะดวกรวดเร็วขึ้น 
ระยะทาง 300.๐๐ ม. 
กว้าง         0.15 ม. 
พร้อมไหล่ทางหินคลุก 

2 การพัฒนาด้านโครง 
สร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ำบ้านผู้ใหญ่
เหี้ยง หมูท่ี่ 2 

 
10,000.00 เพื่อระบายน้ำจาก

ครัวเรือนและแก้ปัญหา
น้ำเสีย 

ระยะทาง  10.00 ม. 
กว้าง         1.20 ม. 

3 การพัฒนาคนและ
สังคม 

อุดหนุนอำเภอปาก
พนังตามโครงการจัด
งานเทศกาลเดือนสิบ 

 
3,000.00 เพื่ อ อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ

ส่ ง เสริ มประเพณี
วัฒนธรรม 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอปากพนัง 

4 การพัฒนาคนและ
สังคม 

อุดหนุนอำเภอปาก
พนังตามโครงการจัด
งานมาฆบูชาแห่ผ้า
ขึ้นธาตุ 

 
13,000.00 เพื่ อ อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ

ส่ งเสริมประเพณี
วัฒนธรรม  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับอำเภอปากพนัง 

5 การพัฒนาคนและ
สังคม 

การสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) นักเรียน 
จำนวน 2 โรงเรียน 

เงินอุ ดห นุน
ท่ัวไป 

0.00 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น
ได้รับอาหารเสริม 
(นม) อย่างเพียงพอ 

นักเรียนตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนถึงชั้น ป.6 

 



- ๙ - 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวน

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

6 การพัฒนาคนและ
สังคม 

การสนับสนุนอาหาร
กลางวัน จำนวน 2 
โรงเรียน 

เงินอุ ดห นุน
ท่ัวไป 

524,000.00 เพื่อให้ นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวันอย่ าง
เพียงพอ 

นักเรียนตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนถึงชั้น ป.6 

7 การพัฒนาคนและ
สังคม 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิ จ ก ร ร ม อ บ ร ม
คุณธรรมจริยธรรม 
นักเรียน จำนวน 2 
โรงเรียน 

 
30,000.00 เพื่ อปลูกฝังคุณธรรม 

จริ ย ธรรม  ให้ แ ก่
นักเรียน 

นักเรียน 2 โรงเรียน 

8 การพัฒนาคนและ
สังคม 

โค ร งก า รส่ ง เส ริ ม
กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

 
28,000.00 เพื่ อ ให้ เด็ ก แ ล ะ

เย าวชน ได้ มี ส่ วน
ร่ วม ในก ารจั ดท ำ
กิจกรรมร่วมกัน 

จำนวน 2 โรงเรียน 

9 การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการยกระดั บ
คุณภาพผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 

 
25,000.00 เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียน 

ท่ีมีความสามารถได้
เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ 

จำนวน 2 โรงเรียน 

10 การพัฒนาคนและ
สังคม 

โค ร งก ารอุ ด ห นุ น  
อสม . ส ำห รับ ก าร
บริหารสาธารณสุข 

 
45,000.00 เพื่ อ ให้  อ สม . ได้

ด ำ เนิ น กิ จ ก ร ร ม
พั ฒ น า ศั ก ย ภ าพ
ด้านสาธารณสุข 

จำนวน 3 หมู่บ้าน 

11 การพัฒนาคนและ
สังคม 

การสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) นักเรียน 
จำนวน 2 โรงเรียน 

เงินอุ ดห นุน
ท่ัวไป 

534,000.00 เพื่ อ ให้ นั ก เ รี ย น
ได้รับอาหารเสริม
(นม) อย่างเพียงพอ 

นักเรียนตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนถึงชั้น ป.6 

12 การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการยกระดั บ
คุณภาพผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 

 
10,000.00 เพื่อส่งเสริมนักเรียน

ทีมี่ ความสามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ 

นักเรียน 2 โรงเรียน 

13 การพัฒนาคนและ
สังคม 

การสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 

 
2,420,000.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสร้างขวัญ
กำลังในจท่ีดีแก่ผู้สูง
อายุุ 

จำนวนผู้สู งอายุ ท่ีมี
อายุ 60 ปีขึ้นไป 

14 การพัฒนาคนและ
สังคม 

การสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพให้แก่ผู้พิการ 

 
844,800.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสร้างขวัญ
กำลังใจแก่ผู้พิการ 

สนับสนุนงบประมาณ
เบี้ ยยังชีพผู้พิการใน
ตำบล 



- ๑๐ - 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวน

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

15 การพัฒนาคนและ
สังคม 

การสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ 

 
24,000.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสร้างขวัญ
กำลังใจท่ีดีแก่ผู้ติด
เชื้อ 

สนับสนุนงบประมาณ
เบี้ยยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อ
ในตำบล 

16 การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้ เลือด 
ออก 

 
5,000.00 เพื่ อ ให้ ประชาชน

ได้ รับการป้ องกั น
โรคไข้เลือดออก 

จัดกิจกรรมรณรงค์
และเผยแพร่ประชา- 
สัมพันธ์ 

17 การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

 
10,000.00 เพื่ อควบ คุม  และ

ป้องกันไม่ให้โรคพิษ
สุนัขบ้าแพร่ในชุมชน 

จัดกิจกรรมรณรงค์
และเผยแพร่ประชา- 
สัมพันธ์ 

18 การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการสมทบกอง 
ทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

 
100,000.00 เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม ให้

ป ร ะ ช า ช น ได้ รั บ
บริการด้านสุขภาพ
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนในพื้น ท่ีมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

19 การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการจัดการแข่งขัน 
กีฬาประเพณีแหลม
ตะลุมพุก คัพ 

 
500,000.00 เพื่ อ ให้ ประชาชน 

เยาวชนรู้รักสามัคคี 
รู้จักการให้อภัยและ
รู้ถึงประโยชน์ของ
กีฬา 

จัดการแข่ งขันกีฬ า  
ประจำปี  จำนวน 1 
ครั้ง 

20 การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการจัดการแข่งขัน 
กีฬาพื้นบ้าน 

 
50,000.00 เพื่ อ ให้ ประชาชน 

เยาวชนรู้รักสามัคคี 
รู้จักการใหเอภัยใช้
เว ล า ว่ า ง ให้ เป็ น
ประโยชน์ 

จัดการแข่ งขันกีฬ า
พื้นบ้าน เพื่อสนับสนุน
ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย วช่ ว ง
เทศก าลสงก รานต์
บริเวณชายหาด 

21 การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการรณรงค์การ
ป้องกันยาเสพติด 

 
30,000.00 เพื่อป้องกันและแก้ไข 

ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชม
ชน 

22 การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 

 
100,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรียน

และ เยาวชน ได้ มี
โอกาสแสดงออก 
ให้ความสำคัญกับ
เด็ก 

จัดการแสดง การละเล่น 
ก า ร แ จ ก ข อ งข วั ญ
ให้กับเด็ก 

 



- ๑๑ - 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวน

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

23 การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการปรับปรุง ต่อ
เติมศาลาเอนกประสงค์ 
(โรงครัว) หมู่ท่ี 1 

 
99,800.00 เพื่อความสะดวกใน

การใช้บริการ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการบริการ 

24 การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการฝึกอบรม
สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภั ยฝ่ ายพล
เรือน 

 
120,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ก า รป้ อ งกั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณภัย 

จัดฝึกอบรม อปพร. 

25 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการจ้างแรงงาน
นักเรียน นักศึกษา
ปฏิบัติงานในช่วงปิด
ภาคเรียน 

 
20,000.00 เพื่อสร้างรายได้ให้

นักเรียน ลดรายจ่าย 
ผู้ปกครอง 

จ้างแรงงานนักเรียน 
นัก ศึกษาในช่ วงปิ ด
ภาคเรียน 

26 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการแก้ไขปัญหา
การว่างงาน 

 
35,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี

ง าน ท ำ  มี ร าย ได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีงานทำ มี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

27 ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
15,000.00 เพื่ ออ นุรักษ์ฟื้ นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

28 ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ค่าธรรมเนียมในการ
ท้ิงขยะ 

 
72,000.00 เพื่ อ เป็ น ค่ าจัด ท้ิ ง

ขยะให้กับสำนักงาน
เทศบาลเมืองปาก
พนัง 

ค่ า ท้ิ ง ข ย ะ ใ ห้ กั บ
สำ นั ก งาน เทศบ าล
เมืองปากพนัง 

29 ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โ ค ร ง ก า ร ดู แ ล
ทรัพยากรชายฝั่ง 

 
40,000.00 เพื่ ออ นุรักษ์ฟื้ นฟู

ทรัพยากรชายฝั่ง 
อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรชายฝั่ง 

30 ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าชาย
เลน 

 
20,000.00 ก ารอ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ

ฟื้นฟูทรัพยากรป่า
ชายเลน 

ทรัพยากรป่าชายเลน
เพิ่มขึ้น 

31 การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง การบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการจัดประชาคม
หมู่บ้ าน ตำบลและ
แผนชุมชน 

 
30,000.00 เพื่อระดมความคิด

ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ 
เพื่อทราบปัญหาความ
ต้องการ 

จัดทำเวทีประชาคม 
ชุมชน กลุ่มอาชีพ 

 

 



- ๑๒ - 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวน

งบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

32 การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง การบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการศึกษาดูงาน
ของผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วน
ตำบล 

 
300,000.00 เพื่อนำความรู้จาก

การศึกษาดูงานมา
พัฒ นาคนพัฒ น า
งานและองค์กร 

ศึกษาดูงาน เพิ่มความ
รู้่ 

33 การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง การบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการจัดทำแผนท่ี
ภ าษี และทะ เบี ย น
ทรัพย์สิน 

 
180,000.00 เพื่อรวบรวมข้อมูล

แ ผ น ท่ี ภ า ษี แ ล ะ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ให้เป็นปัจจุบัน 

จัดทำแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

34 การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง การบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการจัดการเลือกตั้ง 
 

100,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี
การเลือกตั้งตัวแทน
ในการบริหาร อบต. 

การจัดการเลือกตั้ง 

35 การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง การบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการศึกษาดูงาน 
 

300,000.00 เพื่อนำความรู้จาก
การศึกษาดูงานมา
พัฒ นาคนพัฒ น า
งานและองค์กร 

สมาชิ กสภา พนักงาน
ส่วนตำบลได้รับความรู้
เพิม่เติม 

    ๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณทีไ่ด้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ  

 ๑.๓.๑ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณทีไ่ด้รับ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 34.0 83.14 2.0 1.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

2. การพัฒนาคนและสังคม 50.0 8.00 22.0 5.52 5.0 0.45 5.0 0.45 5.0 0.45 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5.0 0.24 2.0 0.06 1.0 0.03 1.0 0.03 1.0 0.03 

4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12.0 1.38 4.0 0.15 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

5. การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร 15.0 1.68 5.0 0.91 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 
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 ๑.๓.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

ยุทธศาสตร์ 
ผ่าน

เกณฑ ์
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

ร้อยละ รวม 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๐ ๐.๐๐ ๓๔ ๑๐๐ ๓๔ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ๕ ๑๐.๐๐ ๔๕ ๙๐ ๕๐ 
๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นเศรษฐกจิ ๑ ๒๐.๐๐ ๔ ๘๐ ๕ 
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๐ ๐.๐๐ ๑๒ ๑๐๐ ๑๒ 
๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร ๐ ๐.๐๐ ๑๕ ๑๐๐ ๑๕ 

รวม ๖ ๕.๑๗ ๑๑๐ ๙๔.๘๓ ๑๑๖ 

    ๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ใน
เขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริม และสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่
ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดย
มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้  
  1. การสนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียน จำนวน 2 โรงเรียน 
      2. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
      3. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 
                     4. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
  5. โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
                     6. โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงาน 

๑.๕ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 

 ๑.๕.๑ ปัญหาอปุสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา 
  (๑) ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย องค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุกจงึไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 
  (๒) ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/
กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดข้ึนน้อย 
  หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคที่เป็นข้อจำกัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกประสบ
ปัญหามาเป็นเวลาหลายปีเช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลาย ๆ แห่ง คือ ภาระค่าใช้จ่าย ทั้งคา่ใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากภาระหน้าที่ที่ต้องทำ ประกอบกับภาระที่ต้องชำระหนี้เงินกู้ ในขณะที่รายได้ที่ได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพ่ิมขึ้น
น้อยมาก 
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 ๑.๕.๒ แนวทางการแก้ไข 
  (๑) กอง/งานที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการและการติดตาม
ประเมินผลโครงการอย่างน้อยเพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรจะ
ดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป 
  (๒) เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นอกจากเสนอสภาฯ รับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว จะต้องมี
การแจกให้กอง/งานต่าง ๆ รับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพ่ือจะได้นำไปปรับปรุง พัฒนาให้
ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 
  (๓) การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการนำ
แผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณ
มากกว่าที่ผ่านมา เพ่ือให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
  (๔) การติดตามและประเมินผลถือเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้
ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามและ
ประเมินผลยังมีน้อย ไม่เป็นรปูธรรม 

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

    ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
 ประกอบด้วย 
    ๒.๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน 
    ๒.๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน 
    ๒.๑.๓ 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) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน 
        (๘) แผนงาน ๕ คะแนน 
        (๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน 
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   คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 

    ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ประกอบด้วย 
    ๒.๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน 
    ๒.๒.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน 
    ๒.๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน 
    ๒.๒.๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ คะแนน 
    ๒.๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย  
        (๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน 
        (๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน 
        (๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕  
        คะแนน 
        (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 มั่งคั่ง ยั่งยืน  
        ภายใต้หลักประชารัฐ  ๕ คะแนน 
        (๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน 
        (๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน 
        (๑๑) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ ๕  
        คะแนน 
        (๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน 
   คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิน่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 

    ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้กำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ตาม 
 (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
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 (๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 (๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง 
ซักซอ้มแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (๔) คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)   
 ๒.๓.๑ 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) 

  การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ 
และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    

 (๒) ความสอดคล้อง (relevance) 
  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ

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

 (๓) ความพอเพียง (adequacy)   
  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน 

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

 (๔) ความก้าวหน้า (Progress)  
  พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพจิารณา 
  ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง 
  ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชน การรณรงค์และป้องกันยา

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

  ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   สนับสนุนและส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง การพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับ

สภาพและความต้องการของตลาดและชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ตามวิถี
ชุมชนและภูมปิัญญาชาวบ้าน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว     
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  ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
   การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ การบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ำ การ

ควบคุมดูแลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเทีย่วธรรมชาติในชุมชน การบริหารจัดการขยะ การกำจัดและบำบัดมลพิษ  
  ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร 
   ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

 (๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

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

 (๖) ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม ่มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
 (๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   
  ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของตำบล ซ่ึงส่งผลไปถึงการพัฒนา

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

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่ 

 ๒.๓.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
และรวมทั้งตำบล อำเภอ เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อม
ภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน ดังนี้  

 (๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี

ผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การ
วิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
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 (๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
  เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

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

 ๒.๓.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก  
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม   
 (๑) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง

ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม ่

(๒) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
(๓) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
(๔) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
(๕) เสนอแนะความคิดเห็นทีไ่ด้จากการติดตามและประเมินผล 

    ๒.๔ กำหนดเครื่องมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ 
การสังเกต การสำรวจ และเอกสาร 
 - การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวบถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
 - การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตามและ
ประเมนิผลจะต้องกำหนดแนวทางในการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 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 ที่เป็นสาระสำคัญที่ต้องการ การให้ได้ข้อมูลการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ๒ วิธี คือ 
 (๑) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของการสนทนา
ระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพิ่มเตมิหรือขอคำอธิบายเหตุผล และ
ผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี สร้าง
ความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย 
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 (๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ขอ้มลูหลักบางคนในหมู่บ้าน/
ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอ่ืน ๆ มีประสบการณ์ด้านการ
พัฒนาท้องถิ่น การวางแผน  
 - การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิด
อะไรขึ้น กับการพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต 
การสังเกต คือ การเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อม ๆ กัน 
ตาดู หูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพ่ือติดตามและประเมินผล 
 ในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระทำควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และการ
สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถนำมาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่ง
ต่าง ๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ สามารถ
แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท 
 (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนรวมนี้มีลักษณะเด่น คอื ๑) 
มีเป้าหมายเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด ๒) มีความตระหนักถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
กิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจนมากที่สุด ๓) เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด  
๔) ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน ๕) ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่
ละวัน ๖) จดบันทึกอย่างละเอียด  
 (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม 
หมู่บ้าน/ชุมชนนั้น ๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกต 
และผู้อยู่ในกิจกรรมนั้น ๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต 
 - การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึง
พอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการสำรวจ และทิศ
ทางการสำรวจ 
 - เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้
เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุ
ของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการกำหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ในการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก กำหนดเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
  (๑) การใช้แบบสอบถาม  
  (๒) การสัมภาษณ์  
  (๓) การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม 

 

 



- ๒๐ - 

     ๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 

 ๒.๕.๑ แบบที่ ๑ การช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การ
ปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

  ๒.๕.๑.๑ วัตถุประสงค์ของแบบ 
   แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การ
ปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
ปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ว่าดำเนินการครบถ้วนทุกข้ันตอนมากน้อยเพียงใด อย่างไร 

  ๒.๕.๑.๒ ประโยชน์ 
   เป็นเครื่องมือสำหรับองค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกประเมินตนเอง ใช้ในการ
ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามขัน้ตอนการ
จดัทำแผนพัฒนาท้องถิน่ที่ถูกต้องหรือไม่ โดยองค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเป็นผู้กรอกข้อมูล 

  ๒.๕.๑.๓ ระยะเวลาในการติดตาม 
   หลังจากที่องค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แล้ว 

  ๒.๕.๑.๔ องค์ประกอบของแบบ 
   แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การ
ปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ประกอบด้วย 
   ส่วนที่ ๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ส่วนที่ ๒ ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด ๑๘ ข้อ ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิน่ ๖ ข้อ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑๒ ข้อ (สำหรับองค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก
ตอบว่ามีการดำเนินการ/ไม่มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการช่วยกำกับนั่นเอง) 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี ๑  การช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การปกครองส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุก 

 



- ๒๑ - 

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การ
ปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์การปกครองส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

   

 

 

 

 

 

ประเด็นการประเมิน มีการดำเนินงาน ไม่มีการดำเนินงาน 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น   
๓. มีการจัดประชุมอยา่งต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น 

  

ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗. มีการรวบรวมขอ้มูลและปัญหาสำคัญของท้องถิน่มาจัดทำฐานข้อมูล   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพือ่ประเมินสถานภาพการพัฒนา 
    ท้องถิ่น 

  

๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ศักยภาพของทอ้งถิน่  

  

๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ท่ียั่งยืน   
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาทอ้งถิ่น   
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   



- ๒๒ - 

 ๒.๕.๒ แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
  ๒.๕.๒.๑ วัตถุประสงค์ของแบบ 
   แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เป็น
เครื่องมือหนึ่งที่องค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก สามารถนำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานองค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 
คือ การติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

  ๒.๕.๒.๒ ประโยชน์ 
   เป็นเครื่องมือสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ซ่ึงนอกจากจะทำให้
รับทราบถึงสถานการณ์ในการดำเนินงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่
กำหนด สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ 

  ๒.๕.๒.๓ ระยะเวลาในการติดตาม 
   แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เป็นแบบที่
ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

  ๒.๕.๒.๔ องค์ประกอบของแบบ 
   แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ประกอบไป
ด้วยเนื้อหาที่สำคัญ ๔ ส่วน คือ  
   ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
    - ชื่อหน่วยงาน 
    - ปีงบประมาณที่รายงาน 
   ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
    - จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  
                                            ๒๕๖๔) 
    - ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
                                            พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    - การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    
    
 
 
 
 



- ๒๓ - 

 

 

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) โดยมีกำหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก. 
๒. รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที ่๑  ๒๕๖๑ ปีที่ ๒  ๒๕๖๒ ปีที่ ๓  ๒๕๖๓ ปีที่ ๔  ๒๕๖๔ รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑ . ก า ร พั ฒ น า
โครงสร้างพื้นฐาน 

          

๒. การพัฒนาคน
และสังคม 

          

๓. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

          

๔. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

          

๕. การพัฒนาการเมือง 
การปกครอง การ
บริหารจัดการองค์กร 

          

รวม           

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตร ์
จำนวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จำนวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน          
๒. การพัฒนาคนและสังคม         
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ           
๔. การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         
๕. การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร         

รวม         

 
แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

 



- ๒๔ - 

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒   
 รายละเอียดโครงการที่มีการเบิกจ่าย 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพนั 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

KPIs ผลกระทบ 

            

            



- ๒๕ - 

 ๒.๕.๓ แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุกในภาพรวม 
  ๒.๕.๓.๑ วัตถุประสงค์ของแบบ 
   เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกในภาพรวม 
  ๒.๕.๓.๒ ประโยชน์ 
   เป็นเครื่องมือสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
  ๒.๕.๓.๓ ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
   เก็บข้อมูลจากประชาชนผู้ เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุกในแต่ละป ี
  ๒.๕.๓.๔ องค์ประกอบของแบบ 
   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุกในภาพรวม ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สำคัญ ๒ ส่วนคือ 
   ส่วนที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
    - เพศ 
    - อายุ 
    - การศึกษา 
    - อาชีพหลัก 
   ส่วนที่  ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม 
                                            ตะลุมพกุในภาพรวม 
    ๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
    ๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
    ๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
    ๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
    ๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
    ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
    ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 
    ๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
    ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

 

 



- ๒๖ - 

 

 

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุกในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเกบ็ข้อมูลอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ  (๑) ชาย   (๒) หญิง 
๒. อายุ   (๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี  (๒) ๒๐ – ๓๐ ปี    (๓) ๓๑ – ๔๐ ป ี
  (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) อ่ืน ๆ 
๔. อาชีพหลัก  (๑) รับราชการ   (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (๓) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
  (๔) รับจ้าง   (๕) นักเรียน/นักศึกษา   (๖) เกษตรกร 
  (๗) ประมง  (๘) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ...................................................................................... 

ส่วนที ่๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพกุ 
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกในภาพรวมมากน้อย
เพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม    
๒) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ    
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    
๘) การแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    

    

 

 

 

 

แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุกในภาพรวม 

 



- ๒๗ - 

 ๒.๕.๔ แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กกรปกครองส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุกในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  ๒.๕.๔.๑ วัตถุประสงค์ของแบบ 
   เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  ๒.๕.๔.๒ ประโยชน์ 
   เป็นเครื่องมือสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  ๒.๕.๔.๓ ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
   เก็บข้อมูลจากประชาชน และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุกในแต่ละป ี
  ๒.๕.๔.๔ องค์ประกอบของแบบ 
   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุกในแต่ละยุทธศาสตร ์ประกอบไปด้วยเนื้อหาทีส่ำคัญ ๒ ส่วน คือ 
   ยุทธศาสตร์……………………… 
   ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
    - เพศ 
    - อายุ 
    - การศึกษา 
    - อาชีพหลัก 
   ส่วนที่  ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม 
                                            ตะลุมพุก 
    ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
    ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
    ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
    ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 
    ๕) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
    ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
    ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
    ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

 



- ๒๘ - 

 

 

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

ส่วนที ่๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนเท่าใด 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ  
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ  
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุกในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ  
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ  
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ  
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

 

 

 



 

 

ส่วนที่ ๓  ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 
 

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

    ๑.๑ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ ๑๗ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ ๒๐ ๒๐ 
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐  
    ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) (๑๐) 
    ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) (๑๐) 
    ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) (๑๐) 
    ๓.๔ วิสัยทศัน ์ (๕) (๕) 
    ๓.๕ กลยุทธ์ (๕) (๕) 
    ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) (๕) 
    ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) (๕) 
    ๓.๘ แผนงาน (๕) (๕) 
    ๓.๙ ความเชือ่มโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๗ 
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    ๑.๒ แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่ วไปและ
ข้อมูล พ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 
 (๒) 

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

(๒) (๒) 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) (๒) 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

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

(๒) (๑) 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(๒) (๑) 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วม
ทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) (๓) 

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 
 (๕) 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) (๓) 

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

 (๓)  (๓) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๒. การวิเคราะหส์ภาวการณ์
และศักยภาพ (ต่อ)  

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

(๓) (๓) 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) (๓) 

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

(๓) (๓) 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้  
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และ 
Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 
 (๑๐) 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 

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

(๑๐) (๑๐) 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) (๕) 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ จะดำเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(๕) (๕) 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕) (๕) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นทีจ่ริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) (๕) 

 

 



- ๓๓ - 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 

 
๓.๙  ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกลา่ว 

(๕) (๕) 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๗ 

    ๑.๓ สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 การพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกได้คะแนน
รวม ๙๗ คะแนน แสดงว่ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเกิดความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุก 

    ๑.๔ ข้อสังเกต 
 (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ยังมีรายละเอียดไม่เพียงพอ 
 (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การบริการ เป็นเพียงข้อมลูคร่าวๆ ไมม่ีรายละเอียดที่ชัดเจน 
 (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้า
พ้ืนเมืองและของที่ระลึก ยังมีรายละเอียดไม่เพียงพอ 

    ๑.๕ ข้อเสนอแนะ 
 (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ควรมีภาพแผนที่ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตำบล ประกอบด้วย 
 (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การบริการ ควรมีรายละเอียดที่ชัดเจนกว่านี้ เช่น ชื่อและที่ตั้งของ
สถานทีท่ี่ให้การบริการ  
 (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้า
พ้ืนเมืองและของที่ระลึก ควรมีภาพประกอบรายละเอียดด้วย 
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๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

    ๒.๑ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิน่ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพจิารณา ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ ๖๐ 
    ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) (๕) 
    ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) (๕) 
    ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) (๕) 
    ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี (๕) (๕) 
    ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ  
          สังคมแห่งชาติ 

(๕) (๕) 

    ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) (๕) 
    ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยทุธศาสตร์จังหวัด (๕) (๕) 
    ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
          ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) (๕) 

    ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลอ้งกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) (๕) (๕) 
    ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) (๓) 
    ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) (๓) 
    ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๖ 
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    ๒.๒ แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิ เคราะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คอืผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริง
ตามทีไ่ด้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว ้
๒) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๓. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่นั้ น ๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติ ราชการตามที่ บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้ าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ ( Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  

๑๐  ๑๐ 

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน มิติต่าง ๆ จนนำไปสู่
การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ตดิต่อกนั  
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ ๑๐ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕ .๑  ความ ชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
 
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ ) มี ความ ชัด เจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
 
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ป ี
 
 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 
 (๕) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (๕) 

สภาพที่อยากให้ เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้ องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) (๕) 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง
โอกาสความเสนอภาคและเทา่เทยีมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม (๖) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) (๕) 

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

(๕) (๕) 

 

 

 



- ๓๗ - 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง 
Thailand ๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 
๕ .๙  งบประมาณ มี ความ
ส อด ค ล้ อ งกั บ เป้ าห ม าย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
 
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

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

(๕) (๕) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบนั 

(๕) (๕) 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงทีป่ระชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(๕) (๕) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ
ในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓ ) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(๕) (๕) 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(๕) (๓) 

มีการกำหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิด
ที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕) (๓) 

 

 

 



- ๓๘ - 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 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 สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกได้
คะแนนรวม ๙๖ คะแนน แสดงว่าโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเกิดความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุก 

    ๒.๔ ข้อสังเกต 
 (๑) การประมาณราคายังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น เต็ม
ร้อยเปอร์เซ็นต์ 
 (๒) การกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้
บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดร้อยละ มีรายละเอียดที่
ไมช่ัดเจน 

    ๒.๕ ข้อเสนอแนะ 
 (๑) ควรมีการศึกษาการประมาณราคาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น เพ่ิมเติม เพ่ือการประมาณราคาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ 
 (๒ ) ค วรมี ก ารก ำห น ดตั วชี้ วั ด ผ ล งาน  (Key Performance Indicator : KPI) ที่ ส าม ารถวั ด ได้  
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดร้อย
ละ ให้มรีายละเอียดที่ชัดเจน 

 

 

 



- ๓๙ - 

๓. การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 

    ๓.๑ แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

 
 

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) โดยมีกำหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
๒. รายงานผลการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส่วนที ่๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ ๑  ๒๕๖๑ ปีที่ ๒  ๒๕๖๒ ปีที่ ๓  ๒๕๖๓ ปีที่ ๔  ๒๕๖๔ รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑ .  ก า ร พั ฒ น า
โครงสร้างพื้นฐาน 

๓๔ ๘๓,๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐ ๗๙,๑๙๔,๐๐๐.๐๐ ๑๓ ๒,๕๕๒,๑๘๗,๐๐๐.๐๐ ๓ ๓๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐ ๒,๗๔๕,๙๒๑,๐๐๐.๐๐ 

๒. การพัฒนาคนและ
สังคม 

๕๐ ๗,๙๙๗,๐๐๐.๐๐ ๕๒ ๙,๑๔๗,๐๐๐.๐๐ ๓๙ ๕,๔๗๒,๐๐๐.๐๐ ๓๙ ๕,๔๗๙,๐๐๐.๐๐ ๑๘๐ ๒๘,๐๙๕,๐๐๐.๐๐ 

๓ . ก ารพั ฒ น าด้ าน
เศรษฐกิจ 

๕ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ ๕ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ ๕ ๒๔๗,๐๐๐.๐๐ ๕ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐ ๙๖๗,๐๐๐.๐๐ 

๔ . ก ารพั ฒ น าด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑๒ ๑,๓๗๗,๐๐๐.๐๐ ๘ ๕๑๗,๐๐๐.๐๐ ๘ ๕๑๗,๐๐๐.๐๐ ๘ ๕๑๗,๐๐๐.๐๐ ๓๖ ๒,๙๒๘,๐๐๐.๐๐ 

๕. การพัฒนาการเมอืง 
ก า ร ป ก ค ร อ ง  ก า ร
บริหารจดัการองค์กร 

๑๕ ๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓ ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓ ๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓ ๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๔ ๖,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๑๑๖ ๙๔,๔๓๔,๐๐๐.๐๐ ๑๐๘ ๙๐,๕๔๘,๐๐๐.๐๐ ๗๘ ๒,๕๖๐,๐๖๖,๐๐๐.๐๐ ๖๘ ๓๙,๒๘๖,๐๐๐.๐๐ ๓๗๐ ๒,๗๘๔,๓๓๔,๐๐๐.๐๐ 

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

ท่ีเสร็จ 
จำนวนโครงการ 

ท่ีอยู่ในระหว่างดำเนินการ 
จำนวนโครงการ 

ท่ียังไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวนโครงการท้ังหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  - - - - ๓๐ ๑๐๐ ๓๐ ๑๐๐ 
๒. การพัฒนาคนและสังคม ๒๑ ๔๐.๔ - - ๓๑ ๕๙.๖ ๕๒ ๑๐๐ 
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   ๑ ๒๐.๐ - - ๔ ๘๐.๐ ๕ ๑๐๐ 
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓ ๓๗.๕ - - ๕ ๖๒.๕ ๘ ๑๐๐ 
๕. การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร - - - - ๑๓ ๑๐๐ ๑๓ ๑๐๐ 

รวม ๒๕ ๒๓.๑ - - ๘๓ ๗๖.๙ ๑๐๘ ๑๐๐ 

 

 

 

แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 



- ๔๐ - 

    ๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

 รายละเอียดโครงการที่มีการเบิกจ่าย  

 

 

 

 

งาน 
หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณอนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

KPIs ผลกระทบ 

- งบกลาง เบี้ยยังชีพคนพิการ - 1,020,000.00 0.00 0.00 0.00 847,900.00 172,100.00 
ผู้พิ การร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
ความช่วยเหลือยังชีพ 

ไม่มีผลกระทบ 

- งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 25,500.00 
ผู้ ป่ วยเอดส์ ร้ อยละ ๑๐๐ 
ได้รับความช่วยเหลือยังชีพ 

ไม่มีผลกระทบ 

- งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - 2,421,000.00 0.00 0.00 0.00 2,402,400.00 18,600.00 
ผู้สูงอายุร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
ความช่วยเหลือยังชีพ 

ไม่มีผลกระทบ 

ง า น บ ริ ก า ร
ส า ธ า ร ณ สุ ข
แ ล ะ ง า น
สาธารณสุขอื่น 
 ๆ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ
ข้ึนทะเบียนสัตว์ 

0.00 5,000.00 0.00 0.00 936.00 4,064.00 ร้อยละของจำนวนสัตว์ที่
ได้ รั บการสำรวจและข้ึ น
ทะเบียนเพิ่มข้ึน 

ไม่มีผลกระทบ 

งาน วิ ช าก าร
วางแผน และ
ส่ งเส ริ ม ก าร
ท่องเที่ยว 

ค่าใช้สอย ราย จ่ าย เกี่ ย ว เนื่ อ งกั บ การ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

ค่ าใช้ จ่ ายในการส่ งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 14,500.00 85,500.00 ร้อยละของประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

ไม่มีผลกระทบ 

งาน ศ า ส น า
วั ฒ น ธ ร ร ม
ท้องถ่ิน 

ค่าใช้สอย ราย จ่ าย เกี่ ย ว เนื่ อ งกั บ การ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

ค่ า ใช้ จ่ า ย ใ น ก า ร จั ด ง า น
ประเพณีวันสงกรานต์ 

70,000.00 0.00 31,600.00 0.00 22,520.00 15,880.00 ร้ อยละของประชาชนและ
เยาวชนมีการทำและส่งเสริม
กิจกรรมเพิ่มข้ึน 

ไม่มีผลกระทบ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

ค่าใช้สอย ราย จ่ าย เกี่ ย ว เนื่ อ งกั บ การ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

ค่ า ใช้ จ่ า ย ใ น ก า ร จั ด ง า น
ป ระ เพ ณี  25 ตุ ล า  มหาวา
ตภัยรำลึก 

150,000.00 0.00 100,000.00 0.00 40,490.00 9,510.00 ร้อยละของประชาชนและ
เยาวช น มี ก ารท ำแล ะ
ส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มข้ึน 

ไม่มีผลกระทบ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย ราย จ่ าย เกี่ ย ว เนื่ อ งกั บ การ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

ค่ าใช้ จ่ ายในการแข่งขันกีฬา
พื้นบ้าน 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 33,720.00 16,280.00 ร้อยละของประชาชนและ
เยาวชนมีการทำกิจกรรม
เพิ่มข้ึน 

ไม่มีผลกระทบ 

๔๐ 

 



- ๔๑ - 

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลอื 
(บาท) 

KPIs ผลกระทบ 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ 

โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงาน 30,000.00 31,600.00 0.00 0.00 61,500.00 100.00 ร้อยละของประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ไม่มีผลกระทบ 

งานกำจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ ง
ปฏิกูล 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ 

ค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะ 100,000.00 20,000.00 0.00 0.00 118,920.00 1,080.00 ร้อยละ ๘๕ ไม่มีผลกระทบ 

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น ๆ  

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ 

โครงการสัตว์ป ลอดโรค  คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ต า ม พ ร ะ ป ณิ ธ า น ข อ ง 
ศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 24,400.00 ร้อยละของประชาชน
มีสุขภาพที่ดีเพิ่มข้ึน 

ไม่มีผลกระทบ 

งานป้องกันภัย
ฝ่ า ย พ ล เรื อ น
แ ล ะ ร ะ งั บ
อัคคีภัย 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 16,967.00 43,033.00 ร้อยละของประชาชน
มีชีวิตที่ดีข้ึน 

ไม่มีผลกระทบ 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมการเก็บขยะมูล
ฝอยบริ เวณ แหล่ งท่ องเที่ ยว 
กิจกรรมจิตอาสา เราทำดี ด้วย
หัวใจ ฟื้นฟูแหลมตะลุมพุก 

0.00 20,000.00 0.00 0.00 14,200.00 5,800.00 ร้อยละของประชาชน
และเยาวชนมีการทำ
กิจกรรมเพิ่มข้ึน 

ไม่มีผลกระทบ 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ 

โค ร งก าร  1 อ ป ท . 1 ถ น น 
ทอ้งถ่ินใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อมอบ
ของขวัญปี ใหม่ ให้ประชาชน 
ประเจำปี พ.ศ.2562 

0.00 38,000.00 0.00 0.00 30,510.00 7,490.00 ร้อยละของประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ไม่มีผลกระทบ 

งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อ ำ เภ อป าก พ นั ง  ป ร ะ จ ำปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ .  2562 
อุดหนุนองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านใหม ่

15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 ร้อยละของประชาชน
ได้รับการช่วยเหลือ
เพิม่ข้ึน 

ไม่มีผลกระทบ 



- ๔๒ - 

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

KPIs ผลกระทบ 

ง า น ศ า ส น า
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนส่วนราชการ 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 ร้อยละของประชาชนมี
การทำกิจกรรมเพิ่มข้ึน 

ไม่มีผลกระทบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนส่วนราชการ 649,000.00 0.00 0.00 0.00 649,000.00 0.00 ร้อยละของนักเรียนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ไม่มีผลกระทบ 

งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนส่วนราชการ 17,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 5,000.00 ร้อยละของประชาชนมี
การทำกิจกรรมเพิ่มข้ึน 

ไม่มีผลกระทบ 

รวมท้ังหมด ๔,๗๔๐,๐00.00 ๑๔๔,๖๐0.00 ๑๓๑,๖๐0.00 0.00 ๔,๓๑๘,๖๖๓.00 ๔๓๔,๓๓๗.00    

ที่มา : รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ e-LAAS  ๓๐/๐๙/๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 43 - 

๓.๑.๑ สรุปผล 
 องคก์ารบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีโครงการทั้งสิ้น ๑๐8 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๒๕ โครงการ 
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๘๓ โครงการ งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งสิ้น ๔,๓๑๘,๖๖๓ บาท 

     ๓.๑.๒ ข้อสังเกต 
 รายละเอียดจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และงบประมาณที่
ใช้ ยังเป็นข้อมูลทีไ่มถู่กต้องครบถว้น 

     ๓.๑.๓ ข้อเสนอแนะ 
  (๑) ควรบันทึกข้อมูลในระบบทุกครั้งหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 
  (๒) ข้อมูลในระบบควรมีความเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และครบถ้วน 
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    ๓.๒ ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan : Electronic Plan) 

 

ประกาศ อบต.แหลมตะลุมพุก 
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

 ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท. สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ อบต.แหลม
ตะลุมพุก จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ อบต.แหลมตะลุมพุก ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของ อบต.แหลมตะลุมพุก  
 “การคมนาคมสะดวก ระบบเศรษฐกิจดี ราษฎรมีความรู้ การบริหารจัดการเด่น สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ    
สู่การท่องเที่ยวทีท่ันสมัย” 

ข. พันธกิจ ของ อบต.แหลมตะลุมพุก 
 - 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.แหลมตะลุมพุก ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  
    5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร 
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ง. การวางแผน 
 อบต.แหลมตะลุมพุก ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2564) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นทีก่่อนนำมา
จดัทำโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2564) ต่อไป  
     อบต.แหลมตะลุมพุก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2564) โดยได้กำหนดโครงการที่
จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2564) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๓๔ ๘๓,๑๔๐,๐๐๐.๐๐ 30 79,194,000.00 13 2,552,187,000.00 3 31,400,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 

๕๐ ๗,๙๙๗,๐๐๐.๐๐ 52 9,147,000.00 39 5,472,000.00 39 5,479,000.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

๕ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ 5 240,000.00 5 240,000.00 5 240,000.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑๒ ๑,๓๗๗,๐๐๐.๐๐ 8 517,000.00 8 517,000.00 8 517,000.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
การเมืองการปกครองการ
บริหารจัดการองค์กร 

๑๕ ๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ 13 1,450,000.00 13 1,650,000.00 13 1,650,000.00 

รวม ๑๑๖ ๙๔,๔๓๔,๐๐๐.๐๐ 108 90,548,000.00 78 2,560,066,000.00 68 39,286,000.00 

จ. การจัดทำงบประมาณ 
 ผู้บริหาร อบต.แหลมตะลุมพุก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 4,460,740 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 7 4,424,040.00 

ยุทธศาสตร์พฒันาด้านเศรษฐกิจ 1 30,000.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 6,700.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร - - 

รวม 9 4,460,740.00 
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 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.แหลมตะลุมพุก มดีังนี้ 
ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จำนวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

การสนับสนุนอาหารเสริม
(นม) นักเรียน จำนวน 2 
โรงเรียน 

 
300,000.00 เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารเสริม

(นม) อย่างเพียงพอ 
นักเรียนต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงชัน้ ป.6 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

การสนับสนุนอาหารกลางวัน 
จำนวน 2 โรงเรียน 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

551,040.00 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น ไ ด้ รั บ อ าห า ร
กลางวันอย่างเพียงพอ 

นักเรียนต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงชัน้ ป.6 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม  

การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ใหแ้ก่ผู้สูงอายุ 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

2,421,000.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
ขวัญกำลังในจท่ีดีแก่ผู้สูงอายุุ 

จำนวนผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ใหแ้ก่ผู้พิการ 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,020,000.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
ขวัญกำลังใจแก่ผู้พิการ 

สนับสนุนงบประมาณเบ้ียยังชีพผู้พิการใน
ตำบล 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

42,000.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
ขวัญกำลังใจท่ีดีแก่ผู้ติดเชื้อ 

สนับสนุนงบประมาณเบี้ยยังชีพแก่ผู้ติด
เชื้อในตำบล 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

โค รง ก า รป้ อ งกั น แ ล ะ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

 
40,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกัน

โรคไข้เลือดออก 
จั ด กิ จ ก ร รม รณ ร ง ค์ แ ล ะ เผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ ์

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาพื้นบ้าน 

 
50,000.00 เพื่ อ ให้ ประชาชน  เยาวชนรู้ รัก

สามัคคี รู้จักการใหเอภัยใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อสนับสนุน
การท่องเท่ียวช่วงเทศกาลสงกราน ต์
บริเวณชายหาด 

8. ยุทธศาสตรพ์ัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการแก้ไขปัญหาการ
ว่างงาน 

 
30,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้

เพิ่มข้ึน 
ประชาชนมีงานงานทำ มีรายได้เพิ่มข้ึน 

9. ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ พั ฒ น า ด้ า น
ท รั พ ย า ก ร ธ ร รม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

โค ร ง ก า ร ร ณ ร ง ค์ เพื่ อ
จัดการและคัดแยกขยะมูล
ฝอย 

 
6,700.00 เพื่อลดปริมาณขยะและง่ายต่อการ

จัดเก็บ 
รณรงค์เพื่อจัดการคัดแยกขยะ 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      อบต.แหลมตะลุมพุก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 4 โครงการ จำนวนเงิน 736 ,464 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงิน 594,140 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 3 714,864.00 2 572,540.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 21,600.00 1 21,600.00 

รวม 4 736,464.00 3 594,140.00 
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 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.แหลมตะลุมพุก ทีม่ีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 
มีดังนี ้
ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จำนวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคม 

การสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) นัก เรียน 
จำนวน 2 โรงเรียน 

 
300,000.00 142,324.00 07/2562 13/05/2562 120 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคม 

การสนับสนุนอาหาร
กลางวัน  จำนวน 2 
โรงเรียน 

เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค ์

551,040.00 536,000.00 - 06/11/2561 365 

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคม 

โ ค ร ง ก า ร จั ด ก า ร
แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 

 
50,000.00 36,540.00 - 13/04/2562 1 

4 ยุทธศาสตร์พัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการแก้ไขปัญหา
การว่างงาน 

 
30,000.00 21,600.00 15/2562, 

16/2562 
20/12/2561 180 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562 
อบต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 30.0 79.19 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 52.0 9.15 7.0 4.42 3.0 0.71 2.0 0.57 2.0 0.57 

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5.0 0.24 1.0 0.03 1.0 0.02 1.0 0.02 1.0 0.02 

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.0 0.52 1.0 0.01 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร 13.0 1.45 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

ช. ผลการดำเนินงาน 
      อบต.แหลมตะลุมพุก ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริม และสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ ตลอดจนโครงการ  
ต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ
ดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 
  1. การสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 2 โรงเรียน 
      2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 
      3. โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงาน 

 

 



- 48 - 

ซ. คณะกรรมการ 
    1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
ลำดับที ่ ชื่อ ตำแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นายประยุทธ  แก้วประสิทธ์ิ ประธานกรรมการ  
๒ นายสมบัติ  จิตนาธรรม กรรมการ  
๓ นายยุทธนา  สุวรรณรักษา กรรมการ  
๔ นางสุดจิตต์  นพรัตน์ กรรมการ  
๕ นายแผ้ว  พลายด้วง กรรมการ  
๖ นายธานี  สุวรรณเปี่ยม กรรมการ  
๗ นางซ้วง  แซ่หลี กรรมการ  
๘ นายพินิจ  บุญรอด กรรมการ  
๙ นายณรงค์  สีคง กรรมการ  

๑๐ นายศักดิ์สยาม  สุวรรณฤทธิ์ กรรมการ  
๑๑ นางจินดา  สีคง กรรมการ  
๑๒ นายประเสริฐ  มณีวงศ์ กรรมการ  
๑๓ นางพงษ์ทิพย์  ก้ิมศรีตุ้น กรรมการ  
๑๔ นายชิต  นาคสิงห์ กรรมการ  
๑๕ นายปราการ  แกล้วทนง กรรมการและเลขานุการ  
๑๖ นางสิริญพัชธ์  พงศ์ธนบดี ผู้ช่วยเลขานกุาร  
๑๗ นางปญัจมาพร  รัตนมณี ผู้ช่วยเลขานุการ รักษาราชการแทนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 ๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
ลำดับที ่ ชื่อ ตำแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นายปราการ  แกล้วทนง ประธานกรรมการ  
๒ นางสิริญพัชธ์  พงศ์ธนบดี กรรมการ รักษราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 
๓ นางกมลทิพย์  จงจิตร กรรมการ รักษราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 
๔ นายวันชัย  กาจริต กรรมการ  
๕ นายวิชาญ  รักขประเสริฐ     กรรมการ  
๖ นายวิโรจน ์ แก้วนก    กรรมการ  
๗ นางสิริญพัชธ์  พงศ์ธนบดี กรรมการและเลขานุการ  
๘ นางปัญจมาพร  รัตนมณี ผู้ช่วยเลขานุการ รักษาราชการแทนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานของ อบต.แหลมตะลุมพุก สามารถสอบถามหรือเสนอความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอดังกล่าวให้ อบต.แหลมตะลุมพุกทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

 ๓.๒.๑ สรุปผล 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกมีโครงการทั้งสิ้น ๑๐8 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน     
๔  โครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 1๐๔ โครงการ งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งสิ้น 594,140 บาท 
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     ๓.๒.๒ ข้อสังเกต 
  รายละเอียดจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และ
งบประมาณท่ีใช้ ยังเป็นข้อมูลที่ไมถู่กต้องครบถ้วน 

     ๓.๒.๓ ข้อเสนอแนะ 
  (๑) ควรบันทึกข้อมูลในระบบทุกครั้งหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 
  (๒) ข้อมูลในระบบควรมีความเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และครบถ้วน 
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๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
    ๔.๑ แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การปกครอง
ส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกโดยตนเอง 
 
 
 
 
คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  โดยจะทำการประเมิน
และรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

       

ประเด็น 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น   
๑. มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓. มีการจดัประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
๔. มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗. มกีารรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
๙. มีการวเิคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมนิสถานภาพการพัฒนาท้องถิน่   
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิน่ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิน่    
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

แบบท่ี ๑  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การปกครองส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุกโดยตนเอง 
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    ๔.๒ การสำรวจความพึงพอใจ โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
 ๔.๒.๑ แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุกในภาพรวม 

 

 

 

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุกในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเกบ็ข้อมูลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

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

ส่วนที ่๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกในภาพรวมมากน้อย
เพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๔๖.๗% ๕๓.๓% - 
๒) มกีารประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๓.๓% ๙๖.๗% - 
๓) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๔๐.๐% ๖๐.๐% - 
๔) มกีารรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ - ๘๐.๐% ๒๐.๐% 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม - ๘๓.๓% ๑๖.๗% 
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - ๑๐๐.๐% - 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๑๐.๐% ๙๐.๐% - 
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๑๐.๐% ๙๐.๐% - 
๙) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๖.๗% ๘๓.๓% - 

ภาพรวม ๑๔.๑% ๘๑.๘% ๔.๑% 

   

แบบท่ี ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุกในภาพรวม 
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  ๔.๒.๑.๑ สรุปผล 
   การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในภาพรวมพบว่าสัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจ
มากมีมากกว่าร้อยละ ๕๐ แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกสามารถดำเนินงานได้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

  ๔.๒.๑.๒ ข้อสังเกต 
   การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในภาพรวมพบว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับพอใจ และประชาชนบางส่วนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับไม่พอใจใน ๒ ประเด็น คือ ประเด็น ๔) มีการ
รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ และประเด็น ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

  ๔.๒.๑.๓ ข้อเสนอแนะ 
   (๑) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกควรจะดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในทุก
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสำเร็จให้มากกว่านี้ 
   (๒) หากไม่สามารถดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมใดได้ ก็ควรจะชี้แจงเหตุผลให้ประชาชน
เข้าใจและหาทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เมื่อประชาชนเข้าใจและปัญหาถูกแก้ไขแล้ว ก็จะทำให้ประชาชนมี
ความพึงพอใจใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกที่ดขีึ้น 
   (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกควรมีการรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ และเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
   (๔) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกสามารถนำผลการประเมินความพึงพอใจนี้
ไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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๔.๔.๒ แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุกในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

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

ส่วนที ่๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กกรปกครองส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะใหค้ะแนนเท่าใด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มกีารเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ๗.๕ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๖.๗ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๔ 
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๕.๖ 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๕.๐ 
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔.๑ 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๓.๑ 
๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๓.๐ 

ภาพรวม ๕.๓ 

 

 

 

 

 

แบบท่ี ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุกในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตรท์ี ่๒  การพัฒนาคนและสังคม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ๘.๒ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๘ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๑ 
๔) มกีารรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๖.๖ 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๕.๖ 
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๗.๑ 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๗.๙ 
๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๐ 

ภาพรวม ๗.๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนรว่มในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ๘.๑ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๗ 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๐ 
๔) มกีารรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ ๖.๕ 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๕.๕ 
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๗.๑ 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๗.๗ 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๘ 

ภาพรวม ๗.๓ 

ยุทธศาสตร์ที ่๔  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ๘.๑ 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๗ 
๓) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๐ 
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ ๖.๖ 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๕.๖ 
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๗.๑ 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น ๗.๗ 
๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๗ 

ภาพรวม ๗.๓ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ๘.๓ 
๒) มกีารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๒ 
๓) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๓ 
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ๗.๓ 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๕.๘ 
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๗.๗ 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๘.๒ 
๘) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๓ 

ภาพรวม ๗.๘ 

  ๔.๒.๒.๑ สรุปผล 
   การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในแต่ละยุทธศาสตร์พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจใน
แต่ละยุทธศาสตร์อยู่ในช่วง ๔.๐ - ๗.๙ แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุกในแต่ละยุทธศาสตร์นั้น ประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง 

  ๔.๒.๒.๒ ข้อสังเกต 
   การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในแต่ละยุทธศาสตร์พบว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมที่น้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานในส่วน
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้ จึงทำให้ประชาชนไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใน
ยุทธศาสตร์ด้านนี้เท่าที่ควร 

  ๔.๒.๒.๓ ข้อเสนอแนะ 
   (๑) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกควรจะดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในทุก
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสำเร็จให้มากกว่านี้ 
   (๒) หากไม่สามารถดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมใดได้ ก็ควรจะชี้แจงเหตุผลให้ประชาชน
เข้าใจและหาทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เมื่อประชาชนเข้าใจและปัญหาถูกแก้ไขแล้ว ก็จะทำให้ประชาชนมี
ความพึงพอใจใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกที่ดขีึ้น 
   (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกควรมีความพร้อมในด้านบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานมากกว่านี้ 
   (๔) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกสามารถนำผลการประเมินความพึงพอใจนี้
ไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลมุพุก 
อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๗๕๘๐ ๙๙๕๕   
หมายเลขโทรสาร  ๐ ๗๕๘๐ ๙๙๗๗ 

อีเมล ์: lamtalumpuk.62@gmail.com 
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