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 สวนที่ ๑ 
บทนํา 

 
ตามพระราชบัญญัติสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๖       

พ.ศ.๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
พ.ศ.๒๕๔๒ สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีตางๆ เพ่ิมมากข้ึน ท้ังในดานโครงสราง
พ้ืนฐานดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการ
วางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน แมวาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด 
ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน  จึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
มีหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  อันเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ
ดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว  จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองตอการทํางานเพ่ือ
พัฒนาทองถ่ินและสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวย 

ดังนั้น  การวางแผนคือ ความพยายามท่ีเปนระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคต  เพ่ือใหองคการบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกลาวมาขางตน แมวาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน    
ไดก็ไมสามารถท่ีจะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการ
ดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง         
แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการท่ีดําเนินการอยูโดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบ     
มา เพ่ือใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพ
ของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน       
ใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอย
กวาท่ีควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการ
ปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ ในทางตรงกัน
ขามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) ดําเนินงาน
ดานตางๆ  เปนการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ  การระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
โครงการและการเสนอทางแกปญหาการติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย การติดตาม
ดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยสวน
ใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งท่ีตองใช
เทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาท่ีของหนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสีย
คาใชจายสูงและกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับความจําเปน
และทรัพยากรท่ีมีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจําเปนท่ีจะตอง  แบก
รับภาระตนทุนท่ีสูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน ชั่วคราว        
(part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาท่ีจัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส  

งานนโยบายและแผน  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม อาํเภอปะเหลียนตรัง  จังหวัดตรัง   
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หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจํานวนหนึ่งท่ีมีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษา
ติดตามเพ่ือจะเลือกใชวิธีติดตามท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดในสวนของ “การประเมินผล”      
นั้นเปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ีไดจากการประเมินจะใชในการ
ปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซ่ึงข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน            
การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวา
แผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม    
อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) 
เพียงใด ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ท่ีสามารถนําไปในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยาง
มีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวม   

ดังนั้น แลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศท่ีจะชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใด จะดําเนินการตอ
หรือยุติโครงการตางๆ เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน เพราะวาการ
ดําเนินการใดๆ ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไวแลวและท่ีได
จัดทําเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดตั้งข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในทองถ่ินลวนเปน
กระบวนการมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซ่ึงอาจจะเปนผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจากกระบวนการวางแผน ซ่ึงประกอบ       
ไปดวยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน  

จากเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม จึงตองการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  เพ่ือใหเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘  และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ขอ ๑๑ ใหยกเลิกความในวรรคสามของขอ ๒๘  กรรมการ (๑) (๒) (๓) (๔) 
และ(๕)       ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได ขอ ๒๙  คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผลพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้  

๑.กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
๒.ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
๓.รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอ

ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยป

ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

๔.แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  
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ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  ซ่ึงเปนการประเมิน     

ท้ังแผนงาน  นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกร วาแผนยุทศาสตรและแนวทาง     
ท่ีถูกกําหนดไวในรูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม สนองตอบตอความตองการ             
ของประชาชนหรือผูท่ีมีสวนไดเสียทุกฝายหรือไม การติดตามและประเมินผลนี้ไมใช การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด       
แตเปนเครื่องมือทดสอบผลการทํางานเพ่ือใหทราบวาผลท่ีเกิดข้ึนถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอย
เพียงไร  เปนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน วาเปนไปตามความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ินหรือไม  นโยบายสาธารณะท่ีกําหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชนหรือ
การประชาคมทองถ่ินไดดําเนินการตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคลองกับ
งบประมาณและสะภาพพ้ืนท่ีของทองถ่ินหรือไม  การติดตามและประเมินผลเปนการวัดระดับความสําเร็จหรือ
ลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน  ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของนโยบาย (environments 
or contexts)  การประเมินปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรท่ีใชโครงการ (input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การ
ประเมนผลลัพธนโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งท่ีจะไดรับ
หรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะชวยทําใหผูบริหารทองถ่ินนําไปเปนเครื่องมือในการ
ปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีและนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระทําหรือไมกระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นวาไมเกิด
ความคุมคาตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในพ้ืนท่ี  องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทางสังคม  
องคกรเอกชน  หนวยงานราชการท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลหนวยงานราชการอ่ืนๆ  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือผูรับผิดชอบ
โครงการโดยตรง   

๑. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
  เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนา
ทองถ่ิน  และการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  งบประมารรายจายเพ่ิมเติม  
การจายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอ่ืนๆ  เม่ือมีการใชจาย
งบประมาณก็ตองมีการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดําเนินการไปอยางไรบาง  บรรลุวัตถุประสงคมากนอย
เพียงใดก็คือการใชวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

การนําแผนไปจัดทํางบประมาณนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเปนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมท้ัง
วางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๔  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ  
ดังนี้ 
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๑) ตองเปนภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย  และตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 

๒) ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการท่ี
จะใหเงินอุดหนุน 

๓) องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีจะตองดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนท่ีจะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 

๔) องคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ใหนํา
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และตั้งงบประมาณไวในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หามจายจากเงินสะสมทุนสํารองเงิน
สะสม หรือเงินกู 

กลาวอีกนัยหนึ่งความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบ
การดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ทําให
ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  
กิจกรรมตางๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงานให
เกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการ
วางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็ง      
ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยายโครงการ งานตางๆ ท่ีเปนจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองตั้งรับใหม่ัน
รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรคลงไป  เม่ือพบ
จุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได  ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึน  ตั้งรับ  และรอโอกาสและสุดทายเม่ือมี
โอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานตางๆ พรอมการปรับปรุง
และเรงรีบดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน โดยการติดกตามและประเมินผลซ่ึงสงผล
ใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง     

๒.วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
๑) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒) เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 
๔) เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนําไปใชใหเหมาะสม 
๕) เพ่ือความกระจางชัดของแผนงาน 
๖) เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗) เพ่ือตอบสนองความตองการของผุใหการสนับสนุนทางการเงิน 
๘) เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถ่ิน 
๙) เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
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๓.ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
ข้ันตอนท่ี ๑   

แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.
๒๕๖๑     ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน และเลขานุการ ไดรับ
การคัดเลือกจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

ข้ันตอนท่ี ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ขอ ๒๙   

 

ข้ันตอนท่ี ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ขอ ๒๙(๒)   

 

ข้ันตอนท่ี ๔    
รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหาร

ทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 
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ผังขั้นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น 

/คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 

ดําเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการ 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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๔.กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอมไดกําหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  
๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๒๔๗  ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน     
๒๕๖๐ เรื่อง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑๑-๒๕๖๔ )ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

๔.๑ กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคลอง (relevance) ความพอเพียง 
(adequacy)  ความกาวหนา  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process 
evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
 การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม  

และเปนหวงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    
(๒) ความสอดคลอง (relevance) 

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะ
รักษาความสงบ แหงชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผูบริหาร  รวมท้ังปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน  

(๓) ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมีความจําเปนตอประชาชนในชุมชน  

สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีของทองถ่ิน  โดยคํานึงถึง
งบประมาณของทองถ่ิน   

(๔) ความกาวหนา(Progress)  
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน  โดยพิจารณา 
๑) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ําใชใน

การอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสาธารณะครบทุกจุด มีแหลงน้ํา
ในการเกษตรพอเพียง   
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๒) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กไดรับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูปวยเอดส  ผูดอยโอกาสไดรับ

การดูแลอยางท่ัวถึงกลุมอาชีพมีความแขงแข็ง  โรคติดตอ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหมลดลง  สภาพความเปนอยู       
ดีข้ึน มีท่ีอยูอาศัยท่ีมีสภาพม่ันคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

๓) ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการ

พนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔) ดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการทองเท่ียวในทองถ่ินเพ่ิม  
มากข้ึน  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดํารงชีวิต   

๕) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทําราย  สภาพแวดลอมในชุมชนดีข้ึน ปราศจากมลภาวะ ท่ีเปน

พิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอยางเหมาะสม  ปริมาณน้ําเลียลดลง  การระบายน้ําดีข้ึน     
๖) ดานศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินทองถ่ินยังคงอยูและไดรับการ

สงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในทองถ่ินมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเขามามีสวน
รวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเปนชีวิต คานิยมท่ีดี
งาม และความเปนไทย  รวมท้ังไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถ่ิน ความ
เปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ทองถ่ินสืบไป 

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) 
 ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม มี

ผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดําเนินโครงการสามารถแกไขปญหาของ
ชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ ถูกใชไป
อยางคุมคา  มีการบํารุงรักษาและซอมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม 

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)   
 ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไขหรือไม มี

ผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   
(๗) ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   

 ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการของตําบล ซ่ึงสงผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  
ภูมิภาคและระดับประเทศ   

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) เปนการ
ประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  โดยพิจารณาถึงผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชน  สังคม  สภาพแวดลอม  สิ่งแวดลอม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ วามีผลกระทบเกิดข้ึนอยางไร สาเหตุจาก
อะไร ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตองหรือไม  
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๔.๒ การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน         

ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และรวมท้ังตําบล อําเภอ เขต อปท.ขางเคียง ซ่ึงมี
ปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันกับสภาพแวดลอมภายใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน โดยการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการ  วิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอทองถ่ิน  เชน 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดลอม วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ (integration) 
รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะหสภาพภายนอกนี้ เปนการ
ระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดําเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

(๒) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน ปจจัยใดเปน

จุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได  
ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน สามารถทําไดหลายแนวทาง  เชน  
การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน (value-chain analysis)การวิเคราะหปจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources) เปนการวิเคราะห ตรวจสอบ ติดตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะห
ถึงจุดแข็งและจุดออน   

๔.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) รวมท้ังท่ีเปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม   
๔.๔ ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด      

ในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม 
๔.๕ สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๗ เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาละปปจจุบัน 
๔.๘ เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 
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-๑๐–  
 

๕.ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงตอง
กําหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

๕.๑ ระเบียบท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา          
มีองคประกอบท่ีใชในการติดตาม  ดังนี้ 

 (๑) แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล    
กระตีบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม    
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

 (๒) การบันทึกขอมูลและติดตาม ประเมินผล ในแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกําหนด 

 แบบท่ี ๑ แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเปนการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 แบบท่ี ๓ แบบการประเมินแบบมีสวนรวม เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม และในแตละยุทธศาสตร 
 แบบท่ี ๔ แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 
 แบบท่ี ๕ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถ่ิน 
 แบบท่ี ๖ แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการประเมินการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  
 (๓) การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan(www.dla.go.th) 

 ๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้ 
  (๑) ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  (๒) ติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน  
  (๓) หวงเวลาในการติดตามและประเมินผล กําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล 
การดําเนินงานทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓  
  ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานระยะเวลา ๑ ป 

(1) เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ โดยท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม ไดกําหนดรูปแบบการติดตาม รอบเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๓ ใชแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินโครงการ  

 
 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม อาํเภอปะเหลียนตรัง  จังหวัดตรัง   

http://www.dla.go.th/


           

-๑๑- 
 

(2) ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง
ท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลแหลมสอมประจําปงบประมาณนั้น วาสามารถ
เปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม 

(3) สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามแบบในขอ ๕.๑ (๒) 
(4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในขอ ๕.๑ (๒) 
(5) เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาและปปจจุบัน 
(6) เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 

๖. เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
  สิ่งท่ีจะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการติดตาม
ประเมินผลตามท่ีกลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือท่ีใชใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม ดังนี้   

๖.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑) ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกําหนด ดังนี้ 

 แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๒) ขอมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

๖.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือท่ีใช  คือแบบกํากับการจัดทําแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 

แบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมิน

ความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของตําบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมิน

ความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

(๑) ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกําหนด ดังนี้ 

  แบบท่ี ๑ แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเปนการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  แบบท่ี ๓ แบบการประเมินแบบมีสวนรวม เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอผลการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม และในแตละยุทธศาสตร 
  แบบท่ี ๖ แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการประเมินการปฏิบัติงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
 (๒) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนด 
  แบบท่ี ๔ แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถ่ิน 
  แบบท่ี ๕ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถ่ิน 
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-๑๒- 
 

๗.ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
๑) ทําใหทราบวาการนํานโยบายไปปฏบิัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
๒) เห็นจุดสําคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน ข้ันตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทําใหเสร็จ  ซ่ึงจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไป
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๓) ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากนอยแคไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
บางสวน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบัติ เปน
ตน 

๔) ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิด
จากสาเหตุอะไร  เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไป
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

๕) ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร เม่ือทราบขอมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงาน
ใหมีความกระจางชัด เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

๖) ทําใหทราบวาแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง(strengths) และจุดออน(weaknesses) 
อะไรบาง และจุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร เม่ือไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผล
การวิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๗) ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ
การนํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคท่ีจะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม 
(ผูสนับสนุนทางการเงินมี  ๒ สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพ่ือใหการนําโครงการไปปฏิบัติ
ประสบผลสําเร็จ  และสวนท่ีสอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ  ท้ังผูใหการ
สนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทําการประเมินผลตางๆ)      

๘) การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง หรือจะตอง
ปรับปรุงในสวนใดบาง       

๙) การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการใหครอบคลุมกวางขาวยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกันการ
ประเมินผลจะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให
ดําเนินการตอไป สวนโครงการท่ีไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย   
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-๑๓- 

๘. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 
 ๑.  นายสุเทพ พัชนะ    ผูทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 

 ๒.  นายธนสรรค   สิงหอินทร สมาชิก อบต.    กรรมการ 

 ๓.  นายสัมพันธ  เหมือนทอง สมาชิก อบต.    กรรมการ 

 ๔.  นายนิติ    นวลนาค  ผูแทนประชาคมทองถ่ิน   กรรมการ 

 ๕.  นายเสวก  เพ็ชรเพ็ง  ผูแทนประชาคมทองถ่ิน   กรรมการ 

 ๖.  นายสมนึก   สมเพ็ชร  ผูแทนหนวยงาน    กรรมการ 

 ๗.  นางกษมา   เพ็ญนิ่ม  ผูแทนหนวยงาน     กรรมการ 

 ๘.  นายฤทธิชัย   เดชพิชัย ผูอํานวยการกองชาง   กรรมการ 

 ๙.  นายเสนอ   คงเลิศ  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

 ๑๐.นางเพชรราตรี  อินทรชวย รองปลัดอบต.แหลมสอม     กรรมการและเลขานุการ 
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สวนที่ ๒ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นที่ผานมา 

แบบที ่๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
คําช้ีแจง : เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน ๕ ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล การ

ดําเนินงานทุก ๆ หกเดือน เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑.ช่ือ องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม อําเภอปะเหลียนตรัง   จังหวัดตรัง 

๒.รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 

   ครั้งท่ี ๑   ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

   ครั้งท่ี ๒   ระหวางวันท่ี ๑ เมษายน  ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

สวนท่ี ๒ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) 

๓.ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒  

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

ท่ีปฏิบัติ 

จํานวนโครงการ 

ท่ีปรากฏอยูในแผน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

๕ 

 

๑๓.๘๙ ๔๑ ๔๓.๖๒ 

๒.การพัฒนาดานคุณภาพชีวติและสงเสริม

การศึกษาแบบองครวม 

๒๑ ๕๘.๓๓ ๓๕ ๓๗.๒๓ 

๓.การพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

๓ ๘.๓๓ ๙ ๙.๕๗ 

๔.การพัฒนาดานอนุรักษพลังงานและจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๑ ๒.๗๘ ๑ ๑.๐๖ 

๕.การพัฒนาดานการอนุรักษและสงเสริม

ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

๓ ๘.๓๓ ๔ ๔.๒๖ 

๖.การพัฒนาดานการอยูดีมีสุขของทองถ่ิน ๓ ๘.๓๓ ๔ ๔.๒๖ 

รวม ๓๖ ๑๐๐ ๙๔ ๑๐๐ 

สรุป 

โครงการท่ีไดดําเนินการ    ๓๖         โครงการ 

โครงการท่ีจัดทําขอบัญญัติ   ๔๔         โครงการ 

งานนโยบายและแผน  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม อาํเภอปะเหลียนตรัง  จังหวัดตรัง   



           

โครงการท่ีมีในแผนพัฒนา  ป ๒๕๖๒         ๙๔       โครงการ 

คิดเปนรอยละ    ๓๖  x  ๑๐๐ =      ๓๘.๓๐ % 

                           ๙๔ 

-๑๕- 
 

 การใชจายงบประมาณ 

องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติ

งบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๖๒  โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๓๖ โครงการ จํานวนเงิน 

๑๗,๔๖๒,๔๕๙.๐๐บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน ๓๖ โครงการ จํานวนเงิน ๑๗,๔๖๒,๔๕๙.๐๐ บาท 

สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

 

ยุทธศาสตร 

 

โครงการ 

การกอหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 

 

โครงการ 

การเบิกจาย

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ควบคูการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

๗ ๓,๑๘๘,๐๐๐.๐๐ ๗ ๓,๑๘๘,๐๐๐.๐๐ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและ

สงเสริมการศึกษาแบบองครวม 

๑๘ ๑๓,๕๑๔,๕๐๔.๕๐ ๑๘ ๑๓,๕๑๔,๕๐๔.๕๐ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวน

รวมของประชาชน 

๔ ๓๘๘,๑๕๙.๒๐ ๔ ๓๘๘,๑๕๙.๒๐ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษพลังงาน

และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืน 

๑ ๓๘,๓๗๐.๐๐ ๑ ๓๘,๓๗๐.๐๐ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและ

สงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

๔ ๒๗๓,๖๗๕.๐๐ ๔ ๒๗๓,๖๗๕.๐๐ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอยูดีมีสุขของ

ทองถ่ิน 

๒ ๕๙,๗๕๐.๐๐ ๒ ๕๙,๗๕๐.๐๐ 

รวม ๓๖ ๑๗,๔๖๒,๔๕๘.๗๐ ๓๖ ๑๗,๔๖๒,๔๕๘.๗๐ 
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-๑๖- 
 

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ ประจําป ๒๕๖๒ องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม ท่ีมีการกอหนี้

ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

  โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

วงเงินตาม

สัญญา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานควบคูการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

๑ กอสรางถนนลาดยางสายคลองลําชะ(ชวงท่ี ๒) หมูท่ี ๖,๑๑ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ 

๒ กอสรางถนนคสล.สายหนองหลง-หลักขัน(ชวงท่ี๔)หมูท่ี ๑๐ ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ ๔๙๔,๕๐๐.๐๐ 

๓ กอสรางถนน คสล.สายทุงประชา-ในบาน หมูท่ี ๕ ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ 

๔ กอสรางถนน คสล.สายมาบโตะดาษ-นาโตะทอง(ชวงท่ี ๒) หมูท่ี ๒ ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ ๔๙๐,๕๐๐.๐๐ 

๕ กอสรางถนน คสล.สายโคกเหรียง-หนาลา หมูท่ี ๗ ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ 

๖ กอสรางถนน คสล.สายหาดปลายสาร-หวยชิง หมูท่ี ๑๑ ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ 

๗ กอสรางถนน คสล.เสริมเหล็กสายคันธา-หนองเมาหมูท่ี ๔,๙ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาแบบองครวม 

๘ โครงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๔๔,๐๐๐.๐๐ 

๙ คาใชจายโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาศพด.บานหนองเจ็ดบาท ๒๒๙,๑๒๐.๐๐ ๒๒๙,๑๒๐.๐๐ 

๑๐ โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแหงชาติโรงเรียน ๓๐,๓๐๐.๐๐ ๓๐,๓๐๐.๐๐ 

๑๑ โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพแกผูสูงอายุ ๕,๙๗๔,๙๐๐.๐๐ ๕,๘๕๖,๗๐๐.๐๐ 

๑๒ โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพแกคนพิการ ๒,๐๗๒,๘๐๐.๐๐ ๒,๐๗๒,๘๐๐.๐๐ 

๑๓ โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพแกผูปวยเอดส ๓๓,๐๐๐.๐๐ ๓๓,๐๐๐.๐๐ 

งานนโยบายและแผน  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม อาํเภอปะเหลียนตรัง  จังหวัดตรัง   



           

๑๔ คาใชจายในการดําเนินการปองกันและควบคมุโรคพิษสุนัขบา ๒๖,๔๖๖.๐๐ ๒๖,๔๖๖.๐๐ 

๑๕ คาใชจายในการดําเนินการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙๗๘๘ 

๑๖ จัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๒๙,๔๖๐.๐๐ 

๑๗ โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๘,๔๕๐.๐๐ 

๑๘ 
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานอบต.แหลมสอม และผูนํา

ชุมชนในตําบลแหลมสอม 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๕๒๕.๐๐ 

 

 

-๑๗- 

 

  โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 

วงเงินตาม

สัญญา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาแบบองครวม 

๑๙ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร(คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ๔๕๙,๐๐๐.๐๐ ๓๗๕,๖๖๘.๐๐ 

๒๐ โครงการจางเหมาบริการวิจัยสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๑ คาใชจายโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาศพด.บานแหลมสอม ๗๘๓,๙๐๐.๐๐ ๗๗๗,๙๐๐.๐๐ 

๒๒ โครงการอาหารกลางวัน ๒,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๘๔,๐๐๐.๐๐ 

๒๓ โครงการอาหารเสรมินม ๑,๒๕๗,๐๒๗.๐๐ ๑,๒๔๒,๗๗๗.๕๐ 

๒๔ โครงการปรับปรุงตอเติมซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ังสองแหง ๓๘๙,๓๐๐.๐๐ ๓๘๙,๓๐๐.๐๐ 

๒๕ โครงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแขงขันกีฬาโรงเรยีน ๒๕,๒๕๐.๐๐ ๒๕,๒๕๐.๐๐ 

๒๖ คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถ่ิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๒๐.๐๐ 

๒๗ จัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ๒๑๑,๙๖๐.๐๐ ๒๑๐,๗๐๐.๐๐ 

๒๘ โครงการจัดงานจัดกิจกรรมตางๆ เชน วนัปยมหาราชพิธีเปดปดถนน เปดอาคาร ๓๔๒,๐๖๓.๐๐ ๑๒๖,๘๗๒.๐๐ 

๒๙ คาใชจายในการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ๙๕,๕๐๐.๐๐    ๔๕,๕๖๗.๐๐  

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษพลังงานและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

๓๐ คาใชจายในการสงเสริมและบริหารจัดการขยะตามหลัก ๓Rs ๓๘,๓๗๐.๐๐    ๓๘,๓๗๐.๐๐  

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

งานนโยบายและแผน  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม อาํเภอปะเหลียนตรัง  จังหวัดตรัง   



           

๓๑ โครงการจดักิจกรรมรัฐพิธี ๑๐๒,๙๐๐.๐๐ ๑๐๒,๙๐๐.๐๐ 

๓๒ โครงการสงเสริมการจัดฝกอบรมจริยธรรมทางศาสนา ๘๖,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๓ คาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๔ โครงการจดักิจกรรมวันสาํคัญทางศาสนาสงเสรมิประเพณภีูมิปญญาทองถ่ิน ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๗๗๕.๐๐ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอยูดีมีสุขของทองถิ่น 

๓๕ คาใชจายในการสงเสริมการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนาสตร ี ๔๓,๓๐๐.๐๐    ๒๓,๐๕๐.๐๐  

๓๖ คาใชจายในการบํารุงและสงเสรมิการประกอบอาชีพใหแกประชาชน ๓๖,๗๐๐.๐๐ ๓๖,๗๐๐.๐๐ 
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-๑๘- 
 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป ๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 

 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

โครงกา โครงกา โครงการ โครงกา โครงกา

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
57 36.1 166,235,000.00 80.7 14 28 6,001,000.00 27.54 7 19.44 3,188,000.00 18.3 7 19.4 3,188,000.00 18.3 7 19.4 3,188,000.00 18.3

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ

ชีวิตและสงเสริมการศึกษาแบบองครวม
51 32.3 24,493,600.00 11.9 20 40 13,931,063.00 63.92 18 50 13,514,504.50 77.4 18 50 13,514,504.50 77.4 18 50 13,514,504.50 77.4

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการ

มีสวนรวมของประชาชน
23 14.6 5,852,000.00 2.84 7 14 1,284,523.00 5.89 4 11.11 388,159.20 2.22 4 11.1 388,159.20 2.22 4 11.1 388,159.20 2.22

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

อนุรักษพลังงานและจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

7 4.43 8,030,000.00 3.9 1 2 38,370.00 0.18 1 2.78 38,370.00 0.22 1 2.78 38,370.00 0.22 1 2.78 38,370.00 0.22

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ

และสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น

9 5.7 923,000.00 0.45 5 10 438,900.00 2.01 4 11.11 273,675.00 1.57 4 11.1 273,675.00 1.57 4 11.1 273,675.00 1.57

6.ยุทธศาตรการพัฒนาดานการอยูดีมีสุข

ของทองถิ่น
11 6.96 520,000.00 0.25 3 6 100,000.00 0.46 2 5.56 59,750.00 0.34 2 5.56 59,750.00 0.34 2 5.56 59,750.00 0.34

รวม 158 206,053,600.00 50 21,793,856.00 36 17,462,458.70 36 17,462,458.70 36 17,462,458.70

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน

100%

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน คิดเปน งบประมาณ คิดเปน คิดเปน งบประมาณ คิดเปน

ยุทธศาสตร

แผนการดําเนินการ

ทั้งหมด
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน
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-๑๙- 

แนวทางการตดิตามและประเมินผล ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (๑) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
เครื่องมือท่ีใช  คือแบบกํากับการจัดทําแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน    

แบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมิน
ความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของตําบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมิน
ความพึงพอใจ   

 โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังนี้ 
  แบบท่ี ๑ แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเปนการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  แบบท่ี ๓ แบบการประเมินแบบมีสวนรวม เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอผลการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม และในแตละยุทธศาสตร 
  แบบท่ี ๔ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความ

สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  แบบท่ี ๕ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถ่ิน 
  แบบท่ี ๖ แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการประเมินการปฏิบัติงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
 (๒) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหา
ใหกับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ
วันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
   โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 

แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ขอมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
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-๒๐- 
 
โดยแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Perpormance Measurement System (PPMS))  
ลักษณะของแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบตัิงานหรือ PPMS เปนระบบการประเมินท่ีมีแนวความคิดคลายคลึง

กับตัวแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงานเปนการพิจารณาถึงหนาท่ีของระบบตางๆ ในลักษณะภาพรวมขององคกรเพ่ือท่ีจะ
นําไปสูการพัฒนา ซ่ึงระบบการวัดดังกลาวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันนําไปสูการ
พัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนท่ีเกิดข้ึนตอไป  

วัตถุประสงคในการใชแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 

๑.เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

๒.เพ่ือใหทราบกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาทองถ่ิน 

๓.เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงานผูปฏิบัติ 

ข้ันตอนการดําเนินงานตามแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  

๑.กําหนดตัววัดกระบวนการปฏิบัติงาน 

๒.กําหนดเกณฑการประเมิน 

๓.ดําเนินการประเมิน 

๔.สรุปผลการประเมิน เกณฑตองไมต่ํากวา ๘๐ คะแนน 
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-๒๑- 
๙.ความเช่ือมโยงทางยุทธศาสตรในภาพรวม 

 
                

 
 
 

   
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 
 

๔ ยุทธศาสตร  

๑๗ กลยุทธ ๘ เปาประสงค 

๕ จุดยืนยุทธศาสตร 

๘ ตัวช้ีวัด 

๗ คาเปาหมาย 
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สวนที่ ๓ 

ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จําเปนตองมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถ่ิน  

ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และรวมท้ัง

ตําบล  อําเภอ  และเขต อปท.ขางเคียง ซ่ึงมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันกับสภาพแวดลอมภายใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบ

เปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน การวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและ

ภายใน โดยผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมมีดังนี้      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การวิเคราะหจุดแข็ง (Strength = S) เปนการพิจารณาปจจัยภายในของหนวยงานในสวนท่ีดี 

ความเขมแข็ง ความสามารถ  ศักยภาพ สวนท่ีสงเสริมความสําเร็จซ่ึงจะพิจารณาในดานตางๆ 

  การวิเคราะหจุดออน (Weakness = W) เปนการพิจารณาปจจัยภายในหนวยงานวามีสวนเสีย 

ความออนแอ ขอจํากัด ความไมพรอม ซ่ึงจะพิจารณาในดานตางๆ เชนเดียวกับการวิเคราะหจุดแข็ง 

  การวิเคราะหโอกาส (Opportunity = O) เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกวามีสภาพเปน

อยางไร โดยพิจารณาดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 

 การวิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat = T) เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกท่ี

เปนอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม กอใหเกิดผลเสีย โดยพิจารณาดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และ

เทคโนโลย ี 

 การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ

ทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) 

SWOT  Analysis 

 
ปจจยัภายใน ปจจยัภายนอก 

S = Strength 

จดแข็ง 

W = Weah 

จดออน 

SWOT  

ประเด็น 

O = 

Opportunity 

 

T = Threat 

อปสรรค 
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-๒๓- 

๑. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   

เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน ปจจัยใดเปน

จุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 

ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  โดยคณะกรรมการไดดําเนินการ

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในโดยวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็ง

และจุดออน  โอกาส  ขอจํากัด  ซ่ึงมีรายละเอียดผลการวิเคราะหดังนี้  

๑)  จุดแข็ง (S: Strength) 

• มีงบประมาณของตนเอง สามารถบริหารจัดการเองได 

• ประชาชน  ผูนําชุมชน มีความพรอมท่ีจะใหความรวมมือกับทางราชการในการพัฒนา
ทองถ่ินของตนเอง 

• ประชาชนยังยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน   

• มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนทําใหมีน้ําใชอุปโภคบริโภคตลอดท้ังป 

• ผูนําชุมชนใหความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ิน 

• มีแหลงน้ํา หวย ลําคลอง ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาดานแหลงน้ํากักเก็บน้ํา 

• มีกองทุนในหมูบาน เชน กลุมออมทรัพย 

• ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม เชน ทําสวนยางพารา เลี้ยงสัตว และปลูกพืชผัก
สวนครัวสําหรับการบริโภคในครัวเรือน 

๒) จุดออน (W : Weakness) 

• ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุม
อาชีพอยางเขมแข็ง 

• รายไดจากการจัดเก็บมีนอย เนื่องจากไมมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ  ไมมีโรงงานใน
พ้ืนท่ี 

• ไมมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ  ไมมีโรงงานในพ้ืนท่ี สําหรับจางแรงงานในพ้ืนท่ี 

• ไมมีตลาดสดท่ีดําเนินการโดยองคการบริหารสวนตําบล 

• แหลงเงินทุนตางๆ เชน  ธนาคารพาณิชย  มีนอยประชาชนไมไดรับความสะดวกในการ
ติดตอ  

• ท่ีตั้งสํานักงานท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม ขาดความเปนเอกเทศ 
เนื่องจากยังใชพ้ืนท่ีบริเวณของโรงเรียน 

• ขาดแคลนวัสดุ ครุภัณฑ สํานักงานท่ีทันสมัย ทําใหไมบางครั้งไมสามารถบริการประชาชน
ไดอยางทันทวงที 

• การประชาสัมพันธยังไมตอเนื่อง 

• ไฟฟาแสงสวางไมเพียงพอในแหลงชุมชน 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม อาํเภอปะเหลียนตรัง  จังหวัดตรัง   



           

-๒๔- 
  ๓.  โอกาส (O : Opportunity)   

• จังหวัดตรัง  สามารถสนับสนุนงบประมาณใหองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม ท่ีมี
แผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด      

•  ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐเปนอยางดี การปฏิรูป ระบบราชการทํา
ใหพนักงานเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

• รัฐบาลมีนโยบายใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

•  ชาวบานใหความสนใจและติดตามเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณ ทําใหมีการบริหาร
งบประมาณใหเกิดความคุมคามากข้ึน     

•  มีงบประมาณจากภายนอกเขามาอยางตอเนื่อง เชน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ,งบพัฒนา
จังหวัด ซ่ึงเปนทางเลือกท่ีองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม จะไดขอรับงบประมาณ
จากภายนอกไดมากข้ึน                      

๔.   อุปสรรค (T : Threat) 

• ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม  เปนองคการบริหารสวนตําบล ขนาดกลาง       
มีงบประมาณจํากัดเม่ือเทียบกับภารกิจหนาท่ีตางๆ  ตามกฎหมายท่ีกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถายโอนฯ  ตามนโยบาย
ทองถ่ิน  นโยบายจงัหวัดและนโยบายรัฐบาล 

• งบประมาณท่ีไดรับจากสวนกลาง ไมเพียงพอในการบริหารงาน 

• กฎหมายและระเบียบตางๆ ในการปฏิบัติงานทําใหขาดความคลองตัวในการบริหารงาน 

• การถายโอนภารกิจตางๆ ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน  ทําใหการปฏิบัติงาน เกิดความ
ลาชาไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
 

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา 

(๑.)  การวิเคราะหขอมูลดานโครงสรางพ้ืนฐาน  สามารถจําแนกไดดังนี้ 
๑)  มีเสนทางคมนาคมในพ้ืนท่ีตําบลแหลมสอมท่ีเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอยละ 

๗๐ ปญหาคือ พ้ืนท่ีในองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม ยังเปนถนนลูกรัง บางแหงไม

สามารถดําเนินการไดเนื่องจากพ้ืนท่ียังไมเปนท่ีสาธารณะ หรือการอุทิศท่ีดินเพ่ือใชใน

กิจการสาธารณประโยชน จะดําเนินการไดก็ตอเม่ือตองเปนท่ีสาธารณะ  การแกปญหาคือ  

ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี  

และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้  องคการบริหารสวนตําบลก็ไดบรรจุ

โครงการไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับ

ทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน 

๒)  การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชเกือบทุกครัวเรือน คิดเปน ๙๔.๒๒เปอรเซ็นต  

ปญหาคือไฟฟาสองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีได

ท้ังหมด  เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีความตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นเปนพ้ืนท่ีของ

หนวยงานอ่ืน  องคการบริหารสวนตําบลจึงไมสามารถดําเนินการได  การแกปญหาคือ  

ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี   

งานนโยบายและแผน  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม อาํเภอปะเหลียนตรัง  จังหวัดตรัง   



           

-๒๕- 
 

   และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร ท้ังนี้  องคการบริหารสวนตําบลก็ไดบรรจุ 

   โครงการไวในแผนพัฒนาทองถ่ินหาปไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับ 

ทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน 

๓)  การประปา  องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม มีกิจการประปาสวนใหญ เปนของ

หมูบานท่ีบริหารจัดการภายในหมูบานโดยมีคระกรรมการประปาหมูบานบริหารจัดการ 

สามารถใหบริการไดครอบคลุม    ปญหาคือ  ในชวงหนาแลงขาดแคลนน้ํา ปญหาการ

บริการจัดการขาดทุน  ชาวบานไมจายคาน้ํา คางจาย ทําใหกิจการประปามีปญหา  

องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอมแกปญหาโดยใหการชวยเหลือ ใหประปาหมูบานใช

การได  และมีปญหาเรื่องขอรองเรียนเรื่องทอน้ําประปาแตกบอยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเปน

ทอประปาเกาเกิดการตกตะกอนของน้ํา และบางครั้งเกิดจากการกระทําของชาวบานเอง 

เชน ขุดในบริเวณพ้ืนท่ีทอประปา  

(๒) การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ สามารถจําแนกไดดังนี้ 

 ๑)  โครงการสงเสริมอาชีพ เพ่ือใหชุมชนมีรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

อุดหนุนกลุมอาชีพในชุมชน แตการพัฒนาดานนี้ยังไมบรรลุวัตถุประสงคเทาท่ีควร 

เนื่องจากกลุมอาชีพตางๆ ยังขาดความรูดานการบริหารจัดการและความรูดานการตลาด 

รวมถึงรักษามาตรฐานผลผลิตภัณฑสินคา  

 (๓)  การวิเคราะหขอมูลดานสังคม สามารถจําแนกไดดังนี้   

• ดานแรงงาน 
ประชากรในตําบลแหลมสอม จะใชแรงงานในทางภาคเกษตรกรรม  สวนใหญเปนแรงงาน

จากสมาชิกภายในครอบครัว และแรงงานจากเพ่ือนบานท่ีมารับจางท้ังภายในตําบล และ

ภายนอกตําบลจากขอมูล จปฐ. ป ๒๕๖๒ พบวาแรงงานประเภทอาชีพเกษตรกรรม     

ทําสวน   มีจํานวน ๑,๘๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๔๔.๘๐  รองลงมา คือแรงานประเภท

อาชีพรับจางท่ัวไป มีจํานวน ๗๔๖ คน คิดเปนรอยละ  ๑๘.๔๒  และนอกจากนี้ยังมีกลุมท่ี

ยังไมใชแรงงาน (กําลังศึกษา) มีถึง ๙๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๒.๕๙ 

• ดานสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรอง

สุขภาพใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรค

ความดัน เบาหวาน   โรคไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติ

เขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือประชาชนบางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจ

สุขภาพประจําป  การแกไขปญหา คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแหลมสอม  และ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพอนามัยบานหนองเจ็ดบาทไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคให

ชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซ่ึงก็ไดผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนใหความรวมมือเปน

อยางดี  แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  บางครัวเรือนไมไดกิน 

งานนโยบายและแผน  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม อาํเภอปะเหลียนตรัง  จังหวัดตรัง   



           

-๒๖- 
 

   อาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การใชยาเพ่ือบําบัดอาการเจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม  การออกกําลัง

   กายยังไมสมํ่าเสมอ  และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ  ปญหาเหลานี้ 

   องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม พยายามอยางยิ่งท่ีจะแกไข  โดยรวมมือกับ 

   โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหาดาน 

   สุขภาพ 

• ดานการศึกษา 
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน ครอบครัวท่ีมีความพรอม มักจะสงบุตรหลานเขาศึกษาใน

เขตเทศบาลตําบลทุงยาว เนื่องจากมีพ้ืนท่ีอยูใกลกันและในเมือง เนื่องจากมีความพรอม

มากกวา ไมวาจะเปนบุคลากรทางการศึกษา สื่อการเรียนการสอนตางๆ และ

สภาพแวดลอมท่ีมีการแขงขันสูง ทําใหเด็กนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนมาก

ข้ึน ดานการศึกษาของนักเรียนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม อยูในเกณฑท่ี

ดี  แตปญหาคือ  ยังไมสามารถท่ีจะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได ในขณะเดียวกันโรงเรียนใน

เขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม ก็มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และยกระดับ

ใหเทาเทียบกับโรงเรียนอ่ืนๆ การแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม ใน

เรื่องการลดภาระคาใชจายของครอบครัว  โดยการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กข้ึนมาท้ัง ๒ 

ศูนย และการสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี 

และรวมกันจัดกิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน     

• ดานคานิยมของคนในพ้ืนท่ี 
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ) และศาสนา

อิสลาม   ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหความรวมมือกันทํากิจกรรม

สาธารณะตางๆ  ผูสูงอายุ  ผูพิการไดรับการดูแล  ปญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการ

ดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมท้ังท่ีเปนครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุน  การแกปญหาของ

องคการบริหารสวนตําบลคือ จัดกิจกรรมตางๆ ในชุมชน  พยายามท่ีจะใหทุกสวนทุกฝาย

ทุกคนมีสวนรวมและรณรงคใหเห็นถึงโทษของการดื่มสุรา ใหชุมชนเห็นความสําคัญของ

ครอบครัว  เชน  การแขงขันกีฬาตานยาเสพติด  แอโรบิค   งานประเพณี  เปนตน 

• ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี        

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาคือจากขอมูลท่ีสํารวจพบวามี บางครัวเรือน     

ท่ีไมมีการปองกันอุบัติเหตุ  รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมี

วันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน   การขอความรวมมือไปยังผูนํา  

การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  อปพร.  เพ่ือใหความอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
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-๒๗- 
 

• ดานยาเสพติด  

ปญหายาเสพติดในชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม  จากการท่ีทางปอม

ตํารวจประจาํตําบลแหลมสอมไดแจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอมทราบนั้น

พบวาในเขตตําบลแหลมสอม มีผูท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย 

ผูบริหารทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม การแกไขปญหาขององคการ

บริหารสวนตําบลแหลมสอมสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การ

ณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจาก

อํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี  

 (๔) การวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

น้ํา ท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค เปนน้ําท่ีไดจากน้ําประปา น้ําฝน น้ําจากเข่ือนชลประทาน 

คลองปะเหลียน  ซ่ึงจะตองนํามาผานกระบวนการของระบบประปา สําหรับน้ําใตดินมี

ปริมาณนอย ไมสามารถนําข้ึนมาใชใหพอเพียง ปาไม  ในเขตตําบลแหลมสอม มีปาไม     

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติพ้ืนท่ีตําบลแหลมสอม มีทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีคุณคาท่ี

เปนแหลงน้ําจากพ้ืนดิน และน้ําจากเข่ือนชลประทานคลองปะเหลียน  สามารถใชเปน

แหลงน้ําเพ่ือเกษตรกรรม และพัฒนาเปนแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภคได  

  

 (๕)  การวิเคราะหขอมูลดานการเมือง – การบริหาร 
เขตการปกครอง ตําบลแหลมสอม  แบงเขตการปกครองออกเปน ๑๑ หมูบาน และ สถิติ

การเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 

อําเภอปะเหลียนตรัง  จังหวัดตรัง มีการเลือกตั้งวันท่ี ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ มี

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน ๔,๒๕๒ คน  และมีจํานวนผูมาใชสิทธิลงคะแนน

เลือกตั้ง ๓,๗๐๗ คน และมีจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน รวม ๔,๒๕๒ คน มี

จํานวนผูมาใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาทองถ่ิน รวม ๓,๗๐๖ คน จะเห็นไดวา

ประชาชนในตําบลแหลมสอม คอนขางจะตื่นตัวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 
  

๒.การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก   

  เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบ

ตอทองถ่ิน  เชน สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดลอม  วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการ   

บูรณาการ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห

สภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดําเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีรายละเอียด

ผลการวิเคราะหดังนี้ 
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-๒๘- 

โอกาส (Opportunity) 

 ๑. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ.๒๕๔๒  ไดกําหนดการถายโอนภารกิจ อํานาจหนาท่ีในการบริการสาธารณะให อปท. 

 ๒. มีโรงพยาบาลตรังและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแหลมสอม แลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบาน

หนองเจ็ดบาท เขามารวมบูรณาการการทํางานดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ การจัดการสุขภาพของประชาชน 

การควบคุมและปองกันโรคติดตอ 

 ๓. มีพ้ืนท่ีสวนใหญทําการเกษตร 

 ๔. มีโรงเรียนบานแหลมสอม  โรงเรียนบานหนองเจ็ดบาท  โรงเรียนบานนาทุง  ตั้งอยูในพ้ืนท่ีตําบล   

แหลมสอม 

อุปสรรค (Threat) 

 ๑. ตนทุนการผลิตราคาสูง เชน ราคาปุย เมล็ดพันธุพืช คาขนสง คาแรงงานสูงข้ึน 

 ๒. ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในกฎหมายท่ีเก่ียวของกับตัวเอง เชน สิทธิเสรีภาพ การมีสวนรวมใน

การจัดทําแผนพัฒนาตําบล ฯลฯ 

 ๓. เกษตรกรไมมีความรูในการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชในการปรับปรุงคุณภาพ และเพ่ิมผลผลิต  

 ๔. ปญหาความขัดแยงทางการเมืองภายในประเทศ ทําใหการจัดสรรงบประมาณใหแกทองถ่ินลาชาทําให

การกําหนดทิศทางการบริหารงานเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไมทันตามท่ีกําหนด 

 ๕. สภาพสังคมบางสวนในพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการระบาดของยาเสพติด กอใหเกิดปญหาอาชญากรรมและ

ครอบครัว 
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-๒๙- 

 

การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ  

         ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลนั้น  ไดทําการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

ประเด็นการพัฒนา ขอบขายและปริมาณของปญหา พ้ืนท่ีเปาหมาย ความตองการในการแกไขปญหา กลุมเปาหมาย 
การคาดการณแนวโนมใน

อนาคต 

๑. ดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

๑..ขาดแหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคในชวง

หนาแลง 

 

 

๓.เกิดปญหานํ้าทวม นํ้ากัดเซาะริมถนน ทําให

ถนนชํารุด เสียหาย 

 

๓.ถนนลาดต่ํา พ้ืนท่ีนํ้าทวมบอยครั้ง 

 

 

 

 

หมูท่ี ๑,๕,๖,๘,๙,๑๑ 

 

 

 

หมูท่ี ๑ - ๑๑ 

 

 

หมูท่ี ๒ 

 

 

  

จัดสรรงบประมาณเพ่ือแจกจายนํ้าและขุด

เจาะบอบาดาล 

 

 

จัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุง/กอสราง 

คสล.ทุกสายท่ีชํารดุ 

 

จัดสรรงบประมาณเพ่ือเสริมผิวจราจรถนน 

 

 

 

ประชาชนในพ้ืนท่ี และเกษตรกร 

 

 

 

ผูใชเสนทาง 

 

 

ประชาชนหมูท่ี ๒ และผูสัญจรไปมา 

ผูใชเสนทาง 

 

 

ไดมีนํ้าใชเพ่ือการอุปโภค 

บริโภค 

 

 

นํ้าไมทวมผิวจราจร 

 

 

นํ้าไมทวมผิวจราจร 
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-๓๐-  
 

ประเด็นการพัฒนา ขอบขายและปริมาณของปญหา พ้ืนท่ีเปาหมาย ความตองการในการแกไขปญหา กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

๒. ดานพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

สงเสริมดาน

การศึกษา 

 

๒. ระบบเสียงตามสายไมท่ัวถึง 

 

๓. ปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน 

 

๔.เกิดโรคไขเลือดออก 

 

๕. ไมมีกลองวงจรปดเพ่ือบันทึก

เหตุการณตางๆ 

 

หมูท่ี ๑ -๑๑ 

 

หมูท่ี ๑ -๑๑ 

 

หมูท่ี ๑ -๑๑ 

 

หมูท่ี ๑ -๑๑ 

 

ปรับปรุงระบบเสียงตามสายใหมีคณุภาพ 

 

ตองการใหมีการบริหารจัดการเรื่องขยะทุก

หมูบาน 

จัดสรรงบประมาณในการรณรงคปองกันโรค

ไขเลือดออก พนหมอกควัน 

ตองการใหมีการติดตั้งกลองวงจรปดในพ้ืนท่ี

เสี่ยง 

 

ทุกครัวเรือนในตําบลแหลมสอม 

 

พ้ืนท่ีเสี่ยง จํานวน ๑๑ จุด 

 

 

หอกระจายขาวทุกหมูบานมี  สภาพ

ดี พรอมท่ีจะใชงาน 

ทุกหมูบานมีการบริหารจัดการขยะ 

 

ไขเลือดออกลดนอยลง 

 

มีกลองวงจรปดในพ้ืนท่ีเสีย่ง 

๓. ดานการมีสวน

รวมของประชาชน 

๑.ประชาชนไมคอยใหความสนใจในการ

เขารวมกิจกรรมตางๆ 

๒.มีจติอาสา/แกนนําในการดําเนิน

กิจกรรมสวนรวม 

หมูท่ี ๑ -๑๑ 

 

หมูท่ี ๑ -๑๑ 

ประชาสมัพันธกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

 

สรางแรงจูงใจใหแกนนํามีจติอาสามากข้ึน 

หมูท่ี ๑ – ๑๑ 

 

หมูท่ี ๑ – ๑๑ 

ทุกโครงการ/  กิจกรรมมีผูเขารวม

เกินเปาหมาย 

ในตําบลแหลมสอมมีจติอาสาในการ

ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสวนรวมมากข้ึน 

๔. ดานอนุรักษ

พลังงานและจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

๑.เกิดปญหานํ้าทวม นํ้าระบายไมทัน 

๒.ในพ้ืนท่ี อบต.ไมมีแหลงทองเท่ียวและ

กิจกรรมการทองเท่ียว 

หมูท่ี ๒ 

 

 

จัดสรรงบประมาณในการขุดลอก คู คลอง 

หนองบึง เหมือง เพ่ือระบายการไหลของนํ้า 

พัฒนาลําคลองใหเปนสถานท่ีทองเท่ียว 

พ้ืนท่ี หมูท่ี ๒  

 

 

เกิดการขยายตัวของบานเรือน  

พ้ืนท่ีทําการเกษตรไดรับความ

เสียหาย 

งานนโยบายและแผน  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม  อาํเภอปะเหลียนตรัง  จังหวัดตรัง  
 



           

และสงแวดลอม

อยางยั่งยืน 

 หมูท่ี ๗,๕,๖,๑๑ 

หมูท่ี ๑ -๑๑ 

ตลาดริมนํ้า และถํ้านํ้าทิพย 

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสถานท่ีสาธารณะ เพ่ือ

การพักผอนหยอนใจ 

ประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรม 

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะในพ้ืนท่ี

เสี่ยง 

มถํ้ีานํ้าทิพย และตลาดนํ้า หรือ

สถานท่ีทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

สถานท่ีพักผอนหยอนใจมีแสงสวาง

เพียงพอ 

 

 

-๓๑- 

 

ประเด็นการพัฒนา ขอบขายและปริมาณของปญหา 
พ้ืนท่ี

เปาหมาย 

ความตองการในการแกไขปญหา 
กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

๕. ดานการอนุรักษและสงเสริมประเพณี

วัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถ่ิน 

๑ . ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพรีและ

ภูมิมิปญหาทองถ่ินถูกลืมเลือนไปมาก 

หมูท่ี ๑-๑๑ สนับสนุนงบประมาณเพ่ือสืบสาน

วัฒนธรรมทองถ่ิน เชน มโนราห , 

ประเพณีลากพระ,  

ประชาชนในตําบลแหลม

สอม 

มีการอนุรักษและวัฒนธรรมอันดี

งาม 

๖. ดานการพัฒนาดานการอยูดีมสีุข ๑. ปญหาดานเศรษฐกิจ ผลผลิตตกต่ํา ราคา

ตนทุนการเกษตรสูงข้ึน ประชาชนมีรายได

นอย 

หมูท่ี ๑-๑๑ จัดอบรมฝกอาชีพเสริมใหกับ

ประชาชน เชน กลุมสตรี กลุมเยาวชน 

ประชาชนในตําบลแหลม

สอม 

ประชาชนตองมีอาชีพเสรมิ จาก

อาชีพหลักคือยางพารา และปาลม

นํ้ามัน เพ่ือจะไดมีรายไดเพ่ิมข้ึน  
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-๓๒- 

แบบที ่๑ แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเปนการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
คําช้ีแจง : เปนแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง 
หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนพัฒนาแลว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินงาน 

ไมมีการ

ดําเนินงาน 

สวนท่ี ๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

๓. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   

๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

๖. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน   

สวนท่ี ๒ การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   

๗. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   

๘. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   

๙. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถ่ิน   

๑๐.มีการกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

๑๑.มีการกําหนดเปาประสงค   

๑๒. มีการกําหนดตัวชี้วัดการพัฒนาทองถ่ิน   

๑๓.มีการกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   

๑๔.มีการกําหนดกลยุทธการพัฒนาทองถ่ิน   

๑๕.มีการกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน   

๑๖. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวดั   

๑๗. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนา   

๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน   
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-๓๓- 
 

แบบที ่๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
คําช้ีแจง : เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน ๕ ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล การ

ดําเนินงานทุก ๆ หกเดือน เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑.ช่ือ องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม อําเภอปะเหลียนตรัง   จังหวัดตรัง 

๒.รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 

   ครั้งท่ี ๑   ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

   ครั้งท่ี ๒   ระหวางวันท่ี ๑ เมษายน  ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

สวนท่ี ๒ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) 

๓.ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓  

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

ท่ีปฏิบัติ 

จํานวนโครงการ 

ท่ีปรากฏอยูในแผน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

๔ ๒๒.๒๓ ๗๕ ๔๐.๑๑ 

๒.การพัฒนาดานคุณภาพชีวติและสงเสริม

การศึกษาแบบองครวม 

๗ ๓๘.๘๙ ๔๓ ๒๓.๐๐ 

๓.การพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

๑ ๕.๕๖ ๓๓ ๑๗.๖๕ 

๔.การพัฒนาดานอนุรักษพลังงานและจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๑ ๕.๕๖ ๑๒ ๖.๔๒ 

๕.การพัฒนาดานการอนุรักษและสงเสริม

ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

๓ ๑๖.๖๗ ๑๐ ๕.๓๕ 

๖.การพัฒนาดานการอยูดีมีสุขของทองถ่ิน ๒ ๑๑.๑๒ ๑๔ ๗.๔๙ 

รวม ๑๘ ๑๐๐ ๑๘๗ ๑๐๐ 

 

สรุป 

โครงการท่ีไดดําเนินการ    ๑๘         โครงการ 

โครงการท่ีจัดทําขอบัญญัติ   ๓๓         โครงการ 

โครงการท่ีมีในแผนพัฒนา  ป ๒๕๖๓         ๑๘๗      โครงการ 

คิดเปนรอยละ    ๑๘  x  ๑๐๐ =        ๙.๖๓ % 
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                           ๑๘๔ 

-๓๔- 
 

 

องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติ

งบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๖๓  โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม   ๓๓   โครงการ จํานวนเงิน 

๕,๕๙๐,๕๙๓.๐๐ บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน ๑๘ โครงการ จํานวนเงิน ๓,๙๙๘,๖๐๐.๐๖ บาท 

สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหน้ีผูพัน/

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจาย

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐานควบคู

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
๔ ๑,๗๔๓,๐๐๐.๐๐ ๔ ๑,๗๔๓,๐๐๐.๐๐ 

ยุทธศาสตรการพฒันาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริม

การศึกษาแบบองครวม 
๗ ๒,๒๒๖,๗๖๙.๐๖ ๗ ๑,๙๕๗,๘๖๒.๔๖  

ยุทธศาสตรการพฒันาและสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน 
๑ ๙๓,๕๐๐.๐๐ ๑ ๙๓,๕๐๐.๐๐ 

ยุทธศาสตรการพฒันาดานการอนุรักษพลังงานและ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืน 

๑ ๗,๔๑๖.๐๐ ๑ ๗,๔๑๖.๐๐ 

ยุทธศาสตรการพฒันาดานการอนุรักษและสงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
๓ ๑๔๙,๐๑๗.๐๐ ๓ ๑๔๙,๐๑๗.๐๐ 

ยุทธศาตรการพัฒนาดานการอยูดีมีสุขของทองถ่ิน ๒ ๔๗,๘๐๔.๖๐ ๒ ๔๗,๘๐๔.๖๐ 

รวม ๑๘ ๔,๒๖๗,๕๐๖.๖๖ ๑๘ ๓,๙๙๘,๖๐๐.๐๖ 
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-๓๕- 
 

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.แหลมสอม มีดังนี้ 

  โครงการ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานควบคูการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

1.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุงสามเกาะ-ในบาน หมูท่ี 2 303,000.00 298,000.00 

2.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองคลา-มาบแบก หมูท่ี 4 500,000.00 498,000.00 

3.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันธา-หนองเมา หมูท่ี 4,9 500,000.00 499,000.00 

4.โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายหนองเจ็ดบาท-พรุสม หมูท่ี 5 448,000.00 448,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 

5.โครงการจดังานวันเด็กแหงชาต ิ 192,000.00 177,120.00 

6.โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล 6,615.00 3,250.00 

7.คาใชจายในการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 65,545.00 65,545.00 

8.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 20,000.00 360.00 

9.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(ศพด.บานแหลมสอม) 1,001,970.00 605,430.00 

10.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(ศพด.บานหนองเจ็ดบาท) 310,920.00 278,900.00 

11.คาอาหารเสริม (นม) 1,189,518.00 1,096,164.06 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

12.จัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องปรบัอากาศ 94,000.00 93,500.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอนุรักษพลังงานและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

13.โครงการปรับภูมิทัศนสองขางทาง 20,000.00 7,416.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถิ่น 

14.โครงการจัดงานจดักิจกรรมรัฐพิธี 300,000.00 22,017.00 

15.โครงการสงเสรมิประเพณีวันสารทเดือนสบิ 33,000.00 27,000.00 

16.โครงการสงเสรมิประเพณีชักพระจังหวัดตรัง 100,000.00 100,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอยูดีมีสุขของทองถิ่น 

17.โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคติดตอ 30,000.00 29,519.60 

18.คาใชจายในการดําเนินการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 33,225.00 18,285.00 
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สวนท่ี ๓ ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๑.เนื่องจากงบประมาณมีจํานวนจํากัด ไมสามารถกระจายทําโครงการไดทุกยุทธศาสตร และความตองการของ

ประชาชนมีมาก 

๒.โครงการเกินศักยภาพมีจํานวนมาก จึงไมสามารถดําเนินการไดท้ังหมดทุกโครงการ 
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-๓๗- 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป ๒๕๖๓ 

อบต.แหลมสอม ปะเหลียน จ.ตรัง  

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 

ท้ังหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานควบคูการ

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
๗๕ ๓๐,๑๓๒,๐๐๐.๐๐ ๙ ๑,๗๕๑,๐๐๐.๐๐ ๔ ๑,๗๔๓,๐๐๐.๐๐ ๔ ๑,๗๔๓,๐๐๐.๐๐ 

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิตและสงเสริม

การศึกษาแบบองครวม 
๔๓ ๑๕,๔๒๕,๙๘๐.๐๐ ๑๐ ๓,๐๕๔,๓๖๘.๐๐ ๗ ๒,๒๒๖,๗๖๙.๐๖ ๗ ๑,๙๕๗,๘๒๖.๔๖ 

๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน 
๓๓ ๔,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ ๔ ๒๐๔,๐๐๐.๐๐ ๑ ๙๓,๕๐๐.๐๐ ๑ ๙๓,๕๐๐.๐๐ 

๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษพลังงานและจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
๑๒ ๖๗๐,๐๐๐.๐๐ ๒ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑ ๗,๔๑๖.๐๐ ๑ ๗,๔๑๖.๐๐ 

๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและสงเสริม

ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
๑๐ ๑,๒๐๓,๐๐๐.๐๐ ๕ ๔๖๘,๐๐๐.๐๐ ๓ ๑๔๙,๐๑๗.๐๐ ๓ ๑๔๙,๐๑๗.๐๐ 

๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอยูดีมีสุขของทองถ่ิน ๑๔ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓ ๙๓,๒๒๕.๐๐ ๒ ๔๗,๘๐๔.๖๐ ๒ ๔๗,๘๐๔.๖๐ 
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รวม ๑๘๗ ๕๒,๔๔๐,๙๘๐.๐๐ ๓๓ ๕,๕๙๐,๕๙๓.๐๐ ๑๘ ๔,๒๖๗,๕๐๖.๖๖ ๑๘ ๓,๙๙๘,๖๐๐.๐๖ 
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-๓๘- 
 

แบบที่ ๓ แบบการประเมินแบบมีสวนรวม เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม และในแตละยุทธศาสตร 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

๑. เพศ  (  ) ชาย   (  ) หญิง 
๒. อายุ   (  ) ต่ํากวา ๒๐ ป  (  ) ๒๐-๓๐ ป    (  ) ๓๑-๔๐ ป 

(  ) ๔๑-๕๐ ป   (  ) ๕๑-๖๐ ป    (  ) มากกวา ๖๐ ป 
๓. การศึกษา  (  ) ประถมศึกษา  (  ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (  ) อนุปริญญา หรือเทียบเทา   

(  ) ปริญญาตรี  (  ) สูงกวาปริญญาตรี   (  ) อ่ืน ๆ 
๔. อาชีพหลัก  (  ) รับราชการ   (  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (  ) คาขาย-ธุรกิจสวนตัว 

(  ) รับจาง   (  ) นักเรียน นักศึกษา   (  ) เกษตรกร 

(  ) อ่ืนๆ ระบุ…………………………. 

 
สวนท่ี ๒  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คําช้ีแจง : แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม    

โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

๕. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมมากนอยเพียงใด 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

 % % % 

๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม ๒๐ ๘๐ ๐ 

๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม ๒๑.๓๒ ๗๘.๗ ๐ 

๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๒๕.๗๑ ๗๔.๒๙ ๐ 

๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ๑๗ ๘๓ 0 

๕) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๑๙๕๗ ๗๖.๘๖ ๐ 

๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๒๙.๑๔ ๗๐.๙ ๐ 

๗) ผลการดําเนนิโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน ๒๕.๐๙ ๗๔.๐๑ ๐ 

๘) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๒๖.๒๐ ๗๓.๘๖ ๐ 
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-๓๙- 
 
สวนท่ี ๓  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คําช้ีแจง แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในแตละยุทธศาสตร โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ ๑ ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ  หากใหทานประเมิน

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม ในการพัฒนาและสงเสริมการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี โดยใหคะแนนเต็ม ๑๐ ทานจะใหคะแนนองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอมของทานเทาใด 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 

ความพึงพอใจ คะแนน      

(๑๐ คะแนน) 

๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม ๗.๐๒ 

๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม ๖.๓๔ 

๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๖.๗๖ 

๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ใหประชาชนทราบ ๗.๔๒ 

๕) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๐๑ 

๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๖.๔๖ 

๗) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน ๗.๒๓ 

๘) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๓๖ 

รวม ๖.๙๕ 

 
     ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมดานการศึกษา 
 

ความพึงพอใจ คะแนน      

(๑๐ คะแนน) 

๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม ๗.๓๑ 

๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม ๗.๐๕ 

๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๗.๐๑ 

๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ใหประชาชนทราบ ๖.๗๖ 

๕) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๑๐ 

๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๗.๑๘ 

๗) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน ๗.๐๐ 

๘) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๑๑ 

รวม ๗.๐๗ 
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-๔๐- 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการมีสวนรวมและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 

ความพึงพอใจ คะแนน      

(๑๐ คะแนน) 

๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม ๗.๑๐ 

๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม ๗.๑๑ 

๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๗.๐๒ 

๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ใหประชาชนทราบ ๗.๖๕ 

๕) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๒๒ 

๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๗.๐๖ 

๗) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน ๗.๑๐ 

๘) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๗.๒๑ 

รวม ๗.๑๙ 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมควบคูสงเสริม
ดานการทองเท่ียว 

 

ความพึงพอใจ คะแนน      

(๑๐ คะแนน) 

๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม ๖.๑๓ 

๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม ๗.๖๘ 

๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๗.๐๔ 

๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ใหประชาชนทราบ ๖.๕๑ 

๕) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๖.๘๙ 

๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๖.๒๐ 

๗) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน ๗.๓๗ 

๘) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๖.๗๕ 

รวม ๖.๘๓ 
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-๔๑- 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
 

ความพึงพอใจ คะแนน      

(๑๐ คะแนน) 

๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม ๖.๕๔ 

๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม ๖.๓๕ 

๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๗.๖๕ 

๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ใหประชาชนทราบ ๖.๕๗ 

๕) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๖.๔๒ 

๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๗.๘๗ 

๗) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน ๖.๙๘ 

๘) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๖.๕๔ 

รวม ๖.๘๗ 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการจัดการพลังงานในชุมชน 
 

ความพึงพอใจ คะแนน      

(๑๐ คะแนน) 

๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม ๗.๓๕ 

๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม ๖.๖๕ 

๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ๗.๒๑ 

๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ใหประชาชนทราบ ๗.๑๖ 

๕) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๖.๓๗ 

๖) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๗.๐๔ 

๗) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน ๖.๕๑ 

๘) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ๖.๒๗ 

รวม ๖.๘๒ 
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-๔๒- 
 

แบบท่ี ๔ แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
๑. ขอมูลสภาพท่ัวไปและ
ขอมูลพ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้

(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/

ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของปา

ไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ

ปกครอง การเลือกตั้งฯลฯ 

 

๒๐ 

(๓) 

 
 

๓ 

 (๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต

การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูล

เก่ียวกับจํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวน

ประชากร ฯลฯ 

(๒) ๒ 

 (๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา 

สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค

เคราะหฯลฯ 

(๒) ๒ 

 (๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพื้นฐาน เชน การ

คมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒) ๒ 

 (๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การ

ประมง การประศุสัตว การบริการ การทองเทีย่ว 

อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) ๒ 

 (๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การ

นับถือศาสนาประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญา

ทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สนิคาพืน้เมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 

และอ่ืนๆ 

(๒) ๒ 

 (๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม 

ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) ๒ 

 (๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ. 

(๒) ๒ 

 (๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และ

การดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใช

กระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวม

ตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา 

ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกไขปญหาสําหรับ

การพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง

(๓) ๓ 
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สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

-๔๓- 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
๒. การวิเคราะหสภาวการณ

และศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้

(๑) การวิเคราะหที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรจังหวัด ยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อง

โยงแผนยทุธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 

(๕) 

 

๔ 

 (๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ

การบังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดข้ึนตอการ

พัฒนาทองถ่ิน 

(๓) ๒ 

 (๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 

สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพตดิ  

เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน  

เปนตน 

 (๓) ๒ 

 (๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน 

การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนา

อาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยู

ทั่วไป เปนตน 

(๓) ๒ 

 (๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชาตติางๆ 

ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐที่มี

ผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓) ๒ 

 (๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการ

พัฒนาในปจจุบนัและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน 

ดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนนิงาน

ไดแก -Strength  (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดออน) O-

Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(๓) ๒ 
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-๔๔- 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 

ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอด 

คลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเช่ือมโยง

หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 

(๑๐) 
 

๑๐ 

๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด 

สอดคลองและเช่ืองโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ  สิ่ง 

แวดลอมของทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลัก

ประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) ๑๐ 

๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด 
 

สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผน 

การบริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และ

นโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และ

Thailand ๔.๐ 

(๑๐) ๑๐ 

๓.๔ วิสัยทัศน 
 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับ

โอกาสและศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

(๕) ๕ 

๓.๕ กลยุทธ 
 

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจ

หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน 

หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุ

วิสัยทัศนน้ัน 

(๕) ๔ 

๓.๖ เปาประสงคของแตละ 
ประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ

สนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕) ๕ 

๓.๗ จุดยืนทางยทุธศาสตร
(Positioning) 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ

(๕) ๔ 
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พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนด

จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรอืแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยนืทางยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนา

ทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยระบุแผนงานและความเช่ืองโยง

ดังกลาว 

(๕) ๕ 

๓.๙ ความเชื่องโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม 
 

ความเช่ืองโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลติ/

โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/

แผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

(๕) ๔ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๑ 
 

-๔๕- 
 

แบบท่ี ๕ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
๑. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทาํยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis 
/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 
ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยาง
นอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดาน
สังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม) 

๑๐ ๙ 

๒. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณเชน 
การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวา
เปนไปตามทีต่ั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนทีด่ําเนนิการจริง
ตามที่ไดกําหนดไวเทาไร จาํนวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจาํนวน
เทาไรสามารถอธิบายไดตามหลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ทีไ่ดกําหนดไว  
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ ๘ 

๓. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพื่อวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ตางๆ ที่ดาํเนินการในพื้นที่นัน้ๆ ตรงตอความตองการของประชาชน
หรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึง่พอใจ
หรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มสีภาพหรือ
ลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสทิธิผล(Effectiveness) ผลการ

๑๐ ๘ 
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ปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนนิการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งานที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสู
การจัดทําโครงการพฒันาทองถ่ินโดยใช SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่มพีื้นที่ติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

๑๐ ๙ 

 

 

 

-๔๖- 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพฒันา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนนิการเพื่อใหการพัฒนา
บรรลุตามวิสยัทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดไว 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อานแลวเขาใจ
ไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 
๕ 

๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงคสอดคลอง
กับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลอง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงค มีความเปนไปไดชดัเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) ๕ 

๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง 
 

สภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึง
เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่ดาํเนินงาน และ
ระยะเวลาดาํเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่ไหน 
เร่ิมตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของ
โครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใคร
คือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(๕) ๔ 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ ป 
 

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสราง
ความสามารถในการแขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพ
คน (๔) การสรางโอกาสความเสนอภาคและเทาเทียมกันทาง
สังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื 

(๕) ๕ 
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๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิ
 

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบบัที่ ๑๒ โดย (๑) ยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) ยึดคนเปนศูนยกลางพฒันา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 
๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสูปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยาง
จริงจังใน ๕ ปที่ตอยอดไปสูผลสมัฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว 
ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขัน
และการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง  (๒) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม 
(๔) การรองรับการเชื่องโยงภูมภิาคและความเปนเมือง (๕) การ
สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมติรกับ
สิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) ๕ 

 

 

 

-๔๗- 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลองกับ 
Thailand ๔.๐ 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (๓) เปลีย่นจากการเนนภาคการผลิตสนิคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยชีีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๔ 

๕.๗ โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด 
 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจงัหวัดที่ไดกําเนิดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจงัหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดข้ึนเปน
ปจจุบนั 

(๕) ๕ 

๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจนหรือ
การเสริมสรางให
ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน ภายใตหลัก
ประชารัฐ 

เปนโครงการที่ดาํเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงทีป่ระชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการที่ประชาชนตองการเพือ่ใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะที่จะให
ทองถ่ินมีความมั่นคง มัง่ค่ัง ยั่งยนื เปนทองถ่ินที่พัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(๕) ๔ 
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๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคลองกับเปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพฒันาจะตองคํานึงถึงหลักสาํคัญ ๕ ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก (๑)ความประหยัด (Economy)  (๒)ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(๓)ความมีประสิทธผิล (Effectiveness)  (๔)ความเหลื่อมล้ําในการ
พัฒนาทองถ่ิน นาํไปสูความยุติธรรม (Equity) 
(๕)ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) ๔ 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชอง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕) ๕ 

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลท่ี
คาดวาจะไดรับ 

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสทิธิผล (effectiveness) ใช
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การกําหนดความพงึพอใจ การ
กําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดข้ึนสิ่งที่
ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 
 

(๕) ๕ 

 

-๔๘- 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดข้ึนจริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะตอง
เทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค
ควรคํานึงถึง (๑)มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (๒)วัดและประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓)
ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและ
สามารถปฏิบัติได 
(๔)เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง  
(๕) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(๕) ๔ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๘๙ 
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-๔๙- 
 

แบบท่ี ๖ แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการประเมินการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measurement System(PPMS)) 

 

ลําดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม/เอกสารอางอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ท่ีได 

๑ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ินองคการบริหารสวน

ตําบลแหลมสอม 

๑.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม  

๒.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑ ขอ ๗ และขอ ๘ 

งานนโยบายและแผน 

สํานักงานปลัด 

๑.นางดวงฤดี  เพชรเพ็ง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

 

 

๑.คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล

แหลมสอม ท่ี ๔๓๘/๒๕๖๐ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ินองคการบริหาร

สวนตําบลแหลมสอม 

ลงวันท่ี ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๕ ๕ 
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-๕๐- 
 

ลําดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม/เอกสารอางอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ท่ีได 

๒ แตงตั้งคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบลแหลม

สอม 

๑.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร 

สวนตําบลแหลมสอม 

๒.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ ๙  และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปจจุบัน 

(ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๖ 

งานนโยบายและแผน 

สํานักงานปลัด 

๑.นางดวงฤดี  เพชรเพ็ง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล

แหลมสอม ท่ี  ๔๓๙/๒๕๖๐ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบล 

แหลมสอม 

ลงวันท่ี ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 

๕ ๕ 

๓ แตงตั้งคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน

องคการบริหารสวน

ตําบลแหลมสอม 

๑.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวน

ตําบลแหลมสอม   

๒.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  

หมวด ๖ ขอ ๒๘ 

งานนโยบายและแผน 

สํานักงานปลัด 

๑.นางดวงฤดี  เพชรเพ็ง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบล

แหลมสอม ท่ี  ๒๖๐/๒๕๖๐ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ินองคการ

บริหารสวนตําบลแหลมสอม 

ลงวันท่ี ๒๒ เดือนธันวาคม 

๒๕๖๐ 

๕ ๕ 
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-๕๑- 
 

ลําดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม/เอกสารอางอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ท่ีได 

๔ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตําบล 

แหลมสอม จัดประชุม

ประชาคมระดับหมูบาน/ระดับ

ตําบล 

กรณีจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

การทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน  

การเพ่ิมเติม  การเปลี่ยนแปลง 

และการแกไข แผนพัฒนา

ทองถ่ิน แลวแตกรณี 

๑.คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน จัดการ

ประชุมประชาคมระดับหมูบาน /ระดับตําบล  

๒.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ไดมีหนังสือ 

ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑  

ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา

ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

๓.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  

ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐  

ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙  

๔.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  

ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๒๔๗ ลงวันท่ี ๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

งานนโยบายและแผน 

สํานักงานปลัด 

๑.นางดวงฤดี  เพชรเพ็ง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

 

๑.รายงานการประชุมประชาคม

ระดับหมูบาน/ระดับตําบล 

๒.รายละเอียดโครงการ/ความ

ตองการของประชาชนท่ีไดจาก

การประชุมประชาคม 

 

๑๐ ๑๐ 
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-๕๒- 
 

ลําดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม/เอกสารอางอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ท่ีได 

๕ คณะกรรมการสนับสนนุการ

จัดทําแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบลแหลมสอม 

เพ่ือจัดทํา  

(ราง)แผนพัฒนาทองถ่ิน 

กรณีท่ีจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

การทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน  

การเพ่ิมเติม  การเปลี่ยนแปลง 

และการแกไข แผนพัฒนา

ทองถ่ิน แลวแตกรณี 

 

๑.จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทําแผนพัฒนา  

เพ่ือจัดทํา (ราง)แผนพัฒนาทองถ่ิน   

กรณีท่ีจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินการทบทวน

แผนพัฒนาทองถ่ิน  การเพ่ิมเติม   

การเปลี่ยนแปลง  และการแกไข แผนพัฒนา

ทองถ่ิน แลวแตกรณี  

๒.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑   

๓.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ไดมีหนังสือ 

ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑  

ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา

ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

๔.ยกราง แผนพัฒนาทองถ่ิน (แลวแตกรณี) 

 

งานนโยบายและแผน 

สํานักงานปลัด 

๑.นางดวงฤดี  เพชรเพ็ง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

 

๑.รายงานการประชุม 

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนตําบลแหลมสอม  

เพ่ือจัดทํา (ราง)แผนพัฒนา

ทองถ่ิน ท่ีจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินการทบทวนแผนพัฒนา

ทองถ่ิน  การเพ่ิมเติม   

การเปลี่ยนแปลง และการแกไข 

แผนพัฒนาทองถ่ิน แลวแตกรณี 

๒.(ราง)แผนพัฒนาทองถ่ิน 

ตามแบบ เชน  

ผ.๐๑ , ผ.๐๒ , ผ.๐๒-๑ , ผ.๐๓ 

   

๒๐ ๒๐ 
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-๕๓- 
 

ลําดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม/เอกสารอางอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ท่ีได 

๖ คณะกรรมการ 

พัฒนาทองถ่ิน องคการบริหาร

สวนตําบลแหลมสอม  

เพ่ือพิจารณา  

(ราง)แผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

๑.จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ 

พัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบล 

แหลมสอม เพ่ือพิจารณา (ราง)แผนพัฒนา

ทองถ่ินกรณีท่ีจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินการ

ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน  การเพ่ิมเติม   

การเปลี่ยนแปลง  และการแกไข แผนพัฒนา

ทองถ่ิน แลวแตกรณี  

๒.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑   

๓.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ไดมีหนังสือ 

ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑  

ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา

ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

 

งานนโยบายและแผน 

สํานักงานปลัด 

๑.นางดวงฤดี  เพชรเพ็ง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

พิจารณา (ราง)แผนพัฒนา

ทองถ่ิน แลวแตกรณี 

 

๑๐ ๑๐ 
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-๕๔- 

ลําดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม/เอกสารอางอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ท่ีได 

๗ สภาองคการบริหารสวนตําบล

แหลมสอมพิจารณาใหความ

เห็นชอบ แลวแตกรณี 

๑.สภาองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

๒.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๑ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑   

 

งานกิจการสภา 

สํานักงานปลัด  

นางสาวมะลิสา  เพชรศรี 
 

๑.รายงานการประชุมสภา

องคการบริหารสวนตําบลแหลม

สอม  

ท่ีใหความเห็นชอบ 

๑๐ ๑๐ 

๘ ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

พรอมประกาศใชประชาชน

ทราบ แลวแตกรณี 

๑.ผูบริหารลงนามประกาศใชแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

๒.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๑ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  

งานนโยบายและแผน 

สํานักงานปลัด 

๑.นางดวงฤดี  เพชรเพ็ง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

 

ประกาศองคการบริหารสวน

ตําบลแหลมสอม การประกาศใช

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

๕ ๕ 

 

 

 

 

 

งานนโยบายและแผน  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม  อาํเภอปะเหลียนตรัง  จังหวัดตรัง         



           

-๕๕- 

ลําดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม/เอกสารอางอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ท่ีได 

๙ แผนการดําเนินงานประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

๑.ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

 เพ่ือจัดทํา(ราง)แผนการดําเนินงาน  

 ประจําป   

๒.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินองคการ

บริหารสวนตําบลแหลมสอม 

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบล 

แหลมสอม เพ่ือเห็นชอบรางแผนการ

ดําเนนิงาน  

ประจําป   

๓.ประกาศใชแผนดําเนินงานประจําป 

๔.แจงสภาองคการบริหารสวนตําบลกระตีบ 

เพ่ือทราบ(แลวแตกรณี) 

๕.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๑ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 

งานนโยบายและแผน 

สํานักงานปลัด 

๑.นางดวงฤดี  เพชรเพ็ง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

 

๑.รายงานการประชุม

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนตําบล  

๒.รายงานการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

องคการบริหารสวนตําบลแหลม

สอม 

ณ หองประชุมองคการบริหารสวน

ตําบลแหลมสอม  

๓.ประกาศใชแผนดําเนินงาน 

ประจําป 

๔.รายงานการประชุมสภา 

องคการบริหารสวนตําบลแหลม

สอม 

 

๑๐ ๑๐ 
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-๕๖- 

ลําดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม/เอกสารอางอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ท่ีได 

๑๐ การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองคการบริหารสวน

ตําบลแหลมสอม 

 

๑.ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม ปละ 

๒ คร้ัง เพื่อประเมินผลแผนพฒันา ทางดานยุทธศาสตร

และโครงการ 

๒.รวมรวมเอกสารประกอบการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 

(เดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกป) 

๓.ผูบริหารประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผน 

๔.จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ 

พัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบล 

แหลมสอม เพ่ือทราบการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 

๕.แจงใหสภาองคการบริหารสวนตําบล 

แหลมสอม ทราบการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 

๖.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดัทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  

หมวด ๑ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 

งานนโยบายและแผน 

สํานักงานปลัด 

๑.นางดวงฤดี  เพชรเพ็ง 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

๑.รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพฒันา องคการ

บริหารสวนตาํบลแหลมสอม  

ปละ ๑ คร้ัง 

๒.ขอมูลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพฒันา 

๓.ประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพฒันา 

๔.รายงานการประชุมสภา

องคการบริหารสวนตําบล 

แหลมสอม ทราบการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา 

 

 

๒๐ ๒๐ 

 รวม ๑๐ กระบวนการ    ๑๐๐ ๑๐๐ 
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สวนที่  ๔  

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

       ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   

การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

แบบที่ ๑ แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเปนการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

  เปนแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยจะทําการประเมินและรายงาน

ทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนพัฒนาแลว จํานวน ๑๘ รายการ ซ่ึงองคการ

บริหารสวนตําบลแหลมสอมดําเนินการ จํานวน ๑๘ รายการ  

แบบที่ ๓ แบบการประเมินแบบมีสวนรวม เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม และในแตละยุทธศาสตร 

  เปนแบบประเมินความพึงพอใจ โดยใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดมีสวนรวมในการประเมินผลการ

ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม ท้ังในภาพรวม และแยกแตละยุทธศาสตรการพัฒนาของตําบล 

และกลุมเปาหมายในการประเมินแบงเปน ๖ ชวงอายุ   

แบบที่ ๔ แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เปนแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกําหนด เพ่ือติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

แบบที่ ๕ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 เปนแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกําหนด เพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือ
ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

แบบที่ ๖ แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการประเมินการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

  เปนแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการประเมินการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน

ตําบลกระตีบ งานนโยบายและแผน เปนระบบการประเมินท่ีมีแนวความคิดคลายคลึงกับตัวแบบตัวบงชี้การ

ปฏิบัติงานเปนการพิจารณาถึงหนาท่ีของระบบตางๆ ในลักษณะภาพรวมขององคกรเพ่ือท่ีจะนําไปสูการพัฒนา ซ่ึง

ระบบการวัดดังกลาวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  
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-๕๘- 

การวัดผลในเชิงปริมาณ 

แบบที ่๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน ๕ ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล

การดําเนินงานทุกป  รายงานภายในเดือนธันวาคมของทุกป แผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีจํานวนโครงการใน

แผนพัฒนาทองถ่ินจํานวน ๑๘๔ โครงการ ไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๓๓ โครงการจํานวนเงิน 

๕,๕๙๐,๕๙๓.๐๐ บาท  และมีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน  ๑๘  โครงการ  จํานวนเงิน ๓,๙๙๘,๖๐๐.๐๖ บาท    
 

  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๑.เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)จึงไมมี 
การจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ ในพ้ืนท่ี ทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามวัตถุประสงค 

๒.เนื่องจากงบประมาณมีจํานวนจํากัด ไมสามารถกระจายทําโครงการไดทุกยุทธศาสตร และความ
ตองการของประชาชนมีมาก 

๓.โครงการเกินศักยภาพมีจํานวนมาก จึงไมสามารถดําเนินการไดท้ังหมดทุกโครงการ 
  ๔.ระเบียบขอบังคับไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน 
  ๕.ระเบียบ ขอบังคับมีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง 
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