
 

 

 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน 
รอบ ๖ เดือน 

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) 

 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม 

 
 
 
 

 

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม  
ตำบลแหลมสอม  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  ๙๒๑๘๐   

โทรศัพท์  ๐๗๕-๕๗๖๔๔๔ 
 

 



 
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล การ
ดำเนินงานทุก ๆ หกเดือน ผลการดำเนินงานในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียนตรัง   จังหวัดตรัง 
๒.รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 
   ครั้งที่ ๑   ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
   ครั้งที่ ๒   ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) 
 
๓.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕  (รอบ ๖ เดือน)  

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
ทีป่ฏิบัติ 

จำนวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
๑.การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

๓ ๓๗.๕๐ ๗๕ ๔๐.๑๑ 

๒.การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวติและส่งเสริม
การศึกษาแบบองค์รวม 

๔ ๕๐.๐๐ ๔๓ ๒๓.๐๐ 

๓.การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

๑ ๑๒.๕๐ ๓๓ ๑๗.๖๕ 

๔.การพัฒนาดา้นอนุรักษ์พลังงานและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - ๑๒ ๖.๔๒ 

๕.การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- - ๑๐ ๕.๓๕ 

๖.การพัฒนาดา้นการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น - - ๑๔ ๗.๔๙ 
รวม ๘ ๑๐๐ ๑๘๗ ๑๐๐ 

 

 
สรุป  โครงการที่ได้ดำเนินการ   ๔         โครงการ 
โครงการที่จัดทำข้อบัญญัติ   ๘         โครงการ 
โครงการที่มีในแผนพัฒนา  ปี ๒๕๖๕         ๑๘๗      โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ    ๔  x  ๑๐๐ =        ๒.๑๔ % 
                           ๑๘๔ 
 
 



-๒- 
 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน 

อบต.แหลมสอม ปะเหลียน จ.ตรัง 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

๑.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานควบคู่การทอ่งเที่ยวเชิงอนรุักษ์ 

๗๕ ๒๙,๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ๓ ๐.๐๐     

๒.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านคุณภาพชวีิต
และส่งเสริมการศกึษาเรียนรูแ้บบองค์รวม 

๔๓ ๑๖,๕๐๐,๙๘๐.๐๐ ๔ ๘๘๕,๙๒๕.๐๐ ๔ ๓๘๒,๑๗๔.๐๐ ๔ ๓๘๒,๑๗๔.๐๐ 

๓.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและส่งเสริมการมี
ส่วนรว่มของประชาชน 

๓๓ ๓๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑ ๘,๒๙๙.๐๐     

๔.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านอนุรกัษ์
พลังงานและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยนื 

๑๒ ๔,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ - -     

๕.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการอนุรกัษ์
และส่งเสริมประเพณ ีวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 

๑๐ ๘๑๘,๐๐๐.๐๐ - -     

๖.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการอยู่ดมีีสุข
ของท้องถิน่ 

๑๔ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ - -     

รวม ๑๘๗ ๘๖,๖๕๘,๙๘๐.๐๐ ๘ ๘๙๔,๒๒๔.๐๐ ๔ ๓๘๒,๑๗๔.๐๐ ๔ ๓๘๒,๑๗๔.๐๐ 

 
  การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.แหลมสอม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมโีครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๘ โครงการ 
งบประมาณ ๘๙๔,๒๒๔ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้งันี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๓ ๐.๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม ๔ ๘๘๕,๙๒๕.๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชน ๑ ๘,๒๙๙.๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นอนุรักษพ์ลังงานและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนรุักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอยูด่ีมีสุขของท้องถิ่น - - 

รวม ๘ ๘๙๔,๒๒๔.๐๐ 



-๓- 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.แหลมสอม ที่มีการก่อหนี้ผกูพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบญัญตัิ/

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

๑. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
การศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๖๑๐.๐๐ ๒,๖๑๐.๐๐ ๗,๓๙๐.๐๐ 

๒. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
การศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 

ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

๑๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๗,๒๑๕.๐๐ ๑๐๗,๒๑๕.๐๐ ๒,๗๘๕.๐๐ 

๓. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
การศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ศพด.
บ้านแหลมสอม) 

๕๒๔,๒๘๕.๐๐ ๑๘๔,๓๑๗.๐๐ ๑๘๔,๓๑๗.๐๐ ๓๓๙,๙๖๘.๐๐ 

๔. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
การศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ศพด.
บ้านหนองเจ็ดบาท) 

๒๔๑,๖๔๐.๐๐ ๘๘,๐๓๒.๐๐ ๘๘,๐๓๒.๐๐ ๑๕๓,๖๐๘. 

 
 
 
ส่วนที่ ๓ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๑.เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายทำโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความต้องการของ
ประชาชนมีมาก 
๒.โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ 
๓. ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid ๑๙)  ทำให้การจัดกิจกรรมน้อยลง



 


