
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 1 
 

ส่วนท่ี  ๑ 
 

บทน า 
 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 

พ.ศ. ๒๕62 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้
ตามเปูาหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
และสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เปูาหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมี
ระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้
ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเปูาหมาย   การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ
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มักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง  
จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน
แต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท า
รายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มี
ความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดใน
ส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จาก
การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม ่อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) 
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุง
และการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซี่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
ข้อ ๑๒ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ (๑) ก าหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล                
หาดขาม จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  

นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ใน
รูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วน
ได้เสียทุกฝุายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการ
ท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบาย
สาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่น
หรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือ
ทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation 
process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการ
ประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือ
จะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท า
หรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่องค์กร
ภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  
และท่ีส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น  และ
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่ายขาดเงิน
สะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้อง
มีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

1.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

ความหมายของการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘       
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕61  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น 
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

  
กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ

ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาโครงการ กิจกรรมต่างๆ                
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการงานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่
จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุด
และลดถอยปัญหาลงให้ได้ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้
พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงานโครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ  
สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 

2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
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ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   
ขั้นตอนที่ ๓    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)   
ขั้นตอนที่ ๔    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒ (๓)    
ขั้นตอนที่ ๕    

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕)   

 
 
 

3.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติตดามและประมเนผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามได้ก าหนดกรอบและ

แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้    

   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗  ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เรื่อง  
แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖  ลงวันที่ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2562  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 6732  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 

๔.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียด
ดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
 การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  และ

เป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบลแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน  

 
 
 

4.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
 
๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมี
น้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน และมี ไฟฟูาสาธารณะครบทุกจุด                   
มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น  
มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอด

การพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย  สภาพแว้ดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ

ที่เปน็พิษ ขยะในชุมชนลุดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ
การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยม
ที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม ่

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
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(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   
  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ

พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ      
(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 

   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณา
ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่ 

๔.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น       

ในระดับหมู่บ้านและรวมทั้งต าบล โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและ
ภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอก
นี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด

เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  
เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๔.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และท่ีแก้ไข  

๔.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

๔.๕ สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๗ เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาแต่ละปีปัจจุบัน       
๔.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒ ประการ  
ดังนี้ 

๕.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) 
ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  
ดังนี้ 

รายไตรมาส 
   (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
   (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  ๖  เดือน 

   (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม         
   (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
   (๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   

เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูล
เชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม  
แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหา
ผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวีธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่ง

เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการด าเนินการ  ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่
จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือ

5.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
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ตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้ อมูล 
(data analysis)  
๕.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผลเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูลมา

วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการน ามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา 

  (๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการด าเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ                    
ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   

     
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนิการติดตามประเมินผล
ตามท่ีกล่าวไปแล้วในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผลคณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  ดังนี้   

๖.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
๖.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ  อบต.                 
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดขามในภาพรวม 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดขามในแตล่ะยุทธศาสตร์ 

แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหาดขาม (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
 
 
 

6.  เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 

http://www.dla.go.th/
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๖.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 

๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้างและ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์         
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทาง
การเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ 
และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการ
ไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท า
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสทิธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

 
 
 
 

๗.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
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1.  นายจินดา  โนร ี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒   ประธานกรรมการ 
 2.  นางสมใจ  คงเมือง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4    กรรมการ 
 3.  นายรถ  แพรเขียว  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐   กรรมการ 
 4.  นายหนูพร  อ้วนผิว  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ 
 5.  นายอเนก  เอมโอฐ     ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ 
 6.  นางธัญวรัตม์   เชยชิต       ผู้แทนหน่วยงาน     กรรมการ 

7.  นายประสาน   ปะติเพนัง ผู้แทนหน่วยงาน     กรรมการ 
8.  นางสาวรวีวรรณ  คีรีนิล หัวหน้าส่วนการบริหาร    กรรมการ 
9.  นายเอนก   ศุกระศร  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                               กรรมการ       
10. นายเทิดศักดิ์  อ่ิมโอฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ                                        
11. นางบุญรัตน์  ตกค้าง  หัวหน้าส านักปลัด     เลขานุการคณะกรรมการ 
๑๒. นางสาวอมรรัตน์  ศิลปศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลหาดขาม 
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ส่วนท่ี ๒ 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า                    
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผุ้บริหาร  รวมทั้งปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒  เอาไว้แล้ว ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

แผนยุทธศาสตร์  วสัิยทัศน์ และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ 
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๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่ง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวง
หรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือร่วมกันวาง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดท า
งบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 
๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ 
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็น
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ 
เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์  
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”    

วัตถุประสงค์  
๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน   
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 ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   

ค่านิยมหลักของคนไทย เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝุหาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย  โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 
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๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 

๑)  การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มีอิทธิพล 

และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของรัฐบาล/
คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา
โดยทันท ีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด 
ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการปูองกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยา
เสพติด 

๒)  มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดินปูองกัน
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และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปูองกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง 

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ ท าผิด

ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคกลาง 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ ภาคกลางได้ถูกก าหนดบทบาทที่ส าคัญ เช่น 
 1) ฐานอุตสาหกรรมหลักและแหล่งผลิตอาหาร Ready to cook Ready to eat ของประเทศที่

เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีความยั่งยืน 
2) ศูนย์กลางการค้า การขนส่งและสื่อสารเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน 
3) ฐานการเรียนรู้และวิจัย พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคกลาง ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางใน

การพัฒนาทั้งทางด้านอุตสาหกรรม เกษตร ท่องเที่ยว การค้าการลงทุน และการบริการ และการพัฒนาระบบ 
Logistics และโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพคน สังคม และชุมชนให้มีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล โดยมีแนวทางใน
การพัฒนาทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาวะ สถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม และพัฒนาศักยภาพของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อ
ระบบนิเวศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวเส้นทาง เชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งแนวเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกันแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
7. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง   
  แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  2 เป็นแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
และสังคม  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด  และน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุน 
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ของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มจังหวัด ในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดได้น านโยบายของ
รัฐบาลที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มจังหวัด  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการฟ้ืนฟูทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง และนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่เน้นการเข้าถึงแหล่ง 
ท่องเที่ยว ตลอดทั้งการเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งจากภายในและต่างประเทศ  นอกจากนั้น 
การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยังได้เชื่อมโยงประเด็นทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2                        
ที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้ก าหนดตามแนวทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  ซึ่งได้เน้นให้กลุ่มจังหวัดพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ พัฒนาและผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย และการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง  
โดยมีวิสัยทัศน์  เปูาประสงค์  ตัวชี้วัด  ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 

“ฐานเพ่ือการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม  อาหาร และการท่องเที่ยว” 
เป้าประสงค์ 

๑. ทรัพยากรสัตว์น้ าเพ่ิมขึ้น 
๒. สินค้าเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล 
๓. รายได้จากการท่องเที่ยว  สินค้า และบริการเพิ่มข้ึน 

  4.  แหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงเป็นระบบ 
  5.  การกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม 
ตัวช้ีวัด 
 1.  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPCP 
 2.  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร 

3.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 
 4.  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยว 
 5.  ร้อยละของแปลง/ฟาร์มท่ีได้รับใบรับรองมาตรฐาน  GAP 
 6.  ร้อยละท่ีลดลงของพ้ืนที่การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
ประเด็นยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรเพ่ือการลงทุน                                                 
     กลยุทธ์ที่ 1.1  บริหารจัดการและฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าให้คงความอุดมสมบูรณ์ 

   กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าด้านการเกษตร 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

           กลยุทธ์ที่ 2.1  เพ่ิมศักยภาพทางการค้า การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
     กลยุทธ์ที่ 2.2  สร้างความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
              กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     กลยุทธ์ที่ 3.1  ปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
    กลยุทธ์ที่ 3.2  บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
   1. ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเข้มข้นเพ่ือเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร  การแปรรูป
การเกษตร และประมง และอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ า ซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานที่โดดเด่น 
   2. ภาคเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวยังมีบทบาทที่ส าคัญต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัด  
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   3. การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท าให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีแหล่งก าเนิด
จากภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม  และภาคครัวเรือนโดยเฉพาะน้ าเสียของแม่น้ าสายหลัก  และขยะ  
   4. ความท้าทายต่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมืองและแหล่งท่องเที่ยว
บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (พ.ศ. ๒๕60) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต และแปรรูปสับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่

ตลาดโลก 
๓. เสริมสร้างระบบสนับสนุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  การบริหาร สังคม และวัฒนธรรมรองรับ 

ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
กลยุทธ์ 

4. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
4.1  เสริมสร้างการปูองกันและลดอุบัติเหตุในการคมนาคม 

5. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล 
9. แผนพัฒนาอ าเภอกุยบุรี   

วิสัยทัศน์อ าเภอ “เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี 
ความสุข  มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ 
           1)  พัฒนาอ าเภอให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของอ าเภอ 
           2)  ผลักดันเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตด้านการผลิต OTOP เกษตร ปศุสัตว์ ประมง ผลิตภัณฑ์ชุมชน   
สู่ตลาด 
           3)  เสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รองรับประชาคมอาเซียน 
           4)  เสริมสร้างการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่
อย่างคุ้มค่า 
           5)  พัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง 
           6) เสริมสร้างความสงบสุข เน้นให้ประชาชนได้รับสิทธิด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม 

เปูาประสงค์รวม 
          1) ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
          2) เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
          3) ประชาชนมีแหล่งน้ าที่เพียงพอต่อความต้องการด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของอ าเภอ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านบริการจัดให้มีความเป็นเลิศ 
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10. แผนพัฒนาต าบลหาดขาม 
 1.วิสัยทัศน์ (vision) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 
   “ ต าบลเข้มแข็ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการที่ดี ” 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม            
๕ ยุทธศาสตร์  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต        
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 

๑๑.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิน่และจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการ
จัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต้กระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนใน
ชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม
และด้านอ่ืนๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี้  
 ๑)  แผนท าเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน

แผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของ อบต.  ให้เสนอปัญหาความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่  แผนชุมชน
จะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  
โครงการกิจกรรม  ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้    

๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รางระบายน้ า  ไฟฟูาส่องสว่าง 
๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  เช่นการขุดลอกคู่คลอง  จัดหารเหล่องน้ าเพ่ือการเกษตร 
๓)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   
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๔)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการ
ท่องเที่ยว  การจัดท าการแข่งขันกีฬา 

๕)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด 
๖)  ด้านการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 
๗)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
๘)  ด้านการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีความรู้เพียงพอ 

 ๙)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ 
 ๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  ปัญหาฝุุนละออง  กลิ่นเหม็น  

๑๑) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด การติดตั้ง

สัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 
๑๒.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ  หนังสือจังหวัด
นครราชสีมา  ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒  ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เรื่อง  การส ารวจข้อมูลเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ
กับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้ความส าคัญกับข้อมูล
การเกษตร  เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น 
ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา
เพ่ือประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  อบต.จึงต้อง
ประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ือให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่ง
น้ าเพ่ือ อบต.จะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วน
ต าบลแห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพ้ืนฐานของ
ประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจ
ข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้  
 ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕ :  ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคูม่ือกรมการปกครองส่วนท้องถิน่) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

ส่วนท่ี  ๓ 
 
 

 
 
 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ
ส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญ
ในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพ
แผน  แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และแบบการ
ติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น แบบตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบ
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  คือ การประเมินผลในเชิงปริมาณ  
โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
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แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม      

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม   
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  เพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม   

  

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม   

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดขาม   

  

๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหาดขาม   

  

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ร่วมกับ
ประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม   
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล    
หาดขามมาจัดท าฐานข้อมูล 

  

๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของ อบต. (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม   

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดขาม  ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดขามที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม     
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 25 
 

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาสและระยะเวลา ๖ เดือน  
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุด
โครงการเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม   
๒.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (๑)  ไตรมาสที่  ๑  (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑)   

(๒)  ไตรมาสที่  ๒  (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒) 
(๓)  ไตรมาสที่  ๓  (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๒)   
(๔)  ไตรมาสที่  ๔  (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒) 

      รายงานผลการด าเนินงานระยะ ๖ เดือน 
(๑) เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๒) 
(๒) เดือนเมษายน ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๒) 

 ๒  ผลการติดตามผลด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

ยุทธศาสตร์ 

ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีที่ 2 พ.ศ. 25๖๒ ปีที่ 3 พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีที่ 4 พ.ศ. ๒๕6๔ ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕6๕ 
จ านว

น
โครง 
การ 

งบประมาณ 

จ านว
น 

โครง 
การ 

 
งบประมาณ                                  

 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประมาณ 

จ านว
น 

โครง 
การ 

งบประมาณ 

จ านว
น 

โครง 
การ 

งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การ
พั ฒ น า ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน 

42 53,168,700 36 82,049,000 27 79,260,800 0 0 0 0 

๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้ านสั งคม
แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
คุณภาพชีวิต  

63 28,912,150 63 31,038,600 72 30,996,900 73 31,607,700 73 32,107,700 

๓. ยุทธศาสตร์การ
พั ฒ น า ด้ า น
ก า ร เ ก ษ ต ร 
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ชุ ม ช น 
และการท่องเท่ียว 

10 480,000 11 600,000 9 445,000 9 445,000 9 445,000 

๔. ยุทธศาสตร์การ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 575,000 9 530,000 9 410,000 8 210,000 8 210,000 

๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารงาน 

13 1,401,500 22 2,100,000 21 1,500,000 20 1,480,000 20 1,480,000 

รวม 136 84,537,350 141 116,317,600 138 112,612,700 110 33,742,700 110 34,242,700 
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 ๔. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีที่ 2 พ.ศ. 25๖๒ ปีที่ 3 พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีที่ 4 พ.ศ. ๒๕6๔ ปีที่ 5 พ.ศ. ๒๕65 
จ านว

น
โครง 
การ 

งบประมาณ 

จ านว
น 

โครง 
การ 

 
งบประมาณ                                  

 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบประมาณ 

จ านว
น 

โครง 
การ 

งบประมาณ 

จ านว
น 

โครง 
การ 

งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การ
พั ฒ น า ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน 

42 53,168,700 36 82,049,000 27 79,260,800 0 0 0 0 

๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้ านสั งคม
แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
คุณภาพชีวิต 

63 28,912,150 63 31,038,600 72 30,996,900 73 31,607,700 73 32,107,700 

๓. ยุทธศาสตร์การ
พั ฒ น า ด้ า น
ก า ร เ ก ษ ต ร 
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ชุ ม ช น 
และการท่องเท่ียว 

10 480,000 11 600,000 9 445,000 9 445,000 9 445,000 

๔. ยุทธศาสตร์การ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 575,000 9 530,000 9 410,000 8 210,000 8 210,000 

๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารงาน 

13 1,401,500 22 2,100,000 21 1,500,000 20 1,480,000 20 1,480,000 

รวม 136 84,537,350 141 116,317,600 138 112,612,700 110 33,742,700 110 34,242,700 

 
อนึ่ง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างความโดด
เด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความ
มั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างนวัตกรรม
กระบวนการผลิตการแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูงของจังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและ
สังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัด       
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๕. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง
เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 
จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง 

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

จ านวน                 
โครงการ 

ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑ .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
พั ฒ น า ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน 

23 27.38 5  5.95 -  -  -  -  - - 28 33.33 

๒ .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
พัฒนาด้ านสั งคม
แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
คุณภาพชีวิต 

29 34.52  -  - 6 7.14  -  -  -  - 35 41.67 

๓ .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
พั ฒ น า ด้ า น
ก า ร เ ก ษ ต ร 
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ชุ ม ช น 
และการท่องเท่ียว 

 4 4.76  -  - 3 ๓.57  -  -  -  - 7 ๘.33 

๔ .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
พั ฒ น า ด้ า น ก า ร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5 5.95  -  - 2 ๓.๔๕  -  -  -  - 7 8.33 

๕ .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารงาน 

4 4.76  -  - 
 

3 
 

2.38  -  -  -  - 7 8.33 

 
รวม 

 

 
65 

 
77.38  5 5.95 14 16.67  -  - -  - 84 ๑๐๐.๐๐ 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบล              
หาดขาม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม มีการอนุมัติงบประมาณด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จ านวน 84 โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. มีการด าเนินโครงการที่แล้วเสร็จ จ านวน 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.38 ของจ านวนโครงการ
ทั้งหมด  

2. มีโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  5.95 ของจ านวนโครงการทั้งหมด  
3. มีโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของจ านวนโครงการทั้งหมด  
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๖. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวน
เงิน 

ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

๑.  ยุทธศาสตร์ พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

8,647,000 26.77  

 - 
 

 - 
8,647,000 26.77 

๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาด้าน
สังคมและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

23,023,282 71.28  

 - 
 

 - 
23,023,282 71.28 

๓.  ยุทธศาสตร์ พัฒนาด้าน
การเกษตร เศรษฐกิจชุมชน 
และการท่องเที่ยว 

148,540 0.46  
 - 

 
 - 

148,540 0.46 

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรั พย ากร ธ ร รมช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

111,020 0.34  
 - 

 
 - 

111,020 0.34 

๕.  ยุทธศาสตร์ พัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหารงาน 

369,319 1.14  

 - 
 

 - 
369,319 1.14 

 

รวม 
 

 

32,299,161 
 

๑๐๐.๐๐  -  - 
 

32,299,161 
 

๑๐๐.๐๐ 

 
ส่วนที่ ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 ๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี ๒๕๖๒ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒) 

โครงการ 

ผลการด าเนินการ งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโป่งกะสัง 

 - 
 
 

- 
 

30,700 30,700 
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ส่วนที่ ๔  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค 
 

การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 

๑ แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์ มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา 
เป็นจ านวนมาก 

ให้ความรู้ในการจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือให้กอง/งาน ผู้รับผิดชอบ
โครงการเสนอโครงการ ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการบรรจุโครงการให้
สอดคล้องกับสถานะทางการคลังขององค์กร 

๒ การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความ
ล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้ 

ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้
อย่างต่อเนื่อง 

๓ บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจ
เรื่องแผน จึงไม่เห็นความส าคัญของการ
ปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนดไว้ 

แผนเป็นปัจจัยส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 
ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาควรให้ความส าคัญและกระตุ้นเตือนให้
ผู้รับผิดชอบท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/
กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง 

๔ งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอกับโครงการ ควรตรวจสอบการใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการก่อนและใช้
งบประมาณตามโครงการที่ก าหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ 

๕ ระยะเวลาในการจัดท าโครงการที่ก าหนดตาม
แผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง  

-หน่วยงานเห็นความส าคัญในการจัดท าโครงการ โดยค านึงถึง
ตัวชี้วัดที่ก าหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
-หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมจัด
โครงการที่จัดขึ้น 

๖ การรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงาน
อ่ืนล่าช้า 

ควรเร่งรัดและแจ้งต่อหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการ
ด าเนินงานเมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยทันที เพ่ือให้ อบต.
สามารถน าข้อมูลไปสรุปผลได้ 
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แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖  เดือน 
หรือ 1 ปีงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม   
๒  วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน    เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 

 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
     ๓. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

 

จ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติ 

คิดเป็นร้อยละ 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 28 23 27.38 
๒.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

35 ๒9 
 

34.52 

๓.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน 
และการท่องเที่ยว 

๗ 4 
 

4.77 

๔.ยุทธศาสตร์ พัฒนาด้ านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 5 
 

5.95 

๕.  ยุทธศาสตร์ พัฒนาด้ านการ เมืองและการ
บริหารงาน 

7 4 
 

4.77 
 

รวม 84 65 
 

77.38 
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ส่วนที่  ๓ ผลการด าเนินงาน  
 ๔. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ได้ก าหนดให้ใช้แบบสอบถาม เป็น
เครื่องมือส าคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
อบต. โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน ๑๐๐ ชุด จัดเก็บโดยวิธีสุ่มกลุ่มเป้าหมาย แบบเจาะจง ซึ่งเกณฑ์การจัดเก็บ
ข้อมูลแบบสอบถาม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ให้
ความเห็นชอบให้คณะกรรมการทุกท่านด าเนินการส ารวจแบบสอบถาม ท่านละ ๑๐ ชุด (จ านวน ๑๐ ท่าน) ลง
พ้ืนที่ออกส ารวจความพึงพอใจทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองเกด บ้านไร่บน  บ้านหาดขาม บ้านโป่งกะสัง 
บ้านยางชุม บ้านยางชุมเหนือ บ้านรวมไทย บ้านพุบอน บ้านย่านซื่อ บ้านท่าตักน้ า และบ้านเขาตกน้ า 
                      แบบสอบถามที่ใช้จัดเก็บข้อมูลมีทั้งหมด ๓ ตอน ได้แก่ 

ตอนที่  ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่  ๒ เป็นความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม แยก

ออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
 ส่วนที่ ๑ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามใน

ภาพรวม ซึ่งมีประเด็นความพึงพอใจทั้งหมด ๙ ประเด็น ระดับความพึงพอใจมีอยู่ ๓ ระดับ ประกอบด้วย 
ความ                พึงพอใจระดับ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

 ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม                     แต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งมีประเด็นความพึงพอใจทั้งหมด ๘ ประเด็น ระดับความพึง
พอใจมีคะแนน ๑๐ คะแนน 

ตอนที่  ๓  เป็นค าถามปลายเปิด ส าหรับข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ ๑ เกณฑ์การประเมิน 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามในภาพรวม   

  ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ - ๓.๐๐  หมายถึง      มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   (พอใจมาก) 
 ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ - ๒.๕๐  หมายถึง      มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (พอใจ) 
 ค่าเฉลี่ย  ๑.๐๐ - ๑.๕๐  หมายถงึ      มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย   (ไม่พอใจ) 

ส่วนที่ ๒ เกณฑ์การประเมิน 

 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามในภาพรวม 

ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

 ค่าเฉลี่ย  ๘.๐๐ - ๑๐.๐๐   หมายถึง      มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  (พอใจมาก) 
 ค่าเฉลี่ย  ๔.๐๐ - ๗.๙๙  หมายถึง      มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (พอใจ) 
 ค่าเฉลี่ย  ๑.๐๐ - ๓.๙๙  หมายถึง      มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  (ไม่พอใจ) 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 ข้อมูลทั่วไป     จ านวน  (คน)    ร้อยละ 
เพศ 
 ชาย        ๔๘     ๔๘.๐๐ 
 หญิง        ๕๒     ๕๒.๐๐ 
  รวม     ๑๐๐                     ๑๐๐.๐๐ 
อายุ 
 
 ต่ ากว่า ๒๐  ปี        ๒       ๒.๐๐ 
 ๒๐-๓๐  ปี       ๑๖     16.๐๐ 
 ๓๑-๔๐  ปี       22     22.๐๐ 
 ๔๑-๕๐  ปี       31     31.๐๐ 
 ๕๑-๖๐  ปี       17     17.๐๐ 
 มากกว่า ๖๐ ปี       12     12.๐๐ 
  รวม     ๑๐๐            ๑๐๐.๐๐ 
การศึกษา 
 ไม่ได้เรียน          ๕         ๕.๐๐ 
 ระดับประถมศึกษา       32      ๓2.๐๐  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       23      23.๐๐ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า     17      17.๐๐ 
ระดับ ปวส./อนุปริญญา         ๖         ๖.๐๐ 

 ระดับปริญญาตรี        ๑๔       ๑๔.๐๐ 
 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี         3        3.๐๐  
  รวม      ๑๐๐            ๑๐๐.๐๐ 
อาชีพหลัก 

เกษตรกร/ผู้ใช้แรงงาน/รับจ้างทั่วไป    ๕5      ๕5.๐๐ 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว      ๒๓      ๒๓.๐๐ 
รับราชการ/ครู         ๑4      ๑4.๐๐ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัท/โรงแรม/โรงงาน     ๑        ๑.๐๐  
นักเรียน/นักศึกษา        ๒        ๒.๐๐  
ว่างงาน/ไม่ได้ท างาน          ๕        ๕.๐๐  

  รวม     ๑๐๐            ๑๐๐.๐๐ 
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ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
 

\ประเด็นความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๑๒.๐๐ ๗๓.๐๐ 15.00 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๑๓.๐๐ ๖๙.๐๐ 18.00 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๒๓.๐๐ ๖๗.๐๐ ๑๐.๐๐ 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๑๘.๐๐ 64.00 ๑๘.๐๐ 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๗.๐๐ ๖๗.๐๐ ๑๖.๐๐ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๑๗.๐๐ ๗๓.๐๐ ๑๐.๐๐ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ๑๘.๐๐ ๗๑.๐๐ ๑๑.๐๐ 
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๑๕.๐๐ ๗๓.๐๐ ๑๒.๐๐ 
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๔.๐๐ ๗๑.๐๐ ๑๕.๐๐ 

 

ภาพรวม 
 

16.33 69.78 13.89 
        

 จากตาราง: พบว่าประเด็นความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  
 ประเด็นที่ ๑  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม มีระดับของความพึง
พอใจอยู่ในระดับพอใจ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 73.๐๐  
 ประเด็นที่ ๒  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีระดับของความพึง
พอใจอยู่ในระดับพอใจ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 69.๐๐ 
 ประเด็นที่ ๓  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีระดับของความพึง
พอใจอยู่ในระดับพอใจ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 67.๐๐ 
 ประเด็นที่ ๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีระดับของความพึงพอใจ
อยู่ใน        ระดับพอใจ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๖4.๐๐ 
 ประเด็นที่ ๕  การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มีระดับของความพึง
พอใจ                อยู่ในระดับพอใจ มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 67.๐๐ 
 ประเด็นที่ ๖  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด มีระดับของความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ 
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗3.๐๐ 
 ประเด็นที่ ๗  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา มีระดับของความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพอใจ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 71.๐๐ 
 ประเด็นที่ ๘  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  มีระดับของความ  พึง
พอใจอยู่ในระดับพอใจ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗๓.๐๐ 
 ประเด็นที่ ๙  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม อยู่ในระดับของความพึง
พอใจอยู่ในระดับพอใจ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗๑.๐๐ 
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จากประเด็นของการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดขาม ในภาพรวมทั้ง ๙ ประเด็น พบว่ากลุ่มประชากรตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน ๑๐๐ 
คน ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีจ านวน ๕2 คน คิดเป็นร้อยละ ๕2.๐๐ ช่วงอายุของผู้ที่
ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอยู่ระหว่าง 4๑-5๐ ปี มีจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31.๐๐ ระดับการศึกษา
ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีจ านวน ๓2 คน คิดเป็นร้อยละ ๓2.
๐๐ และอาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอาชีพเกษตรกร/ ผู้ใช้แรงงาน/รับจ้างทั่วไป มีจ านวน 
๕5 คน คิดเป็นร้อยละ ๕5.๐๐ และมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 69.78  
ระดับพอใจ     

 

 
 
 
 

ส าหรับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
กว้างขวางนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม
ด าเนินการ 

1. ปรับปรุงถนนให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก 
2. แผนการใช้งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของแต่ละปี ควรมีเอกสารให้ประชาชนได้รับรู้ 
3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน เนื่องจากประชาชนไม่ค่อยรับรู้ข้อมูลโครงการ 
4. ควรมีการปรับปรุงเสียงตามสายให้สามารถใช้การได้ดี        
 

จากการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามในครั้งนี้ ท าให้
ทราบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดตี่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามอยู่ใน ระดับ
พอใจ ส าหรับผลสรุปของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆข้างต้น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะน าเสนอต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม เพ่ือน าผลการ
ประเมินครั้งนี้ไปปรับปรุง แก้ไขในส่วนที่บกพร่องหรือผิดพลาด รวมทั้งเร่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความ
จ าเป็นและเร่งด่วนต่อไปด้วย           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.07  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ 
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 ๕. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.2 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  7.1 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  7.0 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.0 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.9 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.7 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.1 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.2 

ภาพรวม 7.0 
 

 
จากตาราง : พบว่าความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีรายละเอียดดังนี้  
ประเด็นที่ ๑  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนความพึงพอใจ                        
อยู่ที่ 7.2 คะแนน 
ประเด็นที่ ๒  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 
7.1 คะแนน 
ประเด็นที่ ๓  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 
๗.0 คะแนน 
ประเด็นที่ ๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 
๗.0 คะแนน 
ประเด็นที่ ๕  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนความพึงพอใจ  อยู่ที่ 
6.9 คะแนน 
ประเด็นที่ ๖  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 6.7 คะแนน 
ประเด็นที่ ๗  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีคะแนนความ
พึงพอใจอยู่ที่ 7.1 คะแนน 
ประเด็นที่ ๘  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ ๗.2 
คะแนน 
 

      จากประเด็นของการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ทั้ง ๘ 
ประเด็น พบว่าประชาชนโดยรวม มีคะแนนความพึงพอใจในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่ที่ ๗.0 
คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ  
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 
     ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.2 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  7.1 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  7.1 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.0 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.2 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.1 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.9 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.7 

ภาพรวม 7.0 
 
 

จากตาราง : พบว่าความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีรายละเอียดดังนี้  
ประเด็นที่ ๑  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนความพึงพอใจ
อยู่ที ่7.2 คะแนน 
ประเด็นที่ ๒  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 
7.1 คะแนน 
ประเด็นที่ ๓  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนความพึงพอใจอยู่
ที๗่.1 คะแนน 
ประเด็นที่ ๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ มีคะแนนความพึงพอใจอยู่
ที่ ๗.0 คะแนน 
ประเด็นที่ ๕  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 
๗.2 คะแนน 
ประเด็นที่ ๖  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ ๗.1 คะแนน 
ประเด็นที่ ๗  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีคะแนนความ
พึงพอใจ อยู่ที่ 6.9 คะแนน 
ประเด็นที่ ๘  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 6.7 
คะแนน 
 

      จากประเด็นของการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ทั้ง ๘ 
ประเด็น พบว่าประชาชนโดยรวม  มีคะแนนความพึงพอใจในด้านการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตอยู่ที่ 7.๐ คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจชุมชนอย่างพอเพียง และการท่องเที่ยว 
 ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.1 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  7.0 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  7.2 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.1 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.2 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.1 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.0 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.0 

ภาพรวม 7.1 
 
จากตาราง : พบว่าความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีรายละเอียดดังนี้  
ประเด็นที่ ๑  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนความพึงพอใจอยู่
ที่ 7.1 คะแนน 
ประเด็นที่ ๒  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่  
๗.0 คะแนน 
ประเด็นที่ ๓  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่  
๗.2 คะแนน 
ประเด็นที่ ๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบมีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 
๗.1 คะแนน 
ประเด็นที่ ๕  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนความพึงพอใจ อยู่ที่  
๗.2 คะแนน 
ประเด็นที่ ๖  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ ๗.1 คะแนน 
ประเด็นที่ ๗  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีคะแนนความ
พึงพอใจอยู่ที่ ๗.0 คะแนน 
ประเด็นที่ ๘  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ ๗.0 
คะแนน 
 

จากประเด็นของการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ทั้ง ๘ 
ประเด็น พบว่าประชาชนโดยรวม มีคะแนนความพึงพอใจในด้านการพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน
อย่างพอเพียง และการท่องเที่ยว อยู่ท่ี  ๗.1 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.1 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  7.0 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  7.0 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.1 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.2 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.0 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.0 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.2 

ภาพรวม 7.1 
  
จากตาราง : พบว่าความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีรายละเอียดดังนี้  
ประเด็นที่ ๑  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนความพึงพอใจ                 
อยู่ที่  ๗.1 คะแนน 
ประเด็นที่ ๒  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ ๗.
0 คะแนน 
ประเด็นที่ ๓  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่                
๗.0 คะแนน 
ประเด็นที่ ๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบมีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 
๗.1 คะแนน 
ประเด็นที่ ๕  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนความพึงพอใจ  อยู่ที่ 
7.2 คะแนน 
ประเด็นที่ ๖  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 7.0 คะแนน 
ประเด็นที่ ๗  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีคะแนนความ
พึงพอใจอยู่ที่ 7.0 คะแนน 
ประเด็นที่ ๘  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 7.2 
คะแนน 
 

 

      จากประเด็นของการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ทั้ง ๘ 
ประเด็น พบว่าประชาชนโดยรวม มีคะแนนความพึงพอใจในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยู่ท่ี ๗.1 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ                  
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
 ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.1 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  6.9 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  7.1 
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.2 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.0 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.0 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.2 
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.2 

ภาพรวม 7.1 
 
 

จากตาราง : พบว่าความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีรายละเอียดดังนี้  
ประเด็นที่ ๑  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่             
๗.1 คะแนน 
ประเด็นที่ ๒  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 6.9 
คะแนน 
ประเด็นที่ ๓  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่                   
๗.1 คะแนน 
ประเด็นที่ ๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 
๗.2 คะแนน 
ประเด็นที่ ๕  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ ๗.0 
คะแนน 
ประเด็นที่ ๖  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ ๗.0 คะแนน 
ประเด็นที่ ๗  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีคะแนนความพึง
พอใจอยู่ที่ ๗.2 คะแนน 
ประเด็นที่ ๘  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ ๗.2 
คะแนน 

 
จากประเด็นของการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ทั้ง ๘ ประเด็น 

พบว่าประชาชนโดยรวม มีคะแนนความพึงพอใจในด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงานอยู่ที่ ๗.1 
คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ 
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ส่วนท่ี  ๔ 

 

 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
(ฉบับที ่3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑2  และข้อ ๑3  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจ
หน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่เปูาหมาย
ดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี ้ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖2) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุ
เปูาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดขาม  จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2  ในระบบ e-Plan  และได้น าข้อมูลในระบบ e-Plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผน
ครั้งนี ้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-Plan 

(www.dla.go.th) 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน e-Plan ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.  ๒๕๖2) 

(www.dla.go.th) 

http://www.dla.go.th/
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

           

ยุทธศาสตร ์
 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจ่าย 100% 

จ านวน 
 

งบประมาณ 
จ านวน 

 
งบประมาณ 

จ านวน 
 

งบประมาณ 
จ านวน 

 
งบประมาณ 

จ านวน 
 

งบประมาณ 

๑.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

36 82,049,000 

 

28 15,873,000 23 8,647,000 23 8,647,000 23 8,647,000 

๒.การพัฒนาสังคม
แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
คุณภาพชีวิต 

63 31,038,600 

 

35 26,906,250 29 23,082,361 29 23,023,282 29 23,023,282 

๓.พัฒนาการเกษตร 
เ ศ ร ษฐ กิ จ ชุ ม ช น 
และการท่องเที่ยว 

11 600,000 

 

7 437,000 4 148,540 4 148,540 4 148,540 

๔ . พั ฒ น า ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9 530,000 

 

7 200,000 5 111,020 5 111,020 5 111,020 

๕ . พั ฒ น า ด้ า น
การเมืองและการ
บริหาร 

22 2,100,000 7 1,014,730 4 369,319 4 369,319 4 369,319 

 

รวม 141 116,317,600 84 44,430,980 65 32,358,240 65 32,299,161 65 32,299,161 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 
 

ชื่อโครงการ คู่สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. โครงการฝั่งท่อระบายน้ าสายซอย
พัฒนา 1 หมู่ที่ 1 

1. 28/2562 17/05/2562 30 12,500.00 

2. โครงการก่อสร้างหินคลุกสายซอยเสือ
งาม หมู่ที่ 1 

1. 32/2562 13/06/2562 60 229,000.00 

3. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
ซอยกลางนา หมู่ที่ 1 

1. 34/2562 25/06/2562 60 388,000.00 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอยสุขเจริญช่วงที่ 3 หมู่ที่ 2 

1. 20/2562 14/05/2562 90 408,000.00 

5. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
ซอยโรงกาแฟ 5 หมู่ที่ 3 

1. 38/2562 03/07/2562 60 241,000.00 

6. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
ซอยตาชินยายแดง หมู่ที่ 3 

1. 30/2562 21/05/2562 60 163,000.00 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอยขึ้นวัดหาดขามช่วงที่ 2 
พร้อมราวกันตก หมู่ที่ 3 

1. 22/2562 14/05/2562 90 652,000.00 

8. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
ซอยหนองแก-บางกะดาน หมู่ที่ 4 

1. 25/2562 14/05/2562 60 443,000.00 

9. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
ซอยฉลอง หมู่ที่ 4 

1. 33/2562 13/06/2562 60 179,000.00 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอยโกรกกรือ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 
5 

1. 18/2562 14/05/2562 90 945,000.00 

11. โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปุงกะสัง 

1. 36/2562 03/07/2562 90 622,000.00 

12. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
ซอยหลังวัดยางชุม หมู่ที่ 6 

1. 23/2562 14/05/2562 60 706,000.00 

13. โครงการก่อสร้างถนนหินแม่น้ าสาย
ซอยตาสิน ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6 

1. 39/2562 18/03/2562 30 180,000.00 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอยยางชุมพัฒนา 1 ช่วงที่ 2 
หมู่ที่ 6 

1. 19/2562 14/05/2562 90 1,155,000.00 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 43 
 

ชื่อโครงการ คู่สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

15. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
ซอยสมศรี หมู่ที่ 6 

1. 24/2562 14/05/2562 30 78,500.00 

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอยอีสานพัฒนา หมู่ที่ 8 

1. 21/2562 14/05/2562 90 386,000.00 

17. โครงการขุดลอกปูองกันน้ าท่วม
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

1. 35/2562 25/06/2562 60 301,000.00 

18. โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ าสาย
ซอย 3 หมู่ที่ 9 

1. 6/2562 30/11/2561 30 70,000.00 

19. โครงการติดตั้งราวกันตก ซอย 2 
หมู่ที่ 9 

1. 26/2562 17/05/2562 90 76,000.00 

20. โครงการติดตั้งราวกันตก ซอย 3 
หมู่ที่ 9 

1. 27/2562 17/05/2562 90 106,000.00 

21. โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านย่านซื่อ 

1. 37/2562 03/07/2562 90 696,000.00 

22. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กห้วยกะลาแตก หมู่ที่ 
10 

1. 31/2562 21/05/2562 90 289,000.00 

23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอยหนองหิน หมู่ที่ 11 

1. 29/2562 21/05/2562 90 321,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 
24. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา(ศพด.)
2562 

31/05/2562 60 70,060.00 

25. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 4 
ศูนย ์

1. เงินค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) 
ส าหรับศพด. 

07/11/2561 365 198,900.00 

26. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ประจ าเดือน ตุลาคม 
2561 

01/10/2561 31 1,041,800.00 

  
2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 2561 

01/11/2561 30 1,042,200.00 

  
3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจ าเดือน ธันวาคม 

01/12/2561 31 1,044,300.00 
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ชื่อโครงการ คู่สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

  
4. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ประจ าเดือน มกราคม 

01/01/2562 31 1,047,100.00 

  
5. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 

01/02/2562 28 1,047,000.00 

  
6. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ประจ าเดือน มีนาคม 

01/03/2562 31 1,048,000.00 

  
7. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ประจ าเดือน เมษายน 

01/04/2562 30 1,049,700.00 

  
8. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ประจ าเดือน
พฤษภาคม 

01/05/2562 31 1,053,700.00 

  
9. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ประจ าเดือนมิถุนายน 
2562 

01/06/2562 30 1,054,300.00 

  
10. เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ประจ าเดือน 
กรกฎาคม 2562 

01/07/2562 31 1,058,000.00 

  
11. เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ประจ าเดือน
สิงหาคม 2562 

01/08/2562 31 1,056,500.00 

  
12. เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ประจ าเดือน
กันยายน2562 

01/08/2562 31 1,057,800.00 

27. เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
1. เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
ประจ าเดือน ตุลาคม 
2561 

01/10/2561 31 224,000.00 

  
2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 2561 

01/11/2561 30 226,400.00 

  
3. เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
ประจ าเดือน ธันวาคม 

01/12/2561 31 229,600.00 

  
4. เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
ประจ าเดือน มกราคม 

01/01/2562 31 229,600.00 
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ชื่อโครงการ คู่สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

  
5. เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 

01/02/2562 28 232,800.00 

  
6. เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
ประจ าเดือน มีนาคม 

01/03/2562 31 235,200.00 

  
7. เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
ประจ าเดือน เมษายน 

01/04/2562 30 234,400.00 

  
8. เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
ประจ าเดือน
พฤษภาคม 

01/05/2562 31 235,200.00 

  
9. เบี้ยยังชีพคนพิการ 
ประจ าเดือนมิถุนายน 
2562 

01/06/2562 30 236,000.00 

  
10. เบี้ยยังชีพคน
พิการ ประจ าเดือน
มิถุนายน 2562 

01/07/2562 31 237,600.00 

  
11. เบี้ยยังชีพคน
พิการ ประจ าเดือน 
สิงหาคม 2562 

01/08/2562 31 237,600.00 

  
12. เบี้ยยังชีพคน
พิการ ประจ าเดือน
กันยายน 2562 

01/09/2562 31 237,600.00 

28. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
1. เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ ประจ าเดือน 
ตุลาคม 2561 

01/10/2561 31 16,500.00 

  
2. เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน 2561 

01/11/2561 30 16,500.00 

  
3. เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ ประจ าเดือน 
ธันวาคม 

01/12/2561 31 16,500.00 

  
4. เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ ประจ าเดือน
มกราคม 

01/01/2562 31 17,000.00 
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ชื่อโครงการ คู่สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

  
5. เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 

01/02/2562 28 17,000.00 

  
6. เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ ประจ าเดือน
มีนาคม 

01/03/2562 31 17,000.00 

  
7. เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ ประจ าเดือน
เมษายน 

01/04/2562 30 17,000.00 

  
8. เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ ประจ าเดือน
พฤษภาคม 

01/05/2562 31 17,000.00 

  
9. เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ ประจ าเดือน 
มิถุนายน 2562 

01/06/2562 30 17,000.00 

  
10. เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ ประจ าเดือน
กรกฎาคม 2562 

01/07/2562 31 17,000.00 

  
11. เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ ประจ าเดือน
สิงหาคม2562 

01/08/2562 31 17,000.00 

  
12. เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ ประจ าเดือน
กันยายน 2562 

01/09/2562 31 17,000.00 

29. เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.หาดขาม (สปสช.) 

1. เงินสมทบกองทุน
หลักประกัน(สปสช.) 

15/02/2562 5 199,620.00 

30. โครงการอยู่ค่ายพักแรมอบรมผู้น า
เยาวชน ต าบลหาดขาม 

1. 37/2562 04/02/2562 5 720.00 

  2. 36/2562 04/02/2562 5 7,400.00 
31. โครงการเรียนรู้โลกกว้างท้องถิ่น 1. 113/2562 15/08/2562 5 8,000.00 
  2. 112/2562 14/08/2562 5 4,600.00 
  3. 111/2562 14/08/2562 5 600.00 
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ชื่อโครงการ คู่สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

32. โครงการคุณธรรมน าสังคมเป็นสุข 1. 124/2562 09/09/2562 5 500.00 
  2. 115/2562 09/09/2562 5 6,000.00 
  3. 52/2562 11/09/2562 5 23,100.00 
33. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

1. 122/2562 30/08/2562 5 500.00 

  2. 123/2562 30/08/2562 5 2,000.00 
  3. 117/2562 02/09/2562 5 6,000.00 

  

4. 50/2562 ส่งใช้
เงินยืมโครงการ
ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

04/09/2562 5 41,500.00 

34. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 

1. 2/2562 01/11/2561 50 169,000.00 

  2. 8/2562 01/11/2561 50 144,000.00 
  3. 7/2562 01/11/2561 50 233,000.00 
  4. 3/2562 01/11/2561 50 153,000.00 
  5. 5/2562 01/11/2561 50 77,000.00 
  6. 4/2562 01/11/2561 50 164,000.00 
  7. 6/2562 01/11/2561 50 125,000.00 

  
8. โรงเรียนโปุงกะสัง
10/2562 

28/01/2562 50 150,000.00 

  
9. โรงเรียนบ้านรวม
ไทย 9/2562 

28/01/2562 50 172,000.00 

  
10. โงเรียนบ้าน
หนองเกด 15/2562 

28/01/2562 50 140,000.00 

  
11.  โรงเรียนบ้าน
หาดขาม 14/2562 

28/01/2562 50 235,000.00 

  
12. โรงเรียนบ้านไร่
บน 13/2562 

28/01/2562 50 126,000.00 

  
13. โรงเรียนบ้านยาง
ชุม 11/2562 

28/01/2562 50 163,000.00 

  14. โรงเรียนดีมากา 28/01/2562 50 82,000.00 
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ชื่อโครงการ คู่สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

  
15. 29/2562 
โรงเรียนบ้านหนอง
เกด 

02/08/2562 50 140,000.00 

  
16. 28/2562 
โรงเรียนบ้านหาดขาม 

02/08/2562 50 230,000.00 

  
17. 27/2562 
โรงเรียนบ้านไร่บน 

02/08/2562 50 121,000.00 

  
18. 26/2562 
โรงเรียนดี มากาเล็ก
ฟุลเลอร์ 

02/08/2562 50 81,000.00 

  
19. 25/2562 
โรงเรียนบ้านยางชุม 

02/08/2562 50 147,000.00 

  
20. 24/2562 
โงเรีบนบ้านโปุงกะสัง 

02/08/2562 50 142,000.00 

  
21. 23/2562 
โรงเรียนบ้านรวมไทย 

02/08/2562 50 171,000.00 

35. โครงการอาหารกลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
อาหารกลางวัน
ส าหรับศพด. งวดที่ 1 

07/11/2561 65 152,100.00 

  
2. สนับสนุนอาหาร
กลางวันส าหรับศพด.
งวดที่3 

04/04/2562 65 142,740.00 

  
3. สนับสนุนอาหาร
กลางวันส าหรับศพด.
งวดที่2 

15/01/2562 65 138,060.00 

  
4. ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
อาหารกลางวัน(ศพด.)
งาวที่ 4 พ.ศ.2562 

09/07/2562 65 124,800.00 

36. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม(นม) 

1. 5/2562 21/05/2562 130 933,427.20 

  2. 6/2562 21/05/2562 130 92,436.48 
  3. 1/2562 01/11/2561 130 965,215.68 
  4. 2/2562 01/11/2561 130 105,739.92 
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ชื่อโครงการ คู่สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

37. โครงการปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในต าบลหาดขาม 

1. 68/2562 30/05/2562 5 6,700.00 

  2. 94/2562 25/06/2562 5 3,100.00 
  3. 89/2562 13/06/2562 5 13,000.00 
  4. 88/2562 13/06/2562 5 400.00 
  5. 82/2562 13/06/2562 5 2,500.00 
  6. ค่าวิทยากร 19/06/2562 5 1,800.00 
38. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
มาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ 

1. 32/2562 25/01/2562 5 1,900.00 

  2. 93/2562 25/06/2562 5 800.00 
39. โครงการร่วมใจต้านภัยเอดส์ 1. 14/2562 30/11/2561 4 2,400.00 
  2. 17/2562 30/11/2561 4 3,460.00 
  3. 18/2562 30/11/2561 5 12,000.00 
  4. ค่าวิทยากร 03/12/2561 5 2,000.00 
40. โครงการอบรมเทคนิคการใช้และ
บ ารุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควันต าบล
หาดขาม 

1. 57/2562 12/06/2562 5 6,500.00 

  2. 86/2562 12/06/2562 5 400.00 
  3. 81/2562 12/06/2562 5 1,250.00 

  
4. ค่าวิทยากร/
สัญญายืมเลขท่ี 
32/2562 

13/06/2562 3 1,800.00 

41. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

1. 50/2562 18/03/2562 5 2,200.00 

  2. 55/2562 19/03/2562 5 24,000.00 
  3. 54/2562 15/03/2562 5 800.00 
  4. 49/2562 15/03/2562 5 3,000.00 
  5. ค่าวิทยากร 20/03/2562 5 1,800.00 
42. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 1. 57/2562 25/04/2562 5 88,300.00 
  2. 71/2562 25/04/2562 5 50,000.00 
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ชื่อโครงการ คู่สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

  3. 70/2562 25/04/2562 5 2,552.00 

  
4. ค่าตอบแทน
กรรมการ,น าดื่ม น้ า
แข็ง,ค่าเงินรางวัล 

30/04/2562 5 101,850.00 

43. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต าบล
หาดขาม 

1. 12/2562 19/11/2561 5 79,160.00 

  2. 11/2562 19/11/2561 5 37,600.00 
  3. 16/2562 19/11/2561 5 27,600.00 
  4. 10/2562 19/11/2561 3 4,200.00 
44. โครงการงานประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ 

1. 61/2562 10/04/2562 5 900.00 

  2. 64/2562 10/04/2562 5 25,450.00 
  3. 66/2562 10/04/2562 5 10,000.00 
  4. 65/2562 10/04/2562 5 10,000.00 

  
5. ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม/ค่าพิธีเปิด 

11/04/2562 3 123,500.00 

45. โครงการงานแห่เทียนเข้าพรรษา 
1. นายปัญญา แซ่ฉั่ว/
97/2562 

10/07/2562 5 8,000.00 

46. โครงการประเพณีวันลอยกระทง 1. 15/2562 19/11/2561 5 7,000.00 
  2. 14/2562 19/11/2561 5 15,000.00 
  3. 13/2562 19/11/2561 3 3,000.00 
  4. 12/2562 19/11/2561 3 3,500.00 
47. โครงการปกปูองสถาบันส าคัญของ
ชาติ 

1.  126/2562 09/09/2562 5 400.00 

  2. 125/2562 10/09/2562 5 22,100.00 
  3. 120/2562 10/09/2562 5 5,950.00 

  

4. 51/2562 ส่งใช้
ค่าวิทยากร โครงการ
ปกปูองสถาบันส าคัญ
ของชาติ 

11/09/2562 5 3,600.00 
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ชื่อโครงการ คู่สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

48. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 1. 108/2562 13/08/2562 5 400.00 
  2. ค่าวิทยากร 16/08/2562 3 1,200.00 
49. โครงการอ านวยความสะดวกแก่ผู้
สัญจรและผู้ปฎิบัติการงานปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต์ 

1. 25/2562 24/12/2561 3 1,200.00 

  2. 24/2562 24/12/2561 7 6,600.00 
  3. 26/2562 27/12/2561 7 16,100.00 
  4. 62/2562 10/04/2562 7 15,200.00 
  5. 60/2562 10/04/2562 5 4,450.00 

  
6. ค่าเบี้ยเลี้ยง 
(อพปร.) ช่วงสงกรานต์ 

11/04/2562 7 12,600.00 

 
7. ค่าเบี้ยเลี้ยง 
(อพปร.) ช่วงปีใหม่ 

25/12/2561 7 8,400.00 

50. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 1. 28/2562 07/01/2562 5 22,000.00 
  2. 28/2562 07/01/2562 5 25,000.00 
  3. 6/2562 12/01/2562 5 50,000.00 
51. โครงการส ารวจข้อมูลสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
ปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี 

1. ค่าส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนจ านวนสัตว์ 
ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยฯ 

16/09/2562 30 16,290.00 

52. โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
ปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี 

1. 47/2562 11/03/2562 5 2,000.00 

  2. 50/2562 05/03/2562 5 400.00 
  3. 48/2562 12/03/2562 5 12,000.00 
  4. ค่าวิทยากร 15/03/2562 5 1,800.00 
  5. 55/2562 11/04/2562 5 920.00 
  6. 4/2562 17/04/2562 5 141,600.00 
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ชื่อโครงการ คู่สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

  7. 65/2562 23/05/2562 5 21,300.00 

  
8. 91/2562จ้าง
เหมาท ากรงส าหรับ
กักสุนัข 

21/06/2562 30 13,510.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
53. โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปศุสัตว์ 

1. 45/2562 05/03/2562 5 2,500.00 

  2. 49/2562 05/03/2562 5 400.00 
  3. 47/2562 06/03/2562 5 15,000.00 
  4. ค่าวิทยากร 11/03/2562 3 1,800.00 
54. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตาม
พระราชด าริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

1. 128/2562 11/09/2562 5 2,500.00 

  2. 127/2562 11/09/2562 5 400.00 
  3. 121/2562 11/09/2562 5 7,000.00 
55. โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 1. 85/2562 27/05/2562 10 9,000.00 
  2. 66/2562 23/05/2562 5 7,740.00 
  3. 79/2562 22/05/2562 5 400.00 
  4. ค่าวิทยากร 28/05/2562 10 4,000.00 
56. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ต าบลหาดขาม 

1. 43/2562 26/02/2562 5 97,800.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
57. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ในโรงเรียนและชุมชนต าบลหาดขาม 

1. 39/2562 12/02/2562 5 600.00 

  2. 40/2562 12/02/2562 5 2,800.00 
  3. 41/2562 14/02/2562 5 13,500.00 
  4. 42/2562 12/02/2562 5 1,520.00 
  5. 41/2562 12/02/2562 5 2,250.00 
  6. 48/2562 14/03/2562 5 2,530.00 
  7. 52/2562 14/03/2562 5 600.00 
  8. 53/2562 15/03/2562 5 12,000.00 
  9. ค่าวิทยากร 18/03/2562 5 1,800.00 
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ชื่อโครงการ คู่สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

58. โครงการ คลองสวยน้ าใส ในพ้ืนที่
ต าบลหาดขาม 

1. 76/2562 16/05/2562 5 400.00 

  2. 77/2562 16/05/2562 5 2,000.00 
  3. 78/2562 17/05/2562 5 6,500.00 
59. โครงการบริหารจัดการน้ าเสียใน
ต าบลหาดขาม 

1. 130/2562 12/09/2562 5 2,000.00 

  2. 129/2562 12/09/2562 5 400.00 
  3. 123/2562 12/09/2562 5 3,200.00 
  4. 123/2562 12/09/2562 5 6,400.00 
60. โครงการท้องถิ่นปลูกปุาเฉลิมพระ
เกียรติ"ท้องถิ่น สร้างปุา รักษ์น้ า" 

1. 99/2562 23/07/2562 5 2,500.00 

  2. 98/2562 23/07/2562 5 400.00 
61. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต าบล
หาดขาม 

1. 110/2562 14/08/2562 5 400.00 

  2. 109/2562 14/08/2562 5 10,400.00 
  3. 109/2562 14/08/2562 5 1,520.00 
  4. 108/2562 14/08/2562 5 2,400.00 
  5. ค่าวิทยากร 23/08/2562 5 1,800.00 
  6. 115/2562 16/08/2562 5 10,400.00 
  7. 114/25612 16/08/2562 5 400.00 
  8. 110/2562 16/08/2562 5 2,000.00 
  9. 117/2562 21/08/2562 5 13,000.00 
  10. 116/2562 21/08/2562 5 400.00 
  11. 114/2562 22/08/2562 5 2,600.00 
  12. 113/2562 22/08/2562 5 2,500.00 
  13. ค่าวิทยากร 29/08/2562 5 1,800.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
62. โครงการจ้างประเมินความพึงพอใจ 1. 1/2561 01/10/2560 15 17,710.00 
63. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 

1. 132/2562 16/09/2562 5 10,270.00 

  2. 131/2562 16/09/2562 5 400.00 
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  3. 124/2562 16/09/2562 5 2,765.00 

ชื่อโครงการ คู่สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

  
4. ค่าวิทยากร/
สัญญายืมเลขท่ี 
53/2562 

16/09/2562 3 1,800.00 

64. โครงการงานพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ 10 

1. 74/2562 02/05/2562 5 2,500.00 

  2. 60/2562 26/04/2562 5 2,850.00 
  3. 73/2562 02/05/2562 5 10,000.00 
  4. 58/2562 26/04/2562 5 3,220.00 
  5. 72/2562 26/04/2562 5 16,504.00 
  6. 59/2562 03/05/2562 5 301,000.00 
65. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 1. 51/2562 14/03/2562 5 300.00 

รวม 32,358,240.28 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 55 
 

ส่วนท่ี  ๕ 
 
 
 
 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น   ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ    
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคระห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 
๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  
เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พ้ืนที่  เช่น  อ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ปศุสัตว์อ าเภอ ศูนย์ประสานงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  สาธารณสุขอ าเภอ เป็นต้น 
(๓)  มีองค์กรรัฐวิสากิจในพื้นที่  เช่น  ธนาคารออม,ธกส. สาขากุยบุรี        
(๔)  มีสถานศึกษาระดับประถมและมัธยมในพ้ืนที ่
(๒)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (๓)  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ดังนี้ 
การไฟฟูาสาขากุยบุรี 
โทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต  TOT  เป็นต้น   
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  จ านวน  ๑  แห่ง 

   มีท่ารถตู้โดยสาร 
   มีสถานีรถไฟกุยบุรี   
  (๔)  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  เช่น  โครงการละ ๕  ล้าน  หมู่บ้านละ ๒  แสน 
  (๕)  มีศูนย์ด ารงธรรมระดับอ าเภอ  ระดับท้องถิ่น   

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (๑)  อยู่ไกลจากจังหวัด  ท าให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด 
 (๒)  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  เช่น  การท าบัตรผู้พิการ  การขออนุญาตใบขับข่ี   

(๓)  มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามกับหน่วยงาน
กรมชลประทาน กรมทางหลวง เช่น คลองส่งน้ า ถนน ยังไม่สามารถด าเนินการได้เป็นต้น 

(๓)  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม เป็น อบต.ขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบ
กับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ อบต.ตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  
ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖2) 
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๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือ

จุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการวิเคระห์
สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตราวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่น

ของตนเอง 
(๒)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
(๓)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
(๔)  มีสวนสาธารณะ  มีแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม  
(๕)  มีตลาดนัดของหมู่บ้าน 
(๖)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ สับปะรด   อ้อย

และปาล์ม ยางพารา เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
(๗)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
(๘)  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
(๙)  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
(๑๐)  มีการจัดตั้งผู้น าหมู่บ้าน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามประกอบด้วย  ตัวแทนของ

ประชาชนในชุมชนเป็นคณะกรรมการ   
(๑๑)  ผู้น าหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๑๒)  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
(๑๓) องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
(๑๔)  มีสนามกีฬาและเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง  
(๑๕)  มีวัด   6  แห่ง    
(๑๖)  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามมีระบบเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับ 

ทราบข้อมูลข่าวสาร 
(๑๗)  หมู่บ้านในองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามมีเสียงตามทุกหมู่บ้าน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
(๑๘)  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ฯลฯ 
(๑๙)  มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  น้ ายาล้างจาน พวงหรีด  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(๑)  คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 
(๒)  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาด

รายได ้
(๓)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพ

อย่างเข้มแข็ง 
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(๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง  เพราะ
ต้องน ามาจากแหล่งอ่ืนหรือในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก         

(๕)  ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ   
(๖)  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
(7)  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการ

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
(8)  แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ    

  (๙)  ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพ่ือจ้างคนในท้องถิ่น 
 
๓. ผลการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม                               
ได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2                   
สรุปรายละเอียดดังนี้ 
   

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ  
จ านวนโครงการที่ 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ใน

แผนการด าเนนิงาน 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการทั้งปี 

งบประมาณ 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

36 28 23 

๒.ยุทธศาสตร์ พัฒนาด้านสังคมและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

63 35 29 

๓.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยว 

11 7 4 

๔.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหาร
จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

9 7 5 

๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหารงาน 
 

22 7 4 

รวม 141 84 65 
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๔.  ปัญหาอุปสรรคในการบริหารงาน 
ปัญหา 
(๑)  ประชาชนไม่ร่วมมือในการท างานของ อบต. 
(๒)  ขาดงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชน   
อุปสรรค 
(๑)  ประชาชนท างานไม่ค่อยมาเวลาร่วมมือ   
(๒)  มีงบประมาณไม่เพียงพอ  
ข้อเสนอแนะ  
(๑)  ประชาสัมพันธ์และการบริการทางเสียงตามสายและให้ผู้น าช่วยด าเนินการ 
(๒)  ของบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ 

๕.  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
 ปัญหา 

โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติมีเป็นจ านวนมากซึ่งยังไม่สามารถน ามาด าเนินการได้ 
 อุปสรรค 

เนื่องจากเป็นช่วงต้นปีงบประมาณเงินรายได้ที่จัดเก็บและเงินอุดหนุนจากภาครัฐยังมีไม่เพียงพอกับโครงการที่
ใช้งบประมาณสูง ๆ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ข้อเสนอแนะ  
      จัดล าดับความจ าเป็นเร่งด่วนของโครงการก่อนหลัง เพ่ือบริหารงบประมาณให้เพียงพอกับโครงการอ่ืน ๆ ที่
ต้องด าเนินการตามห้วงระยะเวลาของแผนการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 6 
 

 

 

 

 

 

1.  โครงการฝังท่อระบายน้ า สายซอยพัฒนา 1 หมู่ที่ 1 งบประมาณตั้งไว้ 13,000 บาท ใช้ไป  12,500 บาท  
ด าเนินการวันที่ 7 พฤษภาคม 2562   

 
 

                                                                              
 

 

 
2.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายซอยเสืองาม หมู่ที่ 1 งบประมาณตั้งไว้ 230,000 บาท ใช้ไป 229,000 
บาท ด าเนินการวันที่ 13 มิถุนายน  2562 
 

 

 

 
 

3.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายซอยกลางนา หมู่ที่ 1 งบประมาณตั้งไว้ 390,000 บาท ใช้ไป  388,000 
บาท ด าเนินการวันที่ 25 มิถุนายน 2562 
 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการปีงบประมาณ 2562 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายซอยสุขเจริญ ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 2 งบประมาณตั้งไว้ 429,000 บาท 
ใช้ไป 408,000 บาท  ด าเนินการวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 

 

 

 

 

 
5.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายซอยโรงกาแฟ 5 หมู่ที่ 3 งบประมาณตั้งไว้ 243,000 บาท ใช้ไป 241,000 
บาท ด าเนินการวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 

 

 

 

 

 
6.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  สายซอยตาชิน ยายแดง หมู่ที่  3  งบประมาณตั้งไว้  164,000 บาท ใช้ไป 
163,000 บาท ด าเนินการวันที่  21  พฤษภาคม  2562 

 

 

 

 

 
7.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยขึ้นวัดหาดขาม ช่วงที่ 2 พร้อมราวกันตก หมู่ที่ 3  งบประมาณ
ตั้งไว้ 671,000 บาท ใช้ไป  652,000 บาท  ด าเนินการวันที่  14 พฤษภาคม  2562 
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8.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  สายหนองแก-บางกะดาน  หมู่ที่  4  งบประมาณตั้งไว้ 446,000  บาท ใช้ไป 
443,000 บาท  ด าเนินการวันที่  14  พฤษภาคม  2562 
 
 
 
 
 

 
9.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายซอยฉลอง หมู่ที่ 4 งบประมาณตั้งไว้ 180,000 บาท ใช้ไป 179,000 บาท  
ด าเนินการวันที่  13  มิถุนายน  2562 
 
  
 
 
 

 
10.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโกรกกรือ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5 งบประมาณตั้งไว้ 984,000 
บาท ใช้ไป 945,000 บาท  ด าเนินการวันที่  14  พฤษภาคม  2562   
 
 
 
 
 
 

11.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  สายซอยหลังวัดยางชุม  หมู่ที่  6  งบประมาณตั้งไว้ 709,000 บาท ใช้ไป 
706,000 บาท  ด าเนินการวันที่  14  พฤษภาคม  2562       
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12.  โครงการก่อสร้างถนนหินแม่น้ า สายซอยตาสิน ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6  งบประมาณตั้งไว้ 186,000 บาท ใช้ไป 
180,000 บาท  ด าเนินการวันที่  18  กรกฎาคม  2562    
 
 
 
 
 
 

13.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายซอยยางชุมพัฒนา 1  ช่วงที่  2  หมู่ที่  6   งบประมาณตั้งไว้ 
1,203,000 บาท ใช้ไป  1,155,000 บาท  ด าเนินการวันที่  14  พฤษภาคม  2562    

 
 
 
 
 

 
14.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  สายซอยสมศรี  หมู่ที่  6  งบประมาณตั้งไว้ 80,000 บาท ใช้ไป 78,500 บาท  
ด าเนินการวันที่  14  พฤษภาคม  2562 
 
 
 
 
 

 
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอีสานพัฒนา หมู่ที่ 8 งบประมาณตั้งไว้ 403,000 บาท ใช้ไป 
386,000 บาท  ด าเนินการวันที่  14  พฤษภาคม  2562 
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16.  โครงการขุดลอกปูองกันน้ าท่วม  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 9  งบประมาณตั้งไว้ 302,000 บาท ใช้ไป 301,000 
บาท  ด าเนินการวันที่  25  มิถุนายน  2562 
 
 
 
 
 
 

17.  โครงการติดตั้งราวกันตก  ซอย  2  หมู่ที่  9  งบประมาณตั้งไว้ 78,000 บาท ใช้ไป  76,000 บาท  
ด าเนินการวันที่  17  พฤษภาคม  2562 
 
 
 
 
 
 

18.  โครงการติดตั้งราวกันตก  ซอย  3  หมู่ที่  9  งบประมาณตั้งไว้ 109,000 บาท ใช้ไป 106,000 บาท  
ด าเนินการวันที่  17  พฤษภาคม  2562 
 
 
 
 
 
 

19.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายซอยหนองหิน  หมู่ที่ 11  งบประมาณตั้งไว้  336,000 บาท 
ใช้ไป 321,000 บาท  ด าเนินการวันที่  21  พฤษภาคม  2562 
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20. โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปุงกะสัง งบประมาณตั้งไว้ 627,000 บาท 
ใช้ไป 622,000 บาท ด าเนินการวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 

 
 
 
 
 
 

21. โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านย่านซื่อ งบประมาณตั้งไว้ 701,000 บาท              
ใช้ไป 696,000 บาท ด าเนินการวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 
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1. โครงการคุณธรรมน าสังคมเป็นสุข งบประมาณ ตั้งไว้ 30,000 บาท ใช้ไป 29,600 บาท                                    
ด าเนินการวันที่ 11 กันยายน 2562 

 

 

 

 

2. โครงการเรียนรู้โลกกว้างท้องถิ่นของเรา งบประมาณตั้งไว้ 15,000 บาท ใช้ไป 13,200 บาท                          
ด าเนินการวันที่ 15 สิงหาคม 2562 

 

 

 

 

3. โครงการวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณตั้งไว้ 120,000 บาท ใช้ไป 97,000 บาท                                        
ด าเนินการวันที่ 11 มกราคม 2562           

 

 

 

 

4. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้ไป 50,000 บาท                       
ด าเนินการวันที่ 4-5 กันยายน 2562 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 
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5. โครงการอยู่ค่ายพักแรมอบรมเยาวชนต าบลหาดขาม งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้ไป 8,120 บาท
ด าเนินการวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  

 

 

 

 

6. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้ไป 193,530 บาท 
ด าเนินการวันที่  31 พฤษภาคม 2562                                                             

 

 

 

 

7. โครงการอบรมเทคนิคการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควันต าบลหาดขาม งบประมาณตั้งไว้ 10,000 บาท 
ใช้ไป 9,950 บาท ด าเนินการวันที่ 14  มิถุนายน 2562    

 

 

 

 

8. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณตั้งไว้ 40,000 บาท ใช้ไป 31,800 บาท ด าเนินการวันที่ 
20 มีนาคม 2562 
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9. โครงการร่วมใจต้านภัยเอดส์ งบประมาณตั้งไว้ 20,000 บาท ใช้ไป 19,860 บาท ด าเนินการวันที่ 1 ธันวาคม 
2562 

 

 

 

 

10. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด งบประมาณตั้งไว้ 300,000 บาท ใช้ไป 242,702 บาท ด าเนินการวันที่   
29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562  
 
 
 
 
 
 
 
11. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต าบลหาดขาม งบประมาณตั้งไว้ 150,000 บาท ใช้ไป 148,560 บาท 
ด าเนินการวันที่ 19 พฤศจิกายน  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในต าบลหาดขาม งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้ไป 27,500 
บาท ด าเนินการวันที่ 19 มิถุนายน 2562 
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13. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้ไป 193,530 
บาท ด าเนินการวันที่  23-24 เมษายน 2562     

 

 

 

 

14. โครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้ไป 32,050 บาท ด าเนินการวันที่ 
12 กันยายน 2562  

 

 

 

 

15. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม งบประมาณตั้งไว้ 20,000 บาท ใช้ไป 1,600 บาท ด าเนินการวันที่ 16 
สิงหาคม 2562 

 

 

 

 

16. โครงการอ านวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรและผู้ปฏิบัติการงานปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งไว้ 70,000 บาท 
ใช้ไป 64,550 บาท (ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562)  
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(ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน 2562) 

 

 

 

 

17. โครงการงานแห่เทียนเข้าพรรษา งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท ใช้ไป 8,000 บาท ด าเนินการวันที่ 15 
มิถุนายน 2562 

 

 

 

 

18. โครงการประเพณีวันลอยกระทง งบประมาณตั้งไว้ 90,000 บาท ใช้ไป 28,500 บาท ด าเนินการวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2561 

 

 

 

 

19. โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ งบประมาณตั้งไว้ 170,000 บาท ใช้ไป 169,850 บาท 
ด าเนินการวันที่ 13 เมษายน 2562 
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20. โครงการวัดประชารัฐสรา้งสุข งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท (ไม่ใช้งบประมาณ) ด าเนินการวันที่                                     
27 กุมภาพันธ์ 2562    

. 

 

 

 

21. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ใช้งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
ด าเนินการวันที่ 26 กันยายน 2562 
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1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลหาดขาม งบประมาณตั้งไว้ 127,000 บาท ใช้ไป 97,800 บาท ด าเนินการ
วันที่ 1 มีนาคม 2562 

 

 

 

 

2. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปศุสัตว์ งบประมาณตั้งไว้ 20,000 บาท ใช้ไป 19,700 บาท ด าเนินการ
วันที่ 11 มีนาคม 2562 

 

 

 

 

3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งบประมาณตั้งไว้ 40,000 บาท 
ใช้ไป 9,900 บาท ด าเนินการวันที่ 18 กันยายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยว 
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1. โครงการคลองสวยน้ าใสในพ้ืนที่ต าบลหาดขาม งบประมาณตั้งไว้ 50 ,000 บาท ใช้ไป 8,900 บาท ด าเนินการ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562      

 

 

 

 

2. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนและชุมชนต าบลหาดขาม งบประมาณตั้งไว้ 40 ,000 บาท ใช้ไป 
37,600 บาท ด าเนินการวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที่ 4 มีนาคม 2562 

 

 

 

 

3. โครงการบริหารจัดการน้ าเสียในชุมชนต าบลหาดขาม งบประมาณตั้งไว้ 15 ,000 บาท ใช้ไป 12,000 บาท 
ด าเนินการวันที่ 17 กันยายน 2562 

 

 

 

 

4. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต าบลหาดขาม งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้ไป 49,620 บาท ด าเนินการวันที่ 
23 สิงหาคม 2562  

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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5. โครงการท้องถิ่นปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างปุา รักษ์น้ า” งบประมาณตั้งไว้ 15,000 บาท ใช้ไป 
2,900 บาท ด าเนินการวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 
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1. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ งบประมาณตั้งไว้ 20,000 บาท ใช้ไป 300 บาท ด าเนินการวันที่ 26 เมษายน 
2562 

 

 

 

 

2. โครงการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรากูร รัชกาลที่ 10 
งบประมาณตั้งไว้ 404,730 บาท ใช้ไป 336,074 บาท ด าเนินการวันที่ 28 กรกฎาคม 2562        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม งบประมาณตั้งไว้ 
30,000 บาท (ไม่ใช้งบประมาณ) ด าเนินการวันที่ 30 พฤษภาคม 2562    

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
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4. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 งบประมาณตั้งไว้ 20,000 บาท ใช้ไป 15,235 
บาท ด าเนินการวันที่ 19 กันยายน 2562       
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1. จัดกิจกรรมสภาเด็กร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกด เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561       

 

 

 

 

2. เข้าร่วมโครงการเครือข่ายความร่วมมือปูองกันและเฝูาระวังช้างปุากับอุทยานแห่งชาติกุยบุรี         
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561    
 

 

 

 

 

3. ร่วมกิจกรรมกับโครงการ “หมอชวนวิ่ง” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 

 

 

 

 

4. ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ขอประทานบัตรร่วมกับโรงโม่หินชัยพัฒน์ จ ากัด หมู่ 4  
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561      
 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการและกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
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5. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์     
 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 
 
 

 

 

 

6. กิจกรรม “จิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ” ณ ต าบลเขาแดง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562                     

 

 

 

 

7. กิจกรรม “จิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ” ณ ต าบลดอนยายหนู เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 

 

 

 

 

8. ร่วมกิจกรรม “วันเด็กสัญจร” หมู่บ้านรวมไทย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 
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9. ผู้น าในพ้ืนที่ร่วมกับสถานคุ้มครองไร้ที่พ่ึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส ารวจเคทเงินสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 
2562 

 

 

 

 

10. องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามร่วมกับศูนย์คุ้มครองไร้ที่พ่ึงจังหวัด กองบิน 5 และศูนย์การทหารราบ 
ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2562    

 

 

 

 

11. กิจกรรม “จิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ” ณ วัดโปุงกะสัง ต าบลหาดขาม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 

 

 

 

 

12. กิจกรรม “จิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ” ณ ต าบลกุยบุรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 
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13. ร่วมโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 

 

 

 

 

 

14.จัดโครงการค่ายจักรยานเพื่อสุขภาพร่วมกับชมรมจักรยานกุยบุรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562     

 

 

 

 

15. กิจกรรม “จิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ” ณ หมู่บ้านรวมไทย ต าบลหาดขาม เมื่อวันที่ 26 เมษายน  2562 

 

 

 

 

16. เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลกกับส านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 
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17. ร่วมกิจกรรม “อ าเภอเคลื่อนที่” ณ หมู่บ้านรวมไทย ต าบลหาดขาม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 

 

 

 

 

18. กิจกรรม “จิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ” ณ วัดเขาแดง ต าบลเขาแดง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 

 

 

 

 

19. กิจกรรม “1 อ าเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ร่วมกับอ าเภอกุยบุรี เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม 2562             
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20. ประชุมรับรองการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน ร่วมกับส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอกุยบุรี  
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. กิจกรรม ปลูกต้นไม้ และ ปลูกหญ้าเลี้ยงช้าง ร่วมกับ ไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 
2562    
 
 
 
 
 
 
 
 
22. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า ปีงบประมาณ 
2563 ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ า เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 

 

 

 

 

 

23. ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองหมู เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 82 
 

24. ร่วมโครงการจิตอาสารักษ์ธรรมชาติ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนกุยบุรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562    

 

 

 

 

25. ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ” ณ วัดหาดขาม ต าบลหาดขาม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


