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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม 

เรื่อง  รายงานติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

......................................................... 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม  ได้จัดทำร่างรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลม และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการประชุม
สมัยที่ 4 ครั้งที่  1  /2562  เมื่อวันที่ 13  ธันวาคม 2562 

 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 (5) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  จึงประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ให้ประชาชนทราบ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี ้

 จึงประกาศมาเพ่ือให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  

 ประกาศ  ณ  วันที่    13   ธันวาคม   พ.ศ. 2562 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ประจำปี พ.ศ. 2562  
 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ) 

------------------------------ 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

                   ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 โดยให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง ได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคม ของทุกปี  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ได้ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม และเพื่อให้การ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม  สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  ของตนเอง     
 
 

 
---------------------------------- 
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ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะเวลาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม 

อำเภอแหลม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 
  “ ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งน้ำสมบูรณ์ 
  เพิ่มพูนผลผลิต  ชีวิตเรียนรู้ 
  เชิดชูวัฒนธรรม  นำสู่สากล ” 

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิน่ 
 1.  ส่งและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทกุหมู่บ้าน 
 2.  ส่งเสรมิกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ระบบตรวจสอบและการประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการ
ขององค์การ 
 3.  ส่งเสรมิและสนับสนุนใหป้ระชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
 4.  พัฒนาใหม้ีแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรเพียงพอและมีประสทิธิภาพ 
 5.  ส่งเสรมิและสนับสนุนการผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 6.  ส่งเสรมิและสนับสนุนการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาด 
 7.  ส่งเสรมิและพัฒนาประชาชนเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลย ี
 8.  ส่งเสรมิและสนับสนุนด้านการศึกษา 
 9.  ส่งเสรมิและพัฒนาให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษค์ุณค่า
วัฒนธรรม 
 10. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 1.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกหมู่บา้น 
 2.  ดำเนินการจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ระบบตรวจสอบการบริหารจัดการขององค์การ 
 3.  พัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
 4.  พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพ 
 5.  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 6.  พัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาด 
 7.  พัฒนาประชาชนเก่ียวกับการเรียนรู้ด้านอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลย ี
 8.  ยกระดับคณุภาพทางการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง 
 9.  พัฒนาให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรกัษ์คุณค่าวัฒนธรรม 
 10. พัฒนาฟื้นฟูอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

 

       ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสีป่ ี
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

  -  พัฒนาและปรับปรุงงานโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และอ่ืนๆ ใหก้ับประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

             แนวทางการพัฒนา 
        -  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  ส่งเสรมิการสร้างงานในหมู่บ้าน/ชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 

-  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีสขุ 
ภาพกายและสุขภาพจิตดี 

         -  พัฒนาการให้บริการสวัสดิการสังคม 
                      -  เพิ่มประสิทธิภาพชุมชนและพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
  -  จัดสวัสดิการให้แกค่นจน สงเคราะห์คนพิการ  เด็ก  ผูด้้อยโอกาส ผู้สูงอายุและ 
ผู้ป่วยเอดส์ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
แนวทางการพัฒนา 

               -  พัฒนาแหลง่น้ำเพื่อการเกษตร   
ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 

              -  พัฒนาสุขภาพอนามัยให้กับประชาชน 
       -  คุม้ครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัย     
ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

 แนวทางการพัฒนา 
       -  ยกระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานให้ครอบคลุมทุกวัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถานศึกษา 

                    -  ส่งเสริมทำนบุำรุงศาสนา  และการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
               -  พัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการทอ่งเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา 
        -  สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและ 
การท่องเที่ยว 

       -  พัฒนาระบบการจัดการขยะ 
       -  พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่  8   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 แนวทางการพัฒนา 
 -  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน 
 -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 -  เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 -  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
 -  พัฒนาระบบงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและแรงจูงใจในการทำงาน 
 -  พัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีและมีใจรกัในการรักบรกิาร 
 -  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารใหแ้ก่ประชาชน 
 -  เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารทอ้งถิ่น 
 -  รองรับการถา่ยโอนภารกิจต่าง ๆ 
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ส่วนที่ 3  

การกำกับการจัดทำแผนพฒันา4 ป ี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม 

อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ประเดน็การประเมิน 
มี 

การดำเนินงาน 
ไม่มี  

การดำเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพฒันาท้องถิน่   
1.  มีการจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
4.  มีการจัดตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี่ 
 

 

ส่วนที่ 2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  การรวบรวมข้อมูลและปญัหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการ   
     พัฒนาท้องถิ่น 

 
 

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคลอ้งกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

 
 

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 

12. มีการกำหนดจุดม่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนมุัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี่   
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี่   
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ส่วนที่ 4 
แบบประเมินผลการดำเนนิงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 
(1) ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม – ธันวาคม)  (2) ไตรมาสที่  2 (มกราคม – มีนาคม) 
(3)  ไตรมาสที ่3 (เมษายน – มิถุนายน)  (4)  ไตรมาสที ่4 (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 4 ป ี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี่ที่1 2561 ปีที่ 2  2562 ปีที่ 3  2563 ปี่ที่ 4 2564 รวม 
จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

36 21,007,0
00 

28 24,707,6
00 

49 39,234,1
00 

46 90,04
3,700 

185 248,471,
400 

2.การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

3 600,000 2 420,000 7 7,970,00
0 

1 500,0
00 

16 9,820,00
0 

3.การพัฒนา
ด้านสังคม 

10 11,932,0
00 

8 12,094,1
00 

16 11,962,0
00 

15 11,93
2,000 

62 47,788,0
00 

4.การพัฒนา
ด้านแหล่งน้ำ 

2 150,700,
000 

6 219,000 36 158,265,
500 

15 153,2
93,50
0 

76 618,042,
400 

5.การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

8 620,000 3 339,600 16 1,570,00
0 

11 1,120,
000 

 
49 

 
4,030,00

0 
6.การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 

20 4,935,00
0 

27 5,760,77
8 

18 2,935,00
0 

18 2,935,
000 

74 13,740,0
00 

7.การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติสิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว 

- - - - 19 3,190,00
0 

17 2,490,
000 

54 9,370,00
0 

8.การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

17 5,968,00
0 

12 574,450 15 5,968,00
0 

15 5,968,
000 

60 5,968,00
0 

รวม 96 272,941,6
00 

86 44,115,52
8 

176 231,094,6
00 

138 268,28
2,200 

578 957,229,8
00 
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ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  ประจำปี  2562 
 

ยุทธศาสตร ์
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 28 10 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 1 
3. การพัฒนาด้านสังคม 8 5 
4. การพัฒนาดา้นแหล่งน้ำ 6 5 
5. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 3 2 
6. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 27 26 
7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว - - 
8. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 12 9 

รวม 86 58 
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ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี  2562 

 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวน 
โครงการ 
ที่เสร็จ 

จำนวนโครงการที่
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

จำนวน
โครงการที่มีการ

ยกเลิก 

จำนวน
โครงการที่มี
การเพ่ิมเติม 

จำนวนโครงการ
ท้ังหมด 

 จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำน
วน 

ร้อยละ จำน
วน 

ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

10 17.24 - - 18 64.28 
 

- - - - 28 32.55 

2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1 1.72 - - 1 3.57 - - - - 2 2.32 

3. การพัฒนาด้าน
สังคม 

5 8.62 - - 3 10.71 - - - - 8 9.30 

4. การพัฒนาด้าน
แหล่งนำ้ 

5 8.62 - - 1 3.57 - - - - 6 6.97 

5. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

2 3.44 - - 1 3.57 - - - - 3 3.48 

6. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

26 44.82 - 
 

- 
 
 

1 3.57 - - - - 27 31.39 

7. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

- - - - - - - - - - - - 

8. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

9 15.51 - - 3 10.71 - - - - 12 13.95 

รวม 58 100 - - 28 100 - - - - 86 100 
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การเบิกจ่ายงบประมาณปี  2562 

 

ยุทธศาสตร ์
งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อย
ละ 

จำนวนเงิน ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

3,671,967 19.02 3,003,130 100 6,675,097 19.02 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 393,482 2.03 - - 393,482 2.03 
3. การพัฒนาด้านสังคม 11,275,780 58.41 - - 11,275,780 58.41 
4. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 190,000 0.984 - - 190,000 0.984 
5. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 68,970 0.357 - - 68,970 0.357 
6. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

2,789,397.6 14.45 - - 2,789,397.6 14.45 

7. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยว 

- - - - - - 

8. การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

913,900 4.734 - - 913,900 4.734 

รวม 19,303,496.60 100 3,003,130 100 22,306,626.60 100 
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ส่วนที่ 5 
ผลการดำเนนิงานในแต่ละยทุธศาสตร์ตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น   (ปี 2561 – 2564)  

1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญติั 

งบประมาณ 
ดำเนนิการ 

ผลการดำเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยนางแก้ว หมู่ที่ 4 498,000 498,000 498,000 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง* 
2 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายซอยสมพงศ ์หมู่ที่ 4 498,000 498,000 498,000 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง* 
3 ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยนายวิโรจน์ (ช่วงที่2)หมู่ที่ 3 498,000 498,000 498,000 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง* 
4 ก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนบ้านท่าเตียน หมู่ที่ 7  498,000 498,000 498,000 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง* 
5 โครงการตอกเสาเข็มกันตลิ่งและถมดินเสรมิไหล่ทางถนนสายจาก

ถนนทางหลวง 3053-ชายพรุ หมู่ที่ 5 
123,000 123,000 123,000 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง* 

6 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการถมลูกรังถนนสายหัวควนโถ๊ะ – 
บ้านนายชอบ หมู่ที่ 10 

308,000 294,000 294,000 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง* 

7 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการถมลูกรังสายบ้านนายคล้อยพลาย
ด้วง-ถนนคสล.บา้นโคกสูง (ช่วงทางโค้ง) หมู่ที่ 6 

361,000 354,000 354,000 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง* 

8 โครงการปรับปรุงถนนโดยการถมลูกรังสายจากถนนบ้านนางฉวี – 
หนองนกเภา (หมู่ 3 ต.เขาพังไกร) หมู่ที่ 1 

350,000 339,000 339,000 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง* 

9 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายบ้านทองจันทร-์พงัการทราย-
หัวยอ หมู่ที่ 8 

436,000 423,000 420,462 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง* 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 9 232,000 149,505 149,505 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง* 
รวม 3,802,000 3,674,505 3,671,967 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง* 

 
 
 



 
 
 
 
 
-10- 

ผลการดำเนนิงานในแต่ละยทุธศาสตร์ตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น   (ปี 2561 – 2564)  
2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญตั ิ

งบประมาณ 
ดำเนนิการ 

ผลการ
ดำเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่สำหรับเครื่องจักรกลต่างๆ 400,000 400,000 393,482 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
รวม 400,000 400,000 393,482 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
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ผลการดำเนนิงานในแต่ละยทุธศาสตร์ตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น   (ปี 2561 – 2564)  

 
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญตั ิ

งบประมาณ 
ดำเนนิการ 

ผลการดำเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,928,100 9,928,100 9,562,000 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,680,000 1,680,000 1,548,800 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000 72,000 55,000 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
4 สมทบกองทุนประกันสังคม  105,000 105,000 90,204 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
5 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับ

ครัวเรือนและระดับตำบล 
20,000 20,000 19,776 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 

รวม 11,805,100 11,805,100 11,275,780 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
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ผลการดำเนนิงานในแต่ละยทุธศาสตร์ตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น   (ปี 2561 – 2564)  

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งนำ้ 

 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญตั ิ

งบประมาณ 
ดำเนนิการ 

ผลการดำเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำบาดาลแบบSUBMER ขนาด 1.5 HP 
จำนวน 1 เครื่อง  

21,000 21,000 20,200 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง 

2 โครงการจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำบาดาลแบบSUBMER ขนาด 2 HP 
จำนวน 1 เครือ่ง  

29,000 29,000 27,500 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง 

3 โครงการจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำบาดาลแบบหอยโข่ง ขนาด 2 HP จำนวน 
2 เครื่อง  

18,000 18,000 17,900 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง 

4 โครงการจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำบาดาลแบบหอยโข่ง ขนาด 3 HP จำนวน 
2 เครื่อง  

22,000 22,000 21,400 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารระบบประปา และห้องเก็บวัสดุ อบต.
แหลม หมู่ที่ 4 

107,000 107,000 103,000 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง 

รวม 197,000 197,000 190,000 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง 
 

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญตั ิ

งบประมาณ 
ดำเนนิการ 

ผลการดำเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 39,600 39,600 39,270 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
2 โครงการรณรงค์การทิ้งขยะภายในตำบลแหลม 100,000 100,000 29,700 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
3 เงนิอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์หมู่บ้านละ 20,000 บาท  200,000 200,000 - ไม่ได้ดำเนินการ สำนักงานปลัด 
4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ

ผู้ด้อยโอกาส 
50,000 50,000 - ไม่ได้ดำเนินการ สำนักงานปลัด 

รวม 409,600 409,600 68,970 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
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ผลการดำเนนิงานในแต่ละยทุธศาสตร์ตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น   (ปี 2561 – 2564)  

6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญตั ิ

งบประมาณ 
ดำเนนิการ 

ผลการดำเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. 1,251,000 1,251,000 399,420.84 เบิกจ่ายแล้ว  สำนักงานปลัด 
2 สนับสนุนอาหารเสริม (นม)ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.แหลม 196,530.76 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
3 สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวัดโคกสูง  

1,768,000 
 

1,768,000 
 

442,000 
เบิกจ่ายแล้ว  สำนักงานปลัด 

4 สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดท้ายโนต เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
5 สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนโรงเรียนบ้านท่าเตียน เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
6 สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนโรงเรียนวัดแหลม เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
7 สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.แหลม 

และค่าจัดการเรียนการสอน 
1,631,030 1,631,030 973,800 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 

8 ส่งเสริมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 120,000 120,000 34,600 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
10 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต ์ 100,000 100,000 97,600 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
11 จัดงานประเพณีวันลอยกระทง 120,000 120,000 96,370 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
12 ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 2,500 2,500 2,500 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
13 สนับสนุนจัดขบวนแห่หมัรบงานประเพณีเดือนสิบ 10,000 10,000 10,000 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
14 โครงการแห่เทียนพรรษา 20,000 20,000 7,076 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
15 สนับสนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินีนาถ 15,000 15,000 15,000 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
16 จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาตำบลแหลม 280,000 280,000 158,700 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
17 โครงการส่งนักกีฬา-นักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ  40,000 40,000 - ไม่ไดด้ำเนินการ สำนักงานปลัด 
18 โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอ 30,000 30,000 8,800 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญตั ิ

งบประมาณ 
ดำเนนิการ 

ผลการดำเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

19 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด 50,000 8,000 8,000 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
20 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา 50,000  50,000 50,000 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
21 โครงการจัดหาอุปกรณ์บริหารแขนหน้าอก หัวไหล่ จำนวน 1 ชุด 22,000 22,000 22,000 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
22 โครงการจัดหาอุปกรณ์บริหารแขนขาแบบกา้วเดิน จำนวน 1 ชุด 22,000 22,000 22,000 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
23 โครงการจัดหาอุปกรณ์บริหาร-ข้อเข่า(แบบจักรยานล้อเหล็ก) 

จำนวน 2 ชุด 
44,000 44,000 44,000 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 

24 โครงการจัดหาอุปกรณ์บริหารแขนเข่า ลดหน้าท้องแบบดึงถีบ (ล้อ
ยาง จำนวน 1 ชุด) 

18,000 18,000 18,000 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 

25 โครงการจัดหาอุปกรณ์ยกน้ำหนัก จำนวน 1 ชุด 20,000 20,000 20,000 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
26 โครงการจัดหาอุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวคู่)จำนวน 1 

ชุด 
20,000 20,000 20,000 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 

27 โครงการจัดหาอุปกรณบ์ริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว) จำนวน 1
ชุด 

21,000 21,000 21,000 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 

28 โครงการจัดหาอุปกรณ์บริหารไหล่และขา จำนวน 1 ชุด  20,000 20,000 20,000 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
29 โครงการจัดหาอุปกรณ์ลู่วิ่งอเนกประสงค์ (แบบล้อถ่วง) จำนวน 1 

ชุด 
22,000 22,000 22,000 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 

30 โครงการจัดหาอุปกรณ์ซิทอัพบริหารหน้าท้องและออกกำลังกายขา 
จำนวน 1 ชุด  

19,000 19,000 19,000 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 

31 โครงการจัดหาอุปกรณ์แขน ขา ข้อเข่า (แบบย่ำเท้า) จำนวน 1 ชุด 22,000 22,000 22,000 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
32 สนับสนุนโครงการวันปิยะมหาราช 2,500 2500 - ยังไม่ได้เบิกจ่าย สำนักงานปลัด 
 รวม 5,698,030 5,700,030 2,789,397.6 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 



 
 
 

7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญตั ิ

งบประมาณ 
ดำเนนิการ 

ผลการดำเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

 - - - - - - 
รวม - - - - - 
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ผลการดำเนนิงานในแต่ละยทุธศาสตร์ตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น   (ปี 2561 – 2564)  
8.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ตาม

ข้อบัญญัต ิ

งบประมาณ 
ดำเนนิการ 

ผลการดำเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ 70,000 70,000 1,800 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
2 โครงการจัดทำเวทีประชาคมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 20,000 20,000 - ไม่ไดด้ำเนินการ สำนักงานปลัด 
3 โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย จำนวน 1 ชุด 70,550 70,550 67,100 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง 
4 โครงการจัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 102,000 102,000 102,000 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
5 โครงการจัดซื้อตู้น้ำด่ืม จำนวน 2 เครื่อง 12,000 12,000 9,980 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
6 โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 va  จำนวน 6 เครื่อง 15,000 15,000 15,000 เบิกจ่ายแล้ว สำนักงานปลัด 
7 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 200,000 200,000 - ไม่ได้ดำเนินการ สำนักงานปลัด 
8 โครงการจัดซื้อโต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด 6,000 6,000 6,000 เบิกจ่ายแล้ว กองคลัง 
9 โครงการจัดหาตู้เก็บเอกสารติดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จำนวน 2 ตู ้ 10,000 10,000 10,000 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง 

10 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง 32,000 32,000 32,000 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง 
11 โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 7,900 7,900 7,900 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง 
12 โครงการจัดหาตู้เก็บเอกสารติดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต 10,000 10,000 10,000 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง 
13 โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร. 330,000 330,000 - ไม่ได้ดำเนินการ สำนักงานปลัด 

 รวม 1,511,800 1,511,800 913,800 เบิกจ่ายแล้ว  
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บัญชี  
โครงการจา่ยขาดเงนิสะสม  (ปงีบประมาณ 2562) 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ดำเนนิการ 

ผลการ
ดำเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการจัดทำหอกระจายข่าวหมูท่ี่ 1,3,5,6,7,8 และ10 331,130 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง 
2 โครงการตอกเสาเข็มกั้นตลิ่งและถมดินเสรมิไหล่ทางถนนซอยบ้านนางฉว ีหมู่ที่ 1 90,000 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง 
3 โครงการซ่อมแซมถนนสายพังการท่อม – เขาทะเลตัง หมู่ที่ 3-4-9 217,000 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง 
4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสี่แยกคงถาวร – บ้านสามขา หมูท่ี่ 4-10 274,000 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง 
5 โครงการขุดลอกคลองหนองแตง(จากถนน ทช 3032-ซอยเจริญสิน ) หมู่ที่ 4 296,000 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง 
6 โครงการขุดทางระบายน้ำเลียบถนนสายคลองชะอวด – แพรกเมือง และซ่อมแซมถนนโดยถมลูกรัง หมู่ที่ 5 492,000 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง 
7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยถมลูกรังสายบ้านตกบ้านโคกสูง  หมูท่ี่ 6 493,000 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง 
8 โครงการขุดลอกคลองสายจากถนนโคกสูง ธัมมัง –คลองโคกสูง ธัมมัง (หน้าบริษัท)  หมู่ที่ 6 230,000 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง 
9 โครงการปรับปรุงดินโดยถมลูกรังถนนสายโคกสูง –ธัมมัง- พรุขี้กา (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 6 364,000 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง 

10 โครงการขุดลอกคลองสายบ้านท้ายโนต – ชายพร ุหมู่ที่ 9 113,000 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง 
11 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านหัวคลองแหลม หมู่ที่ 4 69,300 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง 
12 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านเกาะสำโรง หมู่ที่ 5 154,800 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง 
13 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านเขาทะเลตัง หมู่ที่ 9 193,600 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง 
14 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านควนโถ๊ะ หมู่ที่ 10 137,800 เบิกจ่ายแล้ว กองช่าง 
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สรุปผลการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
 

สรุปผลผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม 
ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  ประจำปี  2562 

 

ยุทธศาสตร ์
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 28 24 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 1 
3. การพัฒนาด้านสังคม 8 5 
4. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 6 5 
5. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 3 2 
6. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

27 26 

7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว 

- - 

8. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 12 9 
รวม 86 72 

 

                  72x 100   =   83.72 % 
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   สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการจากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
(ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  ประจำปี  2562)  

 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. การมีส่วนรว่มของประชาชนในการประชาคม ยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหา ความต้องการของคนส่วนใหญ่
ได ้
2. จำนวนโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561-2564 มีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ถึง
ครึ่งของโครงการ/กิจกรรม 
3 งบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการ
ของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า 
4. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร นอกจากผู้ที่เก่ียวข้องที่ไปประชุมซึ่งก็ไม่
นำข้อมูลมาแจง้ให้กับประชาชนได้รับทราบ 
 
        ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

1. อบต.ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น 
2. ควรจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนรว่มในการรักษาสาธารณสมบัติและการปฏิบัติตาม กฎหมาย  ระเบียบ 
ข้อปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
3. เจ้าหน้าที่ติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรจะมีการประสานงานร่วมกันในทุกภาคส่วนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
จริงถูกต้องตามห้วงระยะเวลาในแต่ละครั้ง  
4. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นน่าจะมีรูปถ่ายประกอบเพื่อให้รู้ว่าโครงการที่ดำเนินการถึงขั้นตอน
ใดและเสร็จสิ้นเมื่อใด  
5. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดทำโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมและเสนอปัญหา ความต้องการ อย่างแท้จริงของ
หมู่บ้านในการจัดนำปัญหา และความต้องการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต. 
7. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกบังบประมาณ ที่อบต.ได้รับ
การจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มากเกินศกัยภาพของอบต. ที่จะดำเนินการจะทำให้การบริหารนั้น
เกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏบิัติราชการของ อบต. 

           คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินโครงการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่
ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด ร่วมกัน
ทำ ร่วมกันรับผิดชอบโดย อบต.เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมสี่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนนิงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม 
ความพึงพอใจของประชาชนตำบลแหลมต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารสว่นตำบลแหลมในภาพรวม 

 

ประเดน็ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม 18.09% 69.38% 12.62% 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 17.54% 67.38% 15.08% 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 12.30% 63.23% 24.47% 
4)  รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 13.66% 69.60% 16.74% 
5)  ความโปร่งใสในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 15.07% 68.02% 16.91% 
6)  การดำเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 12.20% 67.82% 19.98% 
7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปญัหา 10.55% 75.23% 14.22% 
8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 11.11% 68.92% 19.97% 
9)  ประโยชนท์ี่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ /  กิจกรรม 16.47% 68.49% 15.04% 

ภาพรวม 14.11 68.67 17.23 
 
 
***หมายเหตุ  จากการสุ่มตัวอย่างประชากรของตำบลแหลม  จำนวน  200  คน  *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

-16- 
ผลการดำเนนิงานตามโครงการที่ได้รับเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจำปี  2562 

 

โครงการ 

ผลการดำเนนิงาน งบประมาณ 
ดำเนนิการ
เสร็จแล้ว 

อ   ยู่ใน
ระหว่างการ
ดำเนนิการ 

ยังไม่ได้
ดำเนนิการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1. อุดหนุนการจัดซื้อวัสดุการศึกษา  - - 498,100 498,100 
2.เงินเดือนพนักงาน(ครู)  - - 1,203,780 1,203,780 
3.ค่าจ่างตอบแทนพนักงานจ้าง  - - 757,120 696,700 
4.เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง  - - 169,700 169,700 
5. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  - - 35,000 35,000 
6.เงินช่วยเหลือบุตร(ครู)  - - 2,145 1,000 
7. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
จำนวน 1,126 คน(จ่ายตาม
ขั้นบันได) 

 - - 
9,800,000 9,800,000 

8. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
จำนวน 136 คน ๆ ละ 800 บาท 

 - 
- 

1,520,000 1,520,000 

9.อุดหนุนสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 11 คน ๆ ละ 
500 บาท/เดอืน 

 - 
- 

72,000 72,000 

10. ประชุมราษฎรกลุ่มเครือข่าย
และราษฎรกลุ่มเสี่ยงเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการแพร่ระบาดของยา
เสพติด 

 - - 65,000 65,000 

11.ค่าไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  - - 316,027 185,237.11 
12.สมทบกองทุนประกันสังคม  - - 42,750 42,750 

รวม  - - 14,481,622 14,350,832.
11 



 


