
 



ค ำน ำ 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา : ข้อ 29  มีอ านาจหน้าที่ก าหนด
แนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใช้แบบการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของท้องถิ่น นั้น  

ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ข้อ ๒๓ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไประเบียบฯ  ดังกล่าวฯ  และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  การติดตามและประเมินผลโครงการ  การสรุปผลการพัฒนา
ท้องถิ่นในภาพรวม หรือข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  ตลอดจนแนวทางการพัฒนาที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จึงมีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้น  ในวันที่  7  ตุลำคม  ๒๕๖5  ที่ผ่านมา 
ซ่ึงมีมติเห็นชอบ พร้อมรายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อคณะกรรมการพัฒนาฯ  และสภาท้องถิ่นต่อไป 
 

  

   
 
 

      คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท้ำยหำด 
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ส่วนที่  ๑ 
บทน ำ 

 การติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจาก
การติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบล
ท้ายหาด  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน              
จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการ
ด าเนินการในด้านต่างๆ  เพื่อใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาด้วย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  
และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น
และตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสัก
เพียงไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง  “ระบบติดตาม”  และ  “ระบบ
ประเมินผล”  จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ  มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 

๑.  ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้
ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาใน
การตรวจสอบ  หรือเกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติ งานภายในหน่ วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน                               
และกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม   การประเมินผล  คือ  การตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  ซึ่งการประเมินผล
เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินงานไปแล้วนั้นเกิดผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงาน หรือตามวัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายสูงสุดและเกิดประโยชน์ต่อการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า  โดยค านึงถึงประชาชนโดยรวมเป็น
หลักต่อไป 
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2.  ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานได้หลายแนวทาง  ดังนี้ 
 2.1  จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดสามารถพิจารณาจากการติ ดตามและ
ประเมินผลว่ากิจกรรมใดมีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนหรือไม่ 
 2.2  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่ 
 2.3  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน  ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบเป็นพิเศษ 

3.  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
 3.1  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยรวมได้เป็นอย่างดี 
 3.2  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
 3.3  เพ่ือรับรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  
และแก้ไขปัญหาไดต้รงจุดที่เกิดขึ้น 
 3.4  เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและเสนอแนะต่อผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 

4.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 4.1  กรอบในกำรติดตำมและประเมินผล 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ ๓)  2561  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจ
หน้าที่  ดังนี้ 
  (1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                     (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและการประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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ผังขั้นตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่นคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

       ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่
เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผล
ดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละหน่ึงครั้ง
ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 

คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผล

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซ่ึงได้จำกกำรติดตำมและประเมนิผล
แผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

  ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่าง
ยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ ได้ วางไว้หรือไม่   รวมทั้ งการมีส่ ว นร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริ ง                 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ท่ีจะต้องให้การบริการแก่
ประชาชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนการติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ  เพื่อใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  โดยขั้นตอน
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวางเป็นแผนผังขั้นตอนได้  ดังนี้ 
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 4.2  แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/
กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล  คือ  การตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  ซึ่งการประเมินผล                             
เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูล
ย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

5.  ระเบียบ  วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
 5.1  ระเบียบที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  หมวด  6  ข้อ  28   , (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) ๒๕๖๑  ได้ก าหนด
องค์ประกอบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการ 

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจจะได้รับการคัดเลือก
อีกได้ 
  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  2561 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี 
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4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

5.2  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
 การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบในระหว่างการ
ด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดม
ความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามผลการด าเนินงาน  ได้แก่  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  
ซ่ึงประกอบไปด้วย  การติดตามการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริงเมื่อด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  
ได้แก่  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด
ในภาพรวม  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ                     
e-plan  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการติดตามและ
ประเมินผล  ดังนี้ 

1. กำรก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมิน 

ผลโครงการ/กิจกรรม  โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม  ทั้งนี้  ก าหนดให้มีการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ด าเนินการแล้วเสร็จและสรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลเป็นระยะเวลาปีละครั้ง   และรายงานให้ผู้บริหารทราบ  เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้ง พร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  แล้วรายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปีและปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  30  วัน  

  2.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 , (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
มีความโปร่งใส   เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน   ถึงแม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่
เกิดข้ึนได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกถึงความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เช่นกัน 
   ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง  “ระบบติดตาม”  และ  “ระบบ
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ประเมินผล”  จึงเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ  มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  
โดยเครื่องมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผล 

3.  กำรวัดผลในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และ(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 ข้อ  12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง                   
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    

    ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบ
ประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 
ดังกล่าว 

6.  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท้ำยหำด 
 ๑.  นายอิทธิเดช  กาฬดิษฐ์       ผู้ทรงคุณวุฒิ         ประธานกรรมการ 

๒.  นางสาวจิตตรี  เลิศทิพย์สกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  หมู่ที่  1 กรรมการ  
 ๓.  นายประเสริฐ  แสงสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  หมู่ที่  5 กรรมการ 
 ๔.  นายรุ่ง  ชชูื่น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  หมู่ที่  6 กรรมการ 
 ๕.  นางสาวมาลัยพร  แสงสุวรรณ ผู้แทนประชาคม          กรรมการ 
 6.  นางพรรณทิภา  หล าวรรณะ   ผู้แทนประชาคม          กรรมการ 

7.  พัฒนาการอ าเภอเมืองสมุทรสงครามหรือผู้แทน          กรรมการ 
 8.  เกษตรอ าเภอเมืองสมุทรสงครามหรือผู้แทน          กรรมการ 
 9.  นายสมพร  หวังเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
 ๑๐.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม          กรรมการ 
 ๑๑.  ผู้อ านวยการกองคลัง                       กรรมการและเลขานุการ 
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ส่วนที่  ๒ 
แผนยุทธศำสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแนวทำงกำรพัฒนำ 

แผนยุทธศำสตร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม  พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 

1.  วิสัยทัศน์  : เมืองแห่งวิถีชี วิต  3  น้ ำอย่ำงยั่งยืน  แหล่งอำหำรทะเลและกำรเกษตรปลอดภัย                       
กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และพร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

2.  พันธกิจ  : 
1. บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม  สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ประสานงาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน 

ลักษณะประชารัฐในจังหวัดสมุทรสงคราม  สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  พร้อมรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 

3. ก ากับ  ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสมุทรสงครามตามหลัก                          
ธรรมาภิบาล  
3.  เป้ำประสงค์รวม  : 
  1.  เพ่ือสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาค
การท่องเที่ยวภาคเกษตรและประมง 
  2.  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่นคงที่ครอบคลุมทุกมิติในสังคม
ให้ทั่วถึง  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน    

4.  ประเด็นยุทธศำสตร์  : 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1    :    ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์และ     

       วัฒนธรรม  ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  ๒   :    สร้างเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตร    
       ประมง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  ๓   :    สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มี   
          ความม่ันคง  เข้มแข็ง  สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
         เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  ๔   :    สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
       และสิ่งแวดล้อมอย่างทีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  ๕   :    สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันต่อการ 
       เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ยุทธศำสตร์ที่  ๑  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

  ๑.๑  พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การก่อสร้าง  
ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
 ๑.๒  พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ า  
 ๑.๓  จัดท าผังเมืองและผังเมืองรวม 
 ๑.๔  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค – บริโภคและเพ่ือการเกษตร 

  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข  กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตกำรศึกษำ  ศำสนำ  ศิลปะ  
กำรกีฬำวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น  

แนวทำงกำรพัฒนำ 
 ๒.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทางการแพทย์ เสริมสร้าง 
สุขภาพอนามัย  ป้องกัน  แก้ไข  ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
  ๒.๒  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาทางการศึกษา การกีฬานันทนาการให้กับ 
เด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส และปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
   ๒.๓  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์ 
  ๒.๔  พัฒนาสถาบันครอบครัว  ชุมชน  และสังคม ให้มีความเข้มแข็งตามหลักของปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กรอบแนวคิดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
  ๒.๕  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนภายใต้กรอบแนวคิด 
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
  ๒.๖  สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบ ารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ในการเป็นประชาคมอาเซียน   
  ๒.๗  ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่กับการ 
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมประเพณีเพ่ือนบ้านในการเป็นประชาคมอาเซียน 

  ยุทธศำสตร์ที่  ๓  กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

  ๓.๑  ส่งเสริมสนับสนุนบริหารจัดการการป้องกันและให้ความรู้ด้านบรรเทาสาธารณภัย การ 
รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  ๓.๒  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด ตลอดจนการฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
  ๓.๓  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม รวมถึงการท้องก่อนวัยอันควรและสร้าง 
งานสร้างอาชีพให้กับผู้ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
 ๓.๔  ส่งเสริมสนับสนุนจัดระเบียบชุมชนเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติ 
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ยุทธศำสตร์ที่  ๔  กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรเกษตร กำรลงทุน  พำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว   
แนวทำงกำรพัฒนำ 
  4.1  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้ าล าคลอง  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ

ปลูกจิตส านึกให้รักถ่ินเกิด 
4.2  ส่งเสริมการตลาดและการลงทุนด้านการท่องเที่ยว 

  4.3  ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน/เครือข่ายในการพัฒนาต่อยอดและ
รักษาอาชีพ  เกษตรกรรม การประมง การลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการเพ่ือสร้างงาน สร้าง
อาชีพ  สร้างรายได้ให้กับประชาชน และส่งเสริมทักษะความรู้ในการเป็นประชาคมอาเซียน 

4.4  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาต่อยอดการผลิต และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและประมง 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจสามารถขายเครือข่ายการตลาด
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

4.5  คุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ 
  4.6  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา และบริหารการเกษตร และ

ขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     ยุทธศำสตร์ที่  ๕  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน   
    แนวทำงกำรพัฒนำ 

  5.1  ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
  5.2  บริหารจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสียทั้งทางบกและทางน้ า 
  5.3  บริหารจัดการและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์  3  น้ า 
  5.4  เสริมสร้างการป้องกัน  การกัดเซาะริมตลิ่ง  แม่น้ าล าคลองและชายฝั่งทะเล 

     ยุทธศำสตร์ที่  ๖  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำร  กิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี   
     แนวทำงกำรพัฒนำ 

  6.1  เทิดทูน  พิทักษ์  รักษาสถาบัน  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
  6.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความสมานฉันท์ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.3  พัฒนาความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  6.4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
  6.5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหน่วยงานและ

บุคลากรทุกรูปแบบ 
  6.6  ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน  และบ ารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ

เครื่องใช้  และพัฒนาระบบการท างานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  6.7  พัฒนาการบริหารการจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ภายใต้ค่านิยมหลักของคนไทย 

12 ประการ 
  6.8  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน ในการป้องกันปัญหาคอร์รัปชั่นอย่าง

ยั่งยืน 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 10 
 

วิสัยทศัน์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท้ำยหำด 
“ท้ายหาดน่าอยู่  คู่บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีการส่งเสริมอาชีพและการศึกษา พัฒนาแบบ              

มีส่วนร่วม  ยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
๑.  ให้มีการส่งเสริมอาชีพ  เพื่อให้ประชาชนมีงานท าและมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ โดยส่งเสริมให้มีการ

จัดตั้งกลุ่ม 
๒.  ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้ในการอบรมเพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพเสริมสร้างรายได้เพ่ิม 
๓.  สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษา และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความส าคัญ 
๔.  ส่งเสริมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและดูแล

ความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ในต าบลให้น่าอยู่ 
๕.  ให้มีการดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุในต าบลท้ายหาด ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ถูกทอดทิ้ง 
๖.  ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในต าบล 
๗.  จัดให้มีงานตามประเพณีส าคัญในต าบลเพ่ืออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีให้อยู่สืบทอดตลอดไป 
๘.  ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่อย่างพอเพียง ปลูกผักสวนครัวภายในบริเวณบ้าน 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาดา้นสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิ การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 

วัฒนธรรม  ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาดา้นการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย   

   ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร การลงทุน  พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว   
   ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี   

จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 
๑.  การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ ามีความสะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย 

 ๒.  ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้นและทั่วถึง 
 ๓.  ประชาชนมีสถานที่ออกก าลังกายเพ่ิมข้ึน 
 ๔.  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๕.  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการทั่วถึง 
 ๖.  ประชาชนสามารถเพ่ิมรายไดแ้ละลดรายจ่ายด้วยการส่งเสริมอาชีพ 
 ๗.  ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามยังคงอยู่ในพื้นท่ีให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป 
 ๘.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่แบบยั่งยืนน่าอยู่อาศัย 
 ๙.  ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึนในการพัฒนา 
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ส่วนที่  ๓ 
กำรบันทึกข้อมูลในแบบรำยงำน 

ค ำชี้แจง  :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินและ
รายงานทุกๆ  ครั้ง  หลักจากที่องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดได้ประกาศใช้แผนแล้ว 
ชื่อ  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
    

ประเด็นกำรประเมิน 
มี 

กำรด ำเนินกำร 
ไม่มี 

กำรด ำเนินกำร 
ส่วนที่  1  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
3.  มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ √  
4.  มีการตัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
2.  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล  √  
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน √  
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT)  และประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

√  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น 

√  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ยุทธศาสตร์จังหวัด   

√  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน √  
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น √  
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
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สรุปแบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 
ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖5 

ตุลำคม  2564  –  กันยำยน  2565 
ระยะเวลำ  12  เดือน 

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

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม   ๒๕๐ คน 
 

คุณลักษณะ จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

อำยุ 
          ต่ ากว่า  ๒๐  ปี 
          ๒๐ - ๓๐  ปี 
          ๓๑ - ๔๐  ปี 
          ๔๑ - ๕๐  ปี 
          ๕๑ - ๖๐  ปี 
          มากกว่า  ๖๐  ป ี

กำรศึกษำ 
          ประถมศึกษา 
          มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
          อนุปริญญา/เทียบเท่า 
          ปริญญาตรี 
          สูงกว่าปริญญาตรี 
          อ่ืน ๆ 

อำชีพหลัก 
          รับราชการ 
          เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
          ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
          รับจ้าง 
          นักเรียน/นักศึกษา 
          เกษตรกร 
          อ่ืน ๆ 

 
11๑ 
13๙ 

 

1๔ 
3๙ 
๔๕ 
๕๙ 
5๑ 
๔๒ 

 
๑๒๗ 
๖๓ 
2๑ 
๓3 
๖ 
0 

 
๑๘ 
1๙ 
๕๕ 

10๗ 
๒๐ 
21 
๑๐ 

 
44.40 
55.60 

 
5.60 

15.60 
18.00 
23.60 
20.40 
16.80 

 
50.80 
25.20 
8.40 

13.20 
2.40 

0 

 
7.20 
7.60 

22.00 
42.80 
8.00 
8.40 
4.00 
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สรุปตอนที่  ๑  ข้อมูลผู้เข้ำร่วมโครงกำร  ดังนี้   

 ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  ๒๕๐  คน  มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  ๒๕๐  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  ๑๐๐.๐๐  เพศชาย  คิดเป็นร้อยละ  ๔4.4๐  และเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  ๕5.6๐  ส่วนใหญ่อายุต่ า
กว่า  ๒๐  ปี  คิดเป็นร้อยละ  5.60  ๒๐ - ๓๐  ปี  คิดเป็นร้อยละ  15.60  ๓๑ - ๔๐  ปี  คิดเป็นร้อยละ  
18.00  ๔๑ - ๕๐  ปี  คิดเป็นร้อยละ  23.60  ๕๑ - ๖๐  ปี  คิดเป็นร้อยละ  20.40  และมากกว่า  ๖๐  ปี  
คิดเป็นร้อยละ  16.80  ส่วนใหญ่จบการศึกษาประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  50.80  มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
คิดเป็นร้อยละ  25.20  อนุปริญญา/เทียบเท่า  คิดเป็นร้อยละ  8.40  ปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  13.20  
สูงกว่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  2.40  และอ่ืน ๆ  คิดเป็นร้อยละ  0  ส่วนใหญ่รับราชการ  คิดเป็นร้อยละ  
7.20  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ  7.60  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  คิดเป็นร้อยละ  22.00  รับจ้าง  
คิดเป็นร้อยละ  42.80  นักเรียน/นักศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  8.00  เกษตรกร  คิดเป็นร้อยละ  8.40            
และอ่ืน ๆ  คิดเป็นร้อยละ  4.00 

ตอนที่  ๒  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ภำพรวม)   
 
 

หัวข้อที่ประเมิน คะแนนควำมพึงพอใจ ค่ำคะแนนเฉลี่ย ค่ำร้อยละของคะแนน 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

1,897 7.58 75.88 

2.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

1,849 7.39 73.96 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

1,851 7.40 74.04 

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 

1,841 7.36 73.64 

5.  การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

1,734 6.93 69.36 

6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

1,797 7.18 71.88 

7.  แก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

1,807 7.22 72.28 

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

1,685 6.74 67.40 

รวม 7.29 72.90 
 

 สรุประดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ภาพรวม)  คิดเป็น
ร้อยละ  72.90   
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ค ำชี้แจง  :  แบบที่  2  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.  ชื่อองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 2.  การรายงานผลการด าเนินงาน  ตุลาคม  2564 – กันยายน  2565 
ส่วนที่  2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)   
 3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) และเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 , ฉบับที่ 2 , ฉบับที่ 3 , ฉบับที่ 4  
ฉบับที่ 5 , ฉบบัที่ 6  และฉบับที่  7  
 

 
 

ยุทธศำสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

7 6,540,000 1 7,000,000 26 17,295,278 12 20,048,000 15 11,700,000 61 62,583,278 

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา การกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

58 14,450,000 61 14,135,000 61 13,770,000 62 14,856,000 60 16,628,000 302 70,839,000 

 
  
 

หน้า   14 
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หน้า  15 

 
ยุทธศำสตร์ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

๓) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

18 2,135,000 18 2,135,000 24 3,480,000 18 3,135,000 18 1,625,000 96 11,510,000 

๔) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการส่งเสริม
เกษตร การลงทุนพาณิช
ยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

1 50,000 1 50,000 6 188,000 11 1,042,000 6 188,000 25 1,518,000 

๕) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

10 1,765,000 6 1,630,000 10 1,730,000 7 1,450,000 6 1,510,000 39 8,085,000 

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารกิจการ 
บ้านเมือง และสังคมที่ดี 

19 2,252,000 24 4,322,000 25 9,617,000 23 7,217,000 23 5,217,000 114 28,625,000 

รวม 113 27,192,000 111 29,272,000 152 46,080,278 133 46,748,000 128 33,868,000 637 183,160,278 
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4.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ  ปี  2565  (ตุลำคม  2564 – กันยำยน  2565) 

ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน   
 

ล ำดับที่ โครงกำร งบประมำณ  (บำท) 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยต้นหูกวาง  หมู่ที่  2 130,000 
2 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. เยื้องศาลาประชาคม  หมู่ที่  6 497,000 

รวมงบประมำณ 627,000 
 
ด้านสาธารณสุข  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา  การกีฬา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ล ำดับที่ โครงกำร งบประมำณ  (บำท) 
1 จ้างเหมายาม 180,000 
2 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของเด็กเล็กประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

อบต.ท้ายหาด 
257,265 

3 หนูน้อยหนีไฟ 7,442.40 
4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 144,910 
5 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนและเด็กเล็กประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.ท้ายหาด 
87,855.76 

6 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนโรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) 215,896.82 
7 จัดหาครูสาขาขาดแคลนโรงเรียนวัดท้ายหาด (พลอยเจียเส็ง) 84,000 
8 สืบสานวัฒนธรรมไทย ดนตรี – นาฏศิลป์พื้นบ้าน 50,000 
9 โครงการเพิ่มทักษะต่างประเทศแก่เยาวชนเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 96,000 

10 อาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนวัดท้ายหาด  (พลอยเจียเส็ง) 445,200 
11 พัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนท้ายหาด 60,000 
12 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนรองรับ  Thailand 4.0  และประชาคม

อาเซียน 
180,000 

13 จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 15,000 
14 ฝึกอาชีพชุมชนต าบลท้ายหาด 20,000 
15 โครงการคัดแยกขยะบูรณาการ 9,330 
16 โครงการเฝ้าระวัง/ป้องกันโรคติดต่อ เช่น อุบัติใหม่ อุบัติซ้ า เอดส์ ฯลฯ 95,416 
17 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและกิจกรรมด้านสาธารณสุข 40,253.20 
18 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12,370 
19 โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า 50,790 
20 อนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง 3,300 
21 อนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 3,350 
22 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,926,500 
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ล ำดับที่ โครงกำร งบประมำณ  (บำท) 
23 สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ 1,528,800 
24 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000 
25 สนับสนุนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลท้ายหาด 94,500 
26 สนับสนุนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท้ายหาด 50,000 

รวมงบประมำณ 11,688,179.18 
 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

ล ำดับที่ โครงกำร งบประมำณ  (บำท) 
1 ตั้งจุดบริการประชาชนในวันหยุดเทศการปีใหม่ 11,276 
2 ตั้งจุดบริการประชาชนในวันหยุดเทศการสงกรานต์ 11,235 
3 จัดประชาคมหมู่บ้าน 2,162 
4 สนับสนุนและส่งเสริมที่อ่านหนังสือพิมพ์/วารสารประจ าหมู่บ้าน 3,030 

รวมงบประมำณ 27,703 
 
ด้านการการส่งเสริมการเกษตร  การลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 
 

ล ำดับที่ โครงกำร งบประมำณ  (บำท) 
1 ป้องกันก าจัดหนอนหัวด ามะพร้าว 14,850 

รวมงบประมำณ 14,850 
 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

ล ำดับที่ โครงกำร งบประมำณ  (บำท) 
1 โครงการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย 498,000 
2 โครงการขุดลอกล ากระโดงตาเพ็ง  หมู่ที่  4 25,000 

รวมงบประมำณ 523,000 
 
ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และสงัคมที่ดี 
 

ล ำดับที่ โครงกำร งบประมำณ  (บำท) 
1 วันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  10 

(วันที่  28  กรกฎาคม  ของทุกปี) 
7,980 

2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  (วันที่  3  มิถุนายน  ของทุกปี) 6,800 
3 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 245,521.20 
4 วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพันปีหลวง   

(วันที่  12  สิงหาคม  ของทุกปี) 
2,000 

รวมงบประมำณ 262,301.20 
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5.  สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ  ปี  2565 
 

ยุทธศำสตร ์
โครงกำรที่เสร็จ อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร ยังไม่ได้ด ำเนนิกำร โครงกำรที่ยกเลิก โครงกำรที่เพิ่มเติม รวมทั้งทั้งหมด 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2 13.34 - - - - - - - - 2 13.34 

๒.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสาธารณสุข 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา การกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

26 43.34 - - - - - - - - 26 43.34 

๓ .ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/ สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

4 22.23 - - - - - - - - 4 22.23 

๔.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการส่งเสริม
เกษตร การลงทุน 
พาณิชยกรรม  และการ
ท่องเท่ียว 

1 16.67 - - - - - - - - 1 16.67 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2 33.34 - - - - - - - - 2 33.34 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  และสังคม
ท่ีดี 

4 17.40 - - - - - - - - 4 17.40 

รวม 39 30.47 - - - - - - - - 39 30.47 
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6.  กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  ปี  2565 
 

ยุทธศำสตร ์
 

งบปกติ เงินสะสม งบหน่วยงำนอื่น รวม 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

627,000 5.36 - - - - 627,000 5.36 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา การกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

11,688,179.18 70.30 - - - - 11,688,179.18 70.30 

๓ .ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/ สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

27,703 1.71 - - - - 27,703 1.71 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมเกษตร 
การลงทุน  พาณิชยกรรม  
และการท่องเท่ียว 

14,850 7.90 - - - - 14,850 7.90 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

523,000 34.64 - - - - 523,000 34.64 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีและสังคมท่ีดี 

262,301.20 5.03 - - - - 262,301.20 5.03 

รวม 13,143,033.38 38.81 - - - - 13,143,033.38 38.81 

ส่วนที่  3  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
 7.  โครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจประจ ำปีงบประมำณ  2565 

 

โครงกำร 
ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 

ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณที่
ได้รับ 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำยไป 

 - - - - - 
รวม - - - - - 
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ส่วนที่  ๔  ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
  1.  จ านวนโครงการ/กิจกรรม  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น               
(พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  มีจ านวนมาก  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด 
  2.  ประชาชนในพ้ืนที่ประกอบอาชีพต่างกันไป  เช่น  ประมง  รับจ้างทั่วไป  หรืออาชีพอ่ืนๆ  
จึงไม่มีเวลาที่จะมาร่วมเวทีประชาคมได้ทั้งหมด 
  3.  การจัดกิจกรรมบางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID 19) ตั้งแต่ปลายปี  62  จนถึงปัจจุบัน  

 ข้อเสนอแนะ 
  ๑.  ขอเสนอโครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ า เพราะเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อเด็ก 
มีการฝึก/ปลูกฝัง ให้เหมาะสมกับวัยเด็กจะได้เรียนรู้ จึงอยากให้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.  เมื่อด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้เสร็จสิ้นแล้ว                   
ให้รายงานผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารทราบ  เพ่ือที่ผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และสามารถใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนด าเนินงานเพ่ือพัฒนา/เพ่ิมเติม/ปรับปรุง การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  ตามระเบียบที่ก าหนด  

 ส่วนที่   5  ข้อสังเกตกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น           
(พ.ศ. 256๑ – 2565) 
  1.  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายของ องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  และเพ่ือให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน                      
มีข้อเสนอแนะให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ด าเนินการโครงการด้านการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด ที่ว่า 

 “ท้ำยหำดน่ำอยู่  คู่บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี  มีกำรส่งเสริมอำชีพและกำรศึกษำ พัฒนำ
แบบมีส่วนร่วม  ยึดหลักของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง”  และยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด าเนินการ
ค่อนข้างล่าช้า  
  2.  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายของ องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เป็นไป
ตามแผนงานต่างๆ  และเกิดความคล่องตัว  โดยให้ก าชับ  หรือสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ใช้ระบบ
ปฏิบัติงานด้านการคลังบนระบบ  e-LAAS  ซึ่งจะสามารถน าผลการใช้จ่ายมาวิเคราะห์และประเมินผลได้อย่าง
มีระบบ   
 
 

 
 
  
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 21 
 

เปรียบเทียบกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมข้อบัญญัติ  
 จ ำนวน ๓ ปี ย้อนหลัง  (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕๖5)  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท้ำยหำด  อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม  จังหวัดสมุทรสงครำม 
---------------------------------------- 

วัน เดือน ปี 

โครงกำร 
ในแผนด ำเนินงำน 

/ 
(จ ำนวน) 

โครงกำรที่ท ำได้ 
/ 

(จ ำนวน) 

ใช้จ่ำยงบประมำณ 
(บำท) 

คิดเป็นร้อยละ หมำยเหตุ 

ปีงบประมำณ  พ.ศ.  2563 
-  ห้วงเวลาตั้งแต่ : เดือนตุลาคม 
2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 

64 (35) (1๕,4๖๔,062.36) 
 
 

 
(16,122,463.00) 

96 รายงานผลปี
ละ ๑ ครั้ง 

ภายในเดือน
ธันวาคมของ

ทุกปี 
ปีงบประมำณ  พ.ศ.  2564 
-  ห้วงเวลาตั้งแต่ : เดือนตุลาคม 
2563 ถึง เดือนกันยายน 2564 

59 (3๐) (15,432,243.12) 
 
 
 

(16,037,700.00) 

96.23 รายงานผลปี
ละ ๑ ครั้ง 

ภายในเดือน
ธันวาคมของ

ทุกปี 
ปีงบประมำณ  พ.ศ.  2565 
-  ห้วงเวลาตั้งแต่ : เดือนตุลาคม 
2564 ถึง เดือนกันยายน 2565 

55 (39) (13,143,033.38) 
 
 
 

(14,330,951.20) 

92 รายงานผลปี
ละ ๑ ครั้ง 

ภายในเดือน
ธันวาคมของ

ทุกปี 
 
สรุป :  รำยละเอียดกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนกำรด ำเนนิงำน ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕๖5) 

 รวมโครงกำรทั้งหมด  (ตำมข้อบัญญัติ)  จ ำนวน  ๓  ปี     =    ๑๗8  โครงกำร 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 รวมโครงกำร (แผนด ำเนินงำนที่ท ำได้)  /  ๓  ปี             =     ๑04  โครงกำร 
คิดเป็นร้อยละ  58.43 

 อัตรำเฉลี่ยรวมโครงกำร  /  ๓  ปี   ด ำเนินกำรได้ปีละ    =      35  โครงกำร 

 งบประมำณทั้ง  3  ปีที่ใช้จริง     =   44,039,338.86  บำท 

 งบประมำณที่ตั้งไว้  ทั้ง  3  ปี     =   46,491,114.42  บำท 

 คิดเป็นร้อยละ       =   95  %   
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โครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
และแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ถึง ฉบับที่ 7 

 

ยุทธศำสตร์แผนงำน 
จ ำนวนโครงกำร 

ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

จ ำนวนโครงกำร 
ในแผนด ำเนินงำน 
(ในข้อบัญญัติ ปี 

2565) 

 
โครงกำรที่สำมำรถ

ด ำเนินกำรได ้
 

จ ำนวนเงิน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

15 
 

2 
 

2 
 

627,000 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา การกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
60 

 
๓4 

 
๒6 

 
๑๑,688,179.18 

๓ .ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/ สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

 
18 

 
7 

 
4 

 
27,703 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมเกษตร 
การลงทุนพาณิชยกรรม 
และการท่องเที่ยว 

 
6 

 
1 

 
1 

 
14,850 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
6 

 
2 

 
2 

 
523,000 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและสังคมที่ดี 

 
๒3 

 
9 

 
๔ 

 
262,301.20 

รวมทั้งหมด ๑28 55 39 13,143,033.38 
 
 

**  โครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิ่น ตำมข้อบัญญัติ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565      
     มีทั้งหมด  จ ำนวน  55  โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ  43  (ของ  128  โครงกำร) 
 
**  โครงกำรที่ด ำเนินกำรได้ตำมแผนด ำเนินงำน  จ ำนวน   39   โครงกำร (ของ  55  โครงกำร)  
     คิดเป็นร้อยละ  71 

 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

ประจ าปีงบประมาณ  2565   
*********************************** 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวฯ องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  
จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ประจ าปี
งบประมาณ  2565  ให้ประชาชนทราบ  และสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  และที่เว็บไซต์  https://www.thaihad.go.th 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่   21  เดอืน  ตุลาคม  พ .ศ.  2565 

 

 
(นายอรรคพล  งามเผือก) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 

 

 
 

https://www.thaihad.go.th/

