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ค าน า 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา รายงาน
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ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
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องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
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ผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมากทราบ 
  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
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ส่วนที่ 1 

                                       บทน า 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) 

พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆเพ่ิมมากขึ้นทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการวางแผนการส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิม
มากขึ้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัดทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณและวัสดุ
อุปกรณ์ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น จึงก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถ
ตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผล  

การวางแผนมีความส าคัญ 5 ประการคือ 
1)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
2)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร 
3)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
4)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน 
5)  ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน 

ดังนั้น การวางแผนคือความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้นแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่ง
บอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานรวมถึง“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไรเพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่“การติดตาม” (monitoring) หมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงานหากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมี
ระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆเป็นการให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของส่วนต่างๆในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหาร
โครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการเนื่องจากว่า เป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการ
ค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและ
ก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากร



ที่มีอยู่ในแต่ละโครงการเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูง
หรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใดบางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียวโดย
มีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาสหรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียง
จ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ“การประเมินผล” นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการขยายขอบเขตหรือการยุติการด าเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่อย่างไรอันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรน าไปสู่ความส าเร็จ
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับ
การใช้ทรัพยากร (งบประมาณ)เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) ที่สามารถน าไปใช้ปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการ
ตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม  

ดังนั้นการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะด าเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการด าเนินการใดๆ
ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไป
ด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมากจึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 
2563 - มีนาคม 2564) ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ของระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ   
 (1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้
สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความ
เหมาะสมซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ โดยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง ครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ
หมากได้ก าหนดการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมากปีละ
สองครั้ง ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 ) และครั้งที่ 2 (เดือนเมษายน 2564 - เดือน
กันยายน 2564) 



ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ
หมาก จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) และการ

น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงิน
สะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็
ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือ
การใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผน เป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ 
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้
เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่
การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง 
ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่น
รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบ
จุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมี
โอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุง
และเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้
เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
1)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
2)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
3)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
4)  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 



5)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
6)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
7)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
8)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
9)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 1 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ

คัดเลือกอีกก็ได้  

ขั้นตอนที่ 2  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ 3 
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ 4 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

ขั้นตอนที่ 5 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พร้อมกับประกาศผลการติดตามแผนประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 (3)  

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการ
ติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือ
ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก ครั้งนี้คือ ข้อมูลในระบบ e-
plan (www.dla.go.th) 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

1)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
2)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

ด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

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


3)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

4)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

5)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

6)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง(strengths)และจุดอ่อน(weaknesses)อะไรบ้างและ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือท าการประเมินผลต่างๆ)     

8)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสร รค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

9)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลงหรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมนิผล 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1 วิสัยทัศน์ 
“ต าบลแห่งการท่องเที่ยวที่มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นต าบลพัฒนาแล้ว ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 2.1 ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
 2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
 2.3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.4 ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี  

3. พันธกิจ 
 3.1 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานให้แก่ประชาชน 
 3.2 ส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา 
 3.3 ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
 3.4 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 3.5 ส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.6 ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
 3.7 ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 
 3.8 ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
 3.9 สร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

4. เป้าประสงค์ 
 4.1 การจัดโครงสร้างพ้ืนฐาน บริการสาธารณะ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง 
 4.2 เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้าน มีการส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา การสาธารณสุข 
สวัสดิการสังคม อาชีพและประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น 
 4.3 สถานที่ท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสมและยั่งยืน 
 4.4 เพ่ือให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยมีองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
หน่วยงานหลักในการพัฒนา 

5. ตัวช้ีวัด 
 5.1 ร้อยละของจ านวนประชาชนที่ได้รับการดูแล ส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา การ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 5.2 ร้อยละของจ านวนประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้านการบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนมีความพึง
พอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
 5.3 จ านวนโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆที่ อบต.ด าเนินการในแต่ละปี 



 5.4 ร้อยละของประชาชนและกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาด้านอาชีพ เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 
 5.5 ร้อยละของประชาชน/ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนลดปริมาณขยะในครัวเรือนและชุมชน 
 5.6 ร้อยละของการพัฒนา การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

6. ค่าเป้าหมาย      
 6.1 ประชาชนที่ได้รับการดูแล ส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย การศึกษาการอนุรักษ์  วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 6.2 ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ บรรเทาสาธารณภัย มีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ร้อยละ 80 
 6.3 ประชาชนและกลุ่มองค์กรอาชีพได้รับการส่งเสริม พัฒนาด้านอาชีพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่าง
น้อยปีละ 1 กลุ่ม 
 6.4 อบต.ด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพิ่มข้ึน 
 6.5 จ านวนประชาชน/ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ลดปริมาณขยะในครัวเรือน หมู่บ้าน อย่างน้อยร้อยละ 5 

6.6 อบต.มีการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลอย่างน้อยร้อยละ 50 

7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 7.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสรา้งอาชีพและรายได้บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 7.2 พัฒนาบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเพียงพอเพ่ือรองรับการพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
 7.3 สร้างสังคมท่ีเป็นสุข ส่งเสริมให้คนมีความรู้ มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ 
 7.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 7.5 การบริหารจัดการน้ าและขยะอย่างบูรณาการเพ่ือให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 
 7.6 พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรในการให้บริการประชาชน  

8. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
 8.1 การติดตามประเมินผลจ านวนโครงการ/งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมากได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณและการใช้
จ่ายเงินสะสม จ านวน 69 โครงการ ได้ด าเนินการเบิกจ่าย จ านวน 22 โครงการ รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) มีดังนี้ 

- ตามข้อบัญญัติ จ านวน  54  โครงการ 
- การใช้จ่ายเงินสะสม   จ านวน  15  โครงการ 
  - โครงการที่ได้ด าเนินการเบิกจ่าย  จ านวน  22  โครงการ 
  - โครงการทีย่ังไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่าย จ านวน  47  โครงการ 

มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น  10,553,205.23  บาท 
   

 



ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และแผนพัฒนาฉบับเพิ่มเติม 
น าไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตามแผนพัฒนา 

โครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

โครงการใช้จ่าย 
เงินสะสม 

โครงการที่ยังไม่ได้ 
เบิกจ่ายงบประมาณ 

โครงการที่ได้ด าเนนิการ 
เบิกจ่ายงบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ประชาชนอยู่ดีมี
สุข 

163 159,602,160 8 1,190,100 15 5,007,400 20 5,566,400 3 502,882 

2. การพัฒนาคนและ
สังคมให้มีคุณภาพ 

161 43538950 34 21,194,210 0 0 19 2,445,050 14 9,101,574 

3. การบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

11 4,830,000 1 2,000,000 0 0 0 0 1 497,500 

4. การสร้างความ
เข้มแข็งและการ
บริหารจัดการที่ดี 

39 20,668,600 11 8,439,550 0 0 7 7,589,200 4 451,249.23 

รวม 374 161,143,073 54 32,823,860 15 5,007,400 46 15,600,650 22 10,553,205.23 
 
สรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด  จ านวน  374  โครงการ 
- โครงการตามข้อบัญญัติ และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน   69   โครงการ 
- โครงการที่ได้ด าเนินการเบิกจ่าย จ านวน   22  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 5.88 ของจ านวนโครงการทั้งหมดที่น าไปสู่การปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)และฉบับเพ่ิมเติม  



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติ/โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก ด าเนินการเบิกจ่ายจริง และไม่ได้ด าเนินการ มีดังนี้ 

ที ่
ยุทธศาสตร์ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 

งบประมาณ 
 

หมายเหตุ ผูกพัน 
(บาท)  

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข      
1  ก่อสร้าง/ติดตั้งฝาคูระบายน้ าสายท่าตีน-แหลมหลา (หมู่ท่ี 2) 499,000 499,000 0  0 ใช้จ่ายเงินสะสม 
2 ก่อสร้าง/ติดตั้งฝาคูระบายน้ าสายสามแยกเกาะโคบ-คลองกรูด 

(หมู่ท่ี 10) 
499,000 499,000 0 0 ใช้จ่ายเงินสะสม 

3 ก่อสร้าง/ติดตั้งฝาคูระบายน้ าบริเวณส านักงาน อบต.เกาะหมาก 
(หมู่ท่ี 5) 

139,000 139,000 0 0 ใช้จ่ายเงินสะสม 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยระนอง (หมู่ที่ 9) 348,000 348,000 0 0 ใช้จ่ายเงินสะสม 
5 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต (สายหมู่บ้านเกาะเสือ หมู่ที่ 8) 484,700 484,700 0 0 ใช้จ่ายเงินสะสม 
6 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต (สายบ้านแหลมกรวด ซอย 11 

หมูที่ 3) 
305,000 305,000 0 0 ใช้จ่ายเงินสะสม 

7 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต (สายภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ) 75,000 75,000 0 0 ใช้จ่ายเงินสะสม 
8 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยโชติมณี (หมู่ที่ 4) 376,800 376,800 0 0 ใช้จ่ายเงินสะสม 
9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายทัน เอมโอษฐ์ (หมู่ที่ 1) 273,800 273,800 0 0 ใช้จ่ายเงินสะสม 
10 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน 

นายสมพงค์ จันทร์สว่าง (หมู่ที่ 3) 
255,200 255,200 0 0 ใช้จ่ายเงินสะสม 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายเฉม (หมู่ที่ 2) 243,200 243,200 0 0 ใช้จ่ายเงินสะสม 
12 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (หมู่ที่ 7) 498,900 498,900 0 0 ใช้จ่ายเงินสะสม 



 
 

ที ่
ยุทธศาสตร์ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 

งบประมาณ 
 

หมายเหตุ ผูกพัน 
(บาท)  

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข      
13 ก่อสร้างคูระบายน้ ารูปตัวยูสายบ้านนางเถ้ียน – ริมทะเล  

(หมู่ท่ี 5) 
498,000 498,000 0 0 ใช้จ่ายเงินสะสม 

14 ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 379,900 379,900 0 0 ใช้จ่ายเงินสะสม 
15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยสุขสวัสดิ์ (ม.9) 171,900 171,900 0 0 ใช้จ่ายเงินสะสม 
16 จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอ านวยความสะดวก

การจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
14,600 0 0 11,400  

17 จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอ านวยความสะดวก
การจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

14,600 0 14,600 0  

18 ป้องกันและควบคุมไฟป่า 
 

16,600 0 16,600 0  

19 รณรงค์สวมหมวกนิรภัยเพื่อสร้างจิตส านึก 15,000 0 15,000 0  
 

20 ติดตั้งฝาคูระบายน้ าแบบเหล็กสายบ้านนายสมมาตร (หมู่ท่ี 3) 
 

192,400 0 0 178,000  

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลานคอนกรีตอาคาร
อเนกประสงค์ 

498,800 0 498,800 0  



ที ่
ยุทธศาสตร์ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 

งบประมาณ 
 

หมายเหตุ ผูกพัน 
(บาท)  

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข      
22 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 424,100 0 0 313,482  
23 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ชุมชน 14,000 0 14,000 0  
 รวม 6,197,500 5,047,400 559,000 502,882  

 
สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ/ใช้จ่ายเงินสะสม มีทั้งหมดจ านวน  23 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 6,197,500 บาท 
ด าเนินการเบิกจ่าย  3  โครงการ  งบประมาณ  502,882  บาท 
ผูกพัน  15  โครงการ  งบประมาณ  5,047,400  บาท 
ยังไม่ได้ด าเนินการ  5  โครงการ  งบประมาณ  559,000  บาท 
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดที่ได้ด าเนินการจริงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 กันยายน 2564) 
          โครงการที่ได้ด าเนินการเบิกจ่าย  x 100       =      3 x 100    =   1.84  % 
          โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1                          163 
 
 
 
 
 
 



ที ่
ยุทธศาสตร์ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 

งบประมาณ 
 

หมายเหตุ ผูกพัน 
(บาท)  

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ      
1 เยาชนไทยห่างไกลยาเสพติด 17,800 0 0 17,350  
2 เข้าค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย (day camp) 30,000 0 0 30,000  
3 เปิดโลกวิชาการเปิดบ้านปฐมวัย 30,000 0 0 30,000  
4 สนับค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก) 
882,000 0 0 406,720  

5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

411,010 0 0 147,600  

6 อาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 2,925,300 0 0 1,182,000  
7 ก าจัดลูกน้ ายุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก 25,000 0 25,000 0  
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมากปลอดโรค

มือเท้าปาก 
20,000 0 20,000 0  

9 สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 30,000 0 30,000 0  
10 อาสาฉุกเฉินชุมชน 30,050 0 30,050 0  
11 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 22,050 0 0 21,650  
12 ส่งเสริมศักยภาพสตรี 15,000 0 0 7,700  
13 ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30,000 0 30,000 0  
14 แข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 500,000 0 500,000 0  
15 ส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันในนาม อบต.เกาะหมาก 50,000 0 50,000 0  

 



ที ่
ยุทธศาสตร์ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 

งบประมาณ 
 

หมายเหตุ ผูกพัน 
(บาท)  

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ      
16 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกก าลังกายและเครื่องเล่นสนาม

กลางแจ้ง (หมู่ที่ 7) 
200,000 0 0 199,600  

17 ปฏิบัติธรรมด าเนินชีวิตตามหลักศีล 5 130,000 0 130,000 0  
18 ย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง 1,500,000 0 1,500,000 0  
19 สร้างสัมพันธ์เดือนรอมฎอน 20,000 0 20,000 0  
20 สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา 20,000 0 20,000 0  
21 ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 300,000 0 0 293,454  
22 บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม

อันดีของท้องถิ่น(ประเพณีลากพระ) 
10,000 0 10,000 0  

23 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น(วันสารทเดือนสิบ) 10,000 0 10,000 0  
24 อบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม(มัสยิดดารุสลาม) 10,000 0 10,000 0  
25 อบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม(มัสยิดนูรลดีนา) 10,000 0 10,000 0  
26 อบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม(มัสยิดนูรลมูบีน) 10,000 0 10,000 0  
27 อบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม(มัสยิดนูรลฮูดา) 10,000 0 10,000 0  
28 อบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม(มัสยิดบ้านเกาะเสือ) 10,000 0 10,000 0  
29 เสริมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” 20,000 0 20,000 0  
30 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,500,000 649,500 0 4,680,200  

 



ที ่
ยุทธศาสตร์ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 

งบประมาณ 
 

หมายเหตุ ผูกพัน 
(บาท)  

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ      
31 เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,920,000 264,400 0 1,837,800  
32 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000 5,000 0 47,500  
33 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 200,000 0 0 200,000  
34 ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 200,000 0 0 0 โอนลด 200,000 

รวม 21,194,210 918,900 2,445,050 9,101,574  
 
สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ/ใช้จ่ายเงินสะสม มีทั้งหมดจ านวน  34  โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น  21,194,200  บาท 
ด าเนินการเบิกจ่าย  14  โครงการ  งบประมาณ  9,101,574  บาท 
ผูกพัน  3  โครงการ  งบประมาณ  918,900  บาท 
ยังไม่ได้ด าเนินการ  19  โครงการ  งบประมาณ  2,445,050  บาท 
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดที่ได้ด าเนินการจริงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 กันยายน 2564) 
          โครงการที่ได้ด าเนินการเบิกจ่าย  x 100       =      14 x 100    =  8.69  % 
          โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2                          161 
 
 
 
 



ที ่
ยุทธศาสตร์ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 

งบประมาณ 
 

หมายเหตุ ผูกพัน 
(บาท)  

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

1 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 
 

2,000,000 0 0 497,500 โอนลด 500,000 บาท 

รวม 2,000,000 0 0 497,500  
 
สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ/ใช้จ่ายเงินสะสม มีทั้งหมดจ านวน  1  โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น  2,000,000  บาท 
ด าเนินการเบิกจ่าย  1  โครงการ  งบประมาณ  497,500  บาท 
ผูกพัน   -  โครงการ  งบประมาณ  -  บาท 
ยังไม่ได้ด าเนินการ  -  โครงการ  งบประมาณ  -  บาท 
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดที่ได้ด าเนินการจริงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 กันยายน 2564) 
          โครงการที่ได้ด าเนินการเบิกจ่าย  x 100       =      1 x 100    =  9.09  % 
          โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3                           11 
 
 

 
 

 



ที ่
ยุทธศาสตร์ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 

งบประมาณ 
 

หมายเหตุ ผูกพัน 
(บาท)  

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการ
ที่ด ี

     

1 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
ปากพะยูน 

15,000 0 0 15,000  

2 พัฒนาความรู้ของบุคลากรท้องถิ่น 30,000 0 30,000 0  
3 อบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 30,000 0 30,000 0  
4 อบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ

หมาก 
120,000 0 120,000 0  

5 อบรมสัมมนาศึกษาดูงานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. 

200,000 0 200,000 0  

6 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 7,000,000 0 7,000,000 0  
7 จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพ่ือจัดเก็บภาษี 10,000 0 10,000 0  
8 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีและรณรงค์การช าระภาษีเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
11,250 0 0 11,250  

9 ปรับปรุงข้อมูลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขต
ต าบลเกาะหมากเพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

100,000 0 0 900  

10 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในส านักงาน 499,200 0 199,200 0  
 



ที ่
ยุทธศาสตร์ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 

งบประมาณ 
 

หมายเหตุ ผูกพัน 
(บาท)  

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการ
ที่ด ี

     

11 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าส านักงาน อบต.เกาะหมาก 
 

424,100 0 0 424,099.23  

รวม 8,439,550 0 758,200 451,249.23  
 

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ/ใช้จ่ายเงินสะสม มีทั้งหมดจ านวน  11  โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น  8,439,550  บาท 
ด าเนินการเบิกจ่าย  4  โครงการ  งบประมาณ  451,249.23  บาท 
ผูกพัน   -  โครงการ  งบประมาณ  -  บาท 
ยังไม่ได้ด าเนินการ  7  โครงการ  งบประมาณ  758,200  บาท 
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดที่ได้ด าเนินการจริงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 กันยายน 2564) 
          โครงการที่ได้ด าเนินการเบิกจ่าย  x 100       =      4 x 100    =  10.25  % 
          โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4                           39 
 
 
  

 
 

 



ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) และฉบับเพิ่มเติม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – มีนคาม 2564) 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2564 

(1 ตุลาคม 63-31 มีนาคม 2564) 

ข้อบัญญัติ ใช้จ่ายเงินสะสม 
คิดร้อยละ 

ตามแผนพัฒนา ตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย ตั้งไว้ เบิกจ่าย 

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
 

163 8 3 15 - 0.80 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 161 34 14 - - 3.74 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

11 1 1 - - 0.27 

4. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการ
ที่ด ี

39 11 4 - - 1.07 

รวม 374 54 22 15 - 5.88 
 

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)และแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติม 
บรรจุในแผนพัฒนา จ านวน 374  โครงการ 
ด าเนินการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ/รายจ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  
คิดเป็นร้อยละ  22 x 100=  5.88 %  
                      374 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก  
การติดตามประเมินผลจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นและน าไปสู่การปฏิบัติประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ตามข้อบัญญัติ/ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 69 
โครงการ โดยได้มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จ านวน 22 โครงการ  โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจาก
ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตพ้ืนที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดีก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที่ และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

 
1.โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรยีบร้อยและอ านวยความสะดวกการจราจรในชว่งเทศกาลปีใหม ่
 
 
 
 

 
 
2. โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
 

 

   

 

 

 

 

   

4. โครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ า 
 

 

 

 

 

 



5. โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและต าบลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและปรับปรุงแผนชุมชน 

 

 

 

 

6. โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 

 

 

 

 

7. โครงการเข้าค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย (day camp) 

 

 

 

 

8. โครงการเปิดโลกวิชาการเปิดบ้านปฐมวัย 

 

 

 

 

9. โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี 

 

 

 

 

 
  

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


