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ค ำน ำ 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ ข้อ ๓๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  
รวมทั้งได้ด าเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ฉบับที่ ๑ และ ๒    เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ฉบับที่ ๑  และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ครั้งที่ ๑ และ  
ครั้งที่ ๒  แก้ไขแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ครั้งที่ ๒  ไปแล้วนั้น   

เพราะฉะนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจะต้องด าเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ซึ่งประกอบไปด้วย     

๑.  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ปีงบประมำณ   พ.ศ. 
๒๕๖๓  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ข้อ ๑๒   

๒.  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นตำมแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและ
ประเมินผลยุทธศำสตร์และโครงกำร เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามสิ่งที่สมาด้วย ๔ เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  รับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย    

 
 
 
 
 

ดังนั้น... 
 



ดังนั้น   เ พ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  และด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผล
การติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 

 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 

           
เรื่อง                    หน้ำ  
 

ส่วนที่  1  บทน ำ          ๑  -  ๑๔ 

ส่วนที่  ๒  สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน         

ส่วนที่  ๓  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ๑๕  -  ๓๑ 

ส่วนที่  ๔  สรุปรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ๓๒  -  ๓๕   

     แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)           

     แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักตามแผนงาน 

          (๑)  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)           

          (๒)  สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563             

     สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ (จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และ           

         จากจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓            

ส่วนที่  ๕    สรุปรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นตำมแนวทำงกำรพิจำรณำ  

      กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์และโครงกำร เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ 

      ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔   ๓๖  -  ๔๙ 

ส่วนที่  ๖  ข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรวำงแผนและประเมินผลกำร       

              ใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan :  Electronic Plan) ๕๐  -  ๕๑  

ส่วนที่  ๗  ข้อเสนอแนะจำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ     ๕๒  -  ๕๕
               

ภำคผนวก 

  
 

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

 

 

 

 



-๑- 
ส่วนที่ ๑ 

 
 

 
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ    ที่ 

๗ พ.ศ. ๒๕๖๒  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ  เพ่ือประชาชน  ทั้งในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด     ทั้งทรัพยากรบุคคล  
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีหน้ำที่จัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง  โดยให้จัดท าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนา
อ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  จึง
ต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณา
จากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถ     
บูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชน
อันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้
เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้
ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

 

 

 

๑)  เป็นการลด... 



-๒- 

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร 
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน 
ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่

ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  เพราะฉะนั้น  จึงต้องมีการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  รวมทั้งได้ด าเนินการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ฉบับที่ ๑ และ ๒    เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  ฉบับที่ ๑  และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ครั้งที่ 1 และ  ครั้งที่ ๒  แก้ไขแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ครั้งที่ ๒  ไปแล้วนั้น  เพราะฉะนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว  ซึ่งประกอบไปด้วย     

๑.  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ปีงบประมำณ   พ.ศ. 
๒๕๖๓  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโด ย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ข้อ ๑๒   

๒.  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นตำมแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและ
ประเมินผลยุทธศำสตร์และโครงกำร เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามสิ่งที่สมาด้วย ๔ เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

 

 



-๓- 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  รับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 

    

    

 

“ระบบติดตำม” เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง “ระบบ
ประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน า
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

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

 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



-๔- 

     ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและท่ีได้จัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่ง
เป็นการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์
และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการ
จับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
การประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลว
ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or 
contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์
นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบ
กลับ  จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็น
เครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า  ต่อประชาชน
หรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงาน
ราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการ
พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส 
(opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  
บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่าง 



-๕- 

สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหา
ลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
เข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง  

 

 

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

 

 

 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  

 

 

 

 

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



-๖- 

ให้กรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖  ข้อ  ๒๘  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๑๑  วรรค ๒   ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักตามระเบียบดังกล่าวเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  ตามค าสั่งที่  ๓๖๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  มีผลนับตั้งแต่  วันที่  ๑๔  กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นต้นไป   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

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

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓)  ที่แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ  ๓๐ (๕)  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓   

 

 

 

 

 



-๗- 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 



-๘- 

 

 

 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ข้อ  ๗  และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  ดังนี้ 

๕.๑  กรอบเวลำ (time & timeframe)  ควำมสอดคล้อง (relevance) ควำมพอเพียง (adequacy)  
ควำมก้ำวหน้ำ  (progress)  ประสิทธิภำพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลำ (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ควำมสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคม
และชุมชน  

(๓)  ควำมพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ควำมก้ำวหน้ำ  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
 

 

 

 

 

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



-๙- 

๑)  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน

มีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มี
แหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบนพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดี
ขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ

ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

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

(๕)  ประสิทธิภำพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

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

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่ งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ 

 
 



-๑๐- 

(๘)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดยพิจารณา

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

 ๕.๒  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  
เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการ บูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัย

ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลาย
แนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
ตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน        

๕.๓  กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๖๓  รวมทั้งที่เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  และแก้ไข   
๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๕.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

  ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 



-๑๑- 

 

 

 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย ( stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่ง

เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สิ นต่างๆ มี
อยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 
เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
(data analysis)  

 
 
 
 
 

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



-๑๒- 

๖.๒  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 

(๑)  กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล   
ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูล

มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการ

ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 

 

   

     สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผล
ตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้  

๗.๑  กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำจะต้องด ำเนินกำรกำรวัดผลในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
       (๑)  กำรวัดผลในเชิงปริมำณ (Quantity)  โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลใน

เชิงปริมำณ   
(๑.๑)  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
   (๑.๒)  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)       
 (๒)  กำรวัดผลในเชิงคุณภำพ (Quality)  มีกำรวัดผลดังนี้   

(๒.๑)  แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)        
(๒.๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

(๒.๓)  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ  คงเหลือ  และ
ผลส าเร็จของโครงการ  โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมิน
ได้ตามความเหมาะสม 

(๒.๔)  การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินควำมพึงพอใจ  มีดังนี้ 

 
 

๗.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



-๑๓- 
 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลดอนสักในภาพรวม 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลดอนสักในแต่ละยุทธศาสตร์ 
(แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓  ตำมคู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดท ำและแปลงแผน

ไปสู่กำรปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นร่วมกับหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์) 

แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนสัก (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
 

 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 

๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                         

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

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

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

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการ
น าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)    

 

๘.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  



-๑๔- 

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง   

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท า
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๕- 

 

 

 

 

 

 

   ๑.๑ ที่ของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล (แผนที่ประกอบ) 

  ต าบลดอนสัก เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ (ในราชกิจา
นุเษกษา เล่มที่ ๑๑๑ ตอนที่ ๕๓ ก. ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๗) ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๑๔ หมู่ที่ ๙(บ้านห้วยเสียด) ถนนบ้าน
ใน – ขนอม ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอประมาณ ๖ 
กิโลเมตร มีเนื้อท่ี ๑๓๙ ตารางกิโลเมตร  

อาณาเขต มีพ้ืนที่ติดอาณาเขตใกล้เคียง ดังนี้  
  ทิศเหนือ ติดต่อ เทศบาลเมืองดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  ทิศใต้  ติดต่อ อบต.ปากแพรก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ อบต.ควนทองและเทศบาลต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีฯ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ อบต.ไชยคราม อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ ด้านกายภาพ 

ส่วนที่ ๒ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 



-๑๖- 

แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรือคิดเป็น ๘๖,๘๗๕ ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่การปกครองเต็มพ้ืนที่จ านวน ๘ หมู่บ้านและมีพ้ืนที่เทศบาลเมืองดอนสัก
บางส่วนจ านวน ๑ หมู่บ้าน ดังนี้ 
  หมู่ที่ ๑ บ้านนาตาดี 
  หมู่ที่ ๒ บ้านดอนหาร 
  หมู่ที่ ๔ บ้านห้วย 
  หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยเสียด(มีพ้ืนที่เทศบาลเมืองดอนสักบางส่วน) 
  หมู่ที่ ๑๐ ชุมชนบ้านนางก า 
  หมู่ที่ ๑๑ บ้านเกาะนกเภา 
  หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาแค 
  หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขากลอย 
  หมู่ที่ ๑๔ บ้านนางก าใหม่ 



-๑๗- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

รองนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

 

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

รองนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

เลขานุการนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 



-๑๘- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

รองประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

เลขาสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 



-๑๙-              

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  (จ านวน  ๓  ส านัก/กอง) 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 

๑.  ส านักงานปลัด 
(๑)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(๒)  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๓)  หัวหน้าส านักปลัด   
(๔)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
(๕)  นักพัฒนาชุมชน   
(๖)  นักทรัพยากรบุคคล   
(๗)  เจ้าพนักงานธุรการ   
(๘)  นักวิชาการศึกษา     
(๙)  ครู  จ านวน  ๒  ต าแหนง่   

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
    (๑)  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) 
    (๒)  (ผู้ช่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
    (๓)  (พนักงานขับรถยนต์) 
    (๔)  (ผู้ดูแลเด็ก)  จ านวน  ๒  ต าแหน่ง 
-  พนักงานจ้างทั่วไป  
    (๑) (คนงานทั่วไป)  ๒ ต าแหน่ง  

๒.  กองคลัง 
(๑)  ผู้อ านวยการกองคลัง   
(๒)  นักวิชาการพัสดุ 
(๓)  นักวิชาการจัดเก็บรายได้   
(๓)  นักวิชาการเงินและบัญชี   
(๔)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
   (๒)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ     

๓. กองช่าง 
(๑)  ผู้อ านวยการกองช่าง     
(๒)  นายช่างโยธา 
(๓)  เจ้าพนักงานธุรการ    

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
   (๒)  พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดกลาง   
   (๓)  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   

 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น ๑ ส านัก กับอีก  ๒  กอง ทั้งหมด  ๓  
ส่วนราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน  ๑๗  คน  พนักงานจ้าง  จ านวน  ๑๑  คน  รวมทั้งสิ้น  ๓๑  คน  โดยมี
ภารกิจการบริหารงาน 

บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร   ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนสัก   มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานขององค์การบริหารส่วนต าบล เสนอแนะใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินงานต่างๆ   เช่น  การประชุมจัดท าแผนพัฒนาต าบล, ประชุม
ประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน, ประชุมการจัดอบรมกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง  การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
ฯลฯ 

 

 

 

 



-๒๐- 

        ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักอยู่ในแนวเขตที่ราบสูงด้าน
ตะวันออกเป็นที่ราบสูงชายฝั่งทะเลและที่ราบชายฝั่งทะเลและพ้ืนที่เป็นเกาะ ได้แก่ เกาะนกเภา  

  ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ได้รับอิทธิผลจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกติจะมีแหล่งก าเนิดบริเวณทะเลจีนใต้และอ่าวไทย และลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย จึงมีช่วงฤดูฝนยาวนาน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมกราคม 

  ๑.๔ ลักษณะดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดหมวดหมู่ดินเป็นกลุ่มพื้นที่ โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่ม
ชุดดินในพื้นท่ีลุ่มหรือพ้ืนที่น้ าขัง กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ดอนที่อยู่ในเขตดินชื่น กลุ่มดินที่มีความลาดชัน และพ้ืนที่อ่ืนๆเขต
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก จัดอยู่ใน ๒ กลุ่มชุดดิน ได้แก่พ้ืนที่ลุ่มหรือพ้ืนที่น้ าขังและพ้ืนที่ดอนที่อยู่ในเขต
ดินชื่น 

   

 

 ๒.๑ เขตการปกครอง  
   ๑) การปกครองท้องที่ต าบลดอนสัก แบ่งการปกครอง เป็น ๑๔ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑ บ้านนาตาดี 
หมู่ ๒ บ้านดอนหาร หมู่ ๓ บ้านเกาะแรต หมู่ ๔ บ้านห้วย หมู่ ๕ บ้านทางข้าม  หมู่ ๖ บ้านท้องอ่าว หมู่ ๗ บ้านปาก
ดอนสัก หมู่ ๘ บ้านบางน้ าจืด หมู่ ๙ บ้านห้วยเสียด หมู่ ๑๐ ชุมชนบ้านนางก า หมู่ ๑๑ บ้านเกาะนกเภา หมู่ ๑๒ บ้าน
เขาแค หมู่ ๑๓ บ้านเขากลอย หมู่ ๑๔ บ้านนางก าใหม่ 
  ๒) การปกครองท้องถิ่นของต าบลดอนสัก มีหน่วยการปกครอง ๒ รูปแบบ ได้แก่ เทศบาลเมืองดอน
สัก และ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
  ๓) เทศบาลเมืองดอนสัก มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๓ บ้านเกาะแรต หมู่ ๕ บ้าน
ทางข้าม หมู่ ๖ บ้านท้องอ่าว หมู่ ๗ บ้านปากดอนสัก หมู่ ๘ บ้านนางน้ าจืด 
  ๔) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ๙ หมู่บ้าน หมู่ ๑ บ้านนาตาดี หมู่ ๒ 
บ้านดอนหาร หมู่ ๔ บ้านห้วย หมู่ ๙ บ้านห้วยเสียด หมู่ ๑๐ ชุมชนบ้านนางก า หมู่ ๑๑ บ้านเกาะนกเภา หมู่ ๑๒ 
บ้านเขาแค หมู่ ๑๓ บ้านเขากลอย หมู่ ๑๔ บ้านนางก าใหม่ 
 หมายเหตุ หมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองดอนสักบางส่วนจ านวน ๑ หมู่ได้แก่ หมู่ ๙ 
 ๒.๒ การเลือกตั้ง   
   ต าบลดอนสักเป็นเขตเลือกตั้งที่ ๒ มีหน่วยเลือกตั้ง ๑๔ หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ ๑ บ้านนาตาดี หน่วย
ที่ ๒ บ้านดอนหาร หน่วยที่ ๓ บ้านเกาะแรต หน่วยที่ ๔ บ้านห้วย หน่วยที่ ๕ บ้านทางข้าม  หน่วยที่ ๖ บ้านท้องอ่าว 
หน่วยที่ ๗ บ้านปากดอนสัก หน่วยที่ ๘ บ้านบางน้ าจืด หน่วยที่ ๙ บ้านห้วยเสียด หน่วยที่ ๑๐ ชุมชนบ้านนางก า 
หน่วยที่ ๑๑ บ้านเกาะนกเภา หน่วยที่ ๑๒ บ้านเขาแค หน่วยที่ ๑๓ บ้านเขากลอย หน่วยที่ ๑๔ บ้านนางก าใหม่ 
 
 
 
 

 

 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
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 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ – ๕ ปีและการคาดการณ์ในอนาคต) 
   หมู่ที่  ๑  ครัวเรือน  ๕๓๔  ครัวเรือน  ชาย   ๑,๒๔๔  คน   หญิง  ๑,๒๒๒  คน  รวม  ๒,๔๖๖  คน 
  หมู่ที่  ๒  ครัวเรือน  ๒๘๙ ครัวเรือน     ชาย  ๓๔๖  คน    หญิง  ๓๓๕  คน  รวม  ๖๘๑     คน 
  หมู่ที่  ๔  ครัวเรือน  ๑๔๖ ครัวเรือน     ชาย  ๑๔๗  คน    หญิง  ๑๒๖  คน  รวม  ๒๗๓     คน 
  หมู่ที่  ๙  ครัวเรือน  ๔๔๒ ครัวเรือน     ชาย  ๕๓๗  คน    หญิง  ๕๘๙  คน  รวม  ๑,๑๒๖  คน 
  หมู่ที่  ๑๐  ครัวเรือน  ๓๒๔  ครัวเรือน  ชาย  ๓๙๖  คน    หญิง  ๓๙๑  คน  รวม  ๗๘๗     คน 
  หมู่ที่  ๑๑  ครัวเรือน  ๘๙    ครัวเรือน  ชาย  ๘๒    คน    หญิง  ๖๙    คน  รวม  ๑๕๑     คน 
  หมู่ที่  ๑๒  ครัวเรือน  ๒๓๒  ครัวเรือน  ชาย  ๓๓๔  คน    หญิง  ๒๙๗  คน  รวม  ๖๓๑     คน 
  หมู่ที่  ๑๓  ครัวเรือน  ๑๖๓  ครัวเรือน  ชาย  ๒๖๑  คน    หญิง  ๒๕๖  คน  รวม  ๕๑๗     คน 
  หมู่ที่  ๑๔  ครัวเรือน  ๒๕๒  ครัวเรือน  ชาย  ๓๗๘  คน    หญิง  ๓๙๙  คน  รวม  ๗๗๗     คน 
   รวมครัวเรือน  ๒,๔๗๑  ครัวเรือน  รวมชาย  ๓,๗๖๑  คน  รวมหญิง  ๓,๗๕๐  คน 
  รวมประชากรทั้งหมด  ๙  หมู่บา้น  ๗,๔๐๙  คน และจ านวนครัวเรือนทั้งหมด  ๒,๔๒๘  ครัวเรือน
  
  ที่มา  :  ส านักทะเบียนอ าเภอดอนสัก  ข้อมูล  ณ  วันที่ ๖ เดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 

 

 

 ๔.๑ การศึกษา 
   ๔.๑.๑ โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน ๖ แห่ง(โรงเรียนขยายโอกาส  ๑  แห่ง) 
   (๑)  โรงเรียนบ้านน้ าฉา จ านวนครู(แยกชาย/หญิง)   ๓/๗   คน 
   จ านวนนักเรียน(แยกชาย/หญิง)   ๙๒/๘๘   คน  ที่ตั้ง  หมูท่ี่ ๙  
   (๒)โรงเรียนวัดสิงขร จ านวนครู(แยกชาย/หญิง)   ๑/๕   คน 
   จ านวนนักเรียน(แยกชาย/หญิง)   ๗๑/๕๙   คน  ที่ตั้ง  หมูท่ี่ ๒ 
   (๓)  โรงเรียนห้วยเสียด จ านวนครู(แยกชาย/หญิง)   ๑/๔   คน 
   จ านวนนักเรียน(แยกชาย/หญิง)   ๒๓/๑๘   คน  ที่ตั้ง   หมู่ที่ ๙ 
   (๔)  โรงเรียนชุมชนบ้านนางก า จ านวนครู(แยกชาย/หญิง)   ๒/๑๓   คน 
   จ านวนนักเรียน(แยกชาย/หญิง)   ๔๒/๕๗   คน ที่ตั้ง   หมู่ที่ ๑๐ 
    (๕)  โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา จ านวนครู(แยกชาย/หญิง)   ๐/๒   คน 
   จ านวนนักเรียน(แยกชาย/หญิง)   ๔/๕   คน  ที่ตั้ง   หมู่ที่ ๑๑  
 
 
 
 

๓. ประชาการ 

๔. สภาพทางสังคม 
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  ๔.๑.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  ๒ ศูนย์ได้แก่ 
   (๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสียด  จ านวนครู(แยกชาย/หญิง) ๐/๒ คน 
   จ านวนนักเรียน(แยกชาย/หญิง) ๒๐/๒๑  คน ที่ตั้ง หมู่ที่ ๙ 
   (๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางก า    จ านวนครู(แยกชาย/หญิง)   ๐/๒   คน 
   จ านวนนักเรียน(แยกชาย/หญิง) ๑๕/๑๒   คน ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑๐ 
 
 ๔.๒ สาธารณสุข 
  ๔.๒.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   ๒  แห่งได้แก่ 
   (๑)   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกาะนกเภา ที่ตั้ง...หมู่ที่ ๑๑ 
   (๒)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนางก า  ที่ตั้ง   หมู่ที่ ๑๔ 
    - ร้านขายยาแผนโบราณ  ๑ แห่ง 
    - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ๙ แห่ง 
    - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ ๙๙ 

 ๔.๓ อาชญากรรม 

  ข้อมูลสถิติคดีอาชญากรรมย้อนหลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 

 ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจ านวน ๑๒๒ คดี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจ านวน ๑๒๓ คดี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มจี านวน ๑๖๐ คดี            
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจ านวน ๑๐๒ คดี ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

 ๔.๔ ยาเสพติด 

  ข้อมูลสถิติคดียาเสพติดย้อนหลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 

 ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจ านวน ๒๐๑ คดี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจ านวน ๒๔๐ คดี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มจี านวน ๓๔๔ คดี            
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจ านวน ๑๖๙ คดี ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

 ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักมีผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ จ านวน ๙๑๐ คน ผู้รับเบี้ยยังชพีผู้พิการ 
จ านวน๑๓๗ คน และผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ จ านวน ๑๒ คน 
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 ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง  

 
 ถนนลาดยางทางหลวงชนบทอยู่เขตพ้ืนที่ อบต.จ านวน ๑ สาย ระยะทาง ๔.๗ เมตร 
 ถนนลาดยางของ อบจ.อยู่เขตพ้ืนที่ อบต.จ านวน ๒ สาย ระยะทาง ๑๒.๘๐๙ เมตร 

ถนนภายในต าบล 
1.  ถนน คสล.  จ านวน  ๓๕  สาย  สภาพใช้งานได้ดี 
2.  ถนนลูกรังในหมู่บ้าน จ านวน  ๓๐  สาย สภาพใช้งานได้ดี แต่จะล าบากในฤดูฝน 

 ๕.๒ การไฟฟ้า 
  ๕.๒.๑ จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าที่ใช้จ านวน  ๒,๓๔๒  ครัวเรือน  จ านวน   ๙  หมู่บ้าน 
  ๕.๒.๒ จ านวนครัวเรือนใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าจ านวน   ๘๖   ครัวเรือนจ านวน  ๑   หมู่บ้าน (หมู่ที ่
๑๑) 
  ๕.๒.๓ จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้   ๙๒   ครัวเรือน (แยกแต่ละหมู่บ้าน) 
   (๑) หมู่ที่ ๑ จ านวน  ๑๔ ครัวเรือน 
   (๒) หมู่ที่ ๒ จ านวน  ๑ ครัวเรือน 
   (๓) หมู่ที่ ๔ จ านวน  ๖ ครัวเรือน 
   (๔) หมู่ที่ ๙ จ านวน  ๗ ครัวเรือน 
   (๕) หมู่ที่ ๑๐ จ านวน  ๒ ครัวเรือน 
   (๖) หมู่ที่ ๑๑ จ านวน  - ครัวเรือน 
   (๗) หมูที่ ๑๒ จ านวน  ๔๓ ครัวเรือน 
   (๘) หมูที่ ๑๓ จ านวน  ๑๐ ครัวเรือน 
   (๙) หมู่ที่ ๑๔ จ านวน  ๙ ครัวเรือน 
    - ราษฎรที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นอัตราร้อยละ ๙๐ 
 ๕.๓ การประปา 
  ๕.๓.๑ จ านวนครัวเรือนที่มีประปาใช้ ๙๓๒ ครัวเรือน 
    (๑) ประปาหมู่บ้าน  จ านวน ๗ แห่ง 
  ๑.๑ หมู่ที่  ๒  จ านวน ๑๔๒ ครัวเรือน ๑.๕ หมู่ที่  ๙ จ านวน ๒๐๐ ครัวเรือน
  ๑.๒ หมู่ที่  ๔  จ านวน ๔๔ ครัวเรือน ๑.๖ หมู่ที่  ๑๐ จ านวน ๒๐๐ ครัวเรือน
  ๑.๓ หมู่ที่  ๑๒  จ านวน ๑๖๒ ครัวเรือน ๑.๗ หมูท่ี่  ๑๔ จ านวน ๑๗๓ ครัวเรือน
  ๑.๔ หมู่ที่  ๑๓  จ านวน ๑๒๑ ครัวเรือน  
   (๒) ประปาส่วนภูมิภาค  จ านวน ๑๐๐ ครัวเรือน 
   ๒.๑  หมู่ที ่ ๑ จ านวน ๘๐ ครัวเรือน 
   ๒.๒  หมู่ที ่ ๙ จ านวน ๒๐ ครัวเรือน 
   - สระน้ า   ๑๑ แห่ง 
   - ฝาย   ๗ แห่ง 
 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
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 ๕.๔ โทรศัพท ์
  - โทรศัพท์ในครัวเรือน   ๔ แห่ง (ม.๑ , ๙ , ๑๐ , ๑๔) 
  - โทรศัพท์สาธารณะหมู่บ้าน  ๑ แห่ง 
 ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  - ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขหมู่บ้าน ๒ แห่ง (ม.๑ , ม.๑๑) 
 

 

 ๖.๑ การเกษตร 
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรและประมง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - ท าการเกษตร ประมาณร้อยละ  ๘๐  ของพ้ืนที่ (สวนยางพารา ส่วนปาล์มน้ ามันและสวนผลไม้) 
 - ท าการค้าขาย รับราชการ และประกอบอาชีพอ่ืนๆ ประมาณร้อยละ ๕ 
๖.๒ การประมง 
 - ท าการประมง ประมาณร้อยละ ๑๕ 
๖.๓ การปศุสัตว์ 
๖.๔ การบริการ 
 ๖.๔.๑ โรงแรม/บังโล/รีสอร์ท จ านวน   ๕ แห่ง 
  (๑.๑) ตาลเดี่ยว  ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๑๐ 
  (๑.๒)  มลลดา    ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑๔ 
  (๑.๓)  เชิงผา     ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๑๐ 
  (๑.๔)  สวนปาล์มรีสอร์ท  ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๙ 
  (๑.๕) วังสาหร่าย  ที่ตั้ง หมู่ ๑๐ 
๖.๕ การท่องเที่ยว 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักมีแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้ 
 ๖.๕.๑ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คือ หาดนางก า หมู่ที่ ๑๐ ชุมชนบ้านนางก า , เกาะนกเภา หมู่ 
๑๑ บ้านเกาะนกเภา และน้ าตกหัวคลอง หมู่ ๑๓ บ้านเขากลอย 
 ๖.๕.๒ แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาคือวัดสิงขรหมู่๒ บ้านดอนหารซึ่งมีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก 
๖.๖ อุตสาหกรรม 
 ๖.๖.๑ โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน   ๕ แห่ง 
  (๓.๑)  บริษัทพีซีปาล์ม ๒๕๕ จ ากัด ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๒ 
  (๓.๒)  หจก.จุฑารัตน์คอนทรัคชั่น ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๙ 
  (๓.๓)  โรงน้ าแข็งอิสระ ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๙ 
  (๓.๔)  โรงน้ าแข็งสินสุรีย์  ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๙ 
   (๓.๕)  โรงเลื่อยโชควลัย ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๑๐ 
 
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
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๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 ๖.๗.๑ ปั๊มน้ ามัน จ านวน    ๒ แห่ง 
  (๒.๑)  พีทปีิโตรเลียม  ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๑ 
  (๒.๒)  ปั๊มน้ ามันนายโชติ     ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๒ 

  ๖.๗.๒ กลุ่มพัฒนาอาชีพ อาชีพเสริม 
  - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสัจธรรม  ๑ กลุ่ม ๓๖๑ คน 
  - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  ๘ กลุ่ม ๘ หมู่ 
  - กลุ่มเกษตรเลี้ยงโคเนื้อ   ๒ กลุ่ม ๓๕ คน (ม.๒ , ๔) 
  - ตลาดนัดชุมชน    ๓ แห่ง ๓ หมู่ (ม.๑ , ๒ , ๑๔) 
  - ศูนย์รวมยางเกษตรอ าเภอดอนสัก ๑ แห่ง ๑ หมู่ (ม.๙) 
  - กลุ่มเกษตรกรปลูกผลไม้   ๑ กลุ่ม ๗๘ คน (ม.๑๔) 
  - กลุ่มอาชีพประมง   ๒ กลุ่ม ๖๐ คน (ม.๑๐, ๑๑) 
  - กลุ่มพัฒนาสตรีออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ๑ กลุ่ม ๓๕ คน (ม.๑,๑๐) 
  - กลุ่มเลี้ยงแพะ    ๑ กลุ่ม ๓๕ คน (ม.๒) 
  - กลุ่มกองทุนปุ๋ยและวัสดุการเกษตร ๑ กลุ่ม ๕๔ คน (ม.๑๒) 
  - กลุ่มเลี้ยงผึ้ง    ๒ กลุ่ม ๓๒ คน (ม.๙, ๑๓) 
  - กลุ่มย่อยอาหารสัตว์   ๑ กลุ่ม ๒๐ คน (ม.๒) 

๖.๘ แรงงาน 
 จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีกลุ่มผู้อยู่ในวัยท างาน (ผู้มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป) จ านวน ๘๗๑,๘๗๖ คน พบว่าเป็น
ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน ๖๑๓,๗๐๕ โดยจ าแนกเป็นผู้มีงานท าจ านวน ๖๐๗,๗๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๙๙.๐๕ ของผู้อยู่ในก าลังแรงงาน ทั้งหมด ขณะที่เป็นผู้ว่างงานจ านวน ๕,๗๘๙ คน ร้อยละ ๐.๙๕ ของผู้อยู่ใน
ก าลังแรงงาน ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 

 ๗.๑ การนับถือศาสนา 
  เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก มีประชากรที่นับถือศาสนาพุทธมากที่สุดและมีวัดดังนี้ 
  ๗.๑.๑ มีวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จ านวน  ๓ แห่งได้แก่ 
   (๑)   วัดนาตาดี ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ 
   (๒)   วัดดอนสัก ที่ตั้ง หมู่ที่ ๒ 
   (๓)   วัดนางก า ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑๐ 
  ๗.๑.๒ มีส านักสงฆ์คือ วัดที่ยังมิได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จ านวน ๔ แห่งได้แก่ 
   (๑)   ส านักปฏิบัติธรรมสวนป่าสุวิทย์ประชาราม ที่ตั้ง   หมู่ที่ ๙ 
   (๒)  ส านักสงฆ์เกาะนกเภา ที่ตั้ง   หมู่ที่ ๑๑ 
   (๓)   ส านักสงฆ์เขากลอย  ที่ตั้ง   หมู่ที่ ๑๓ 
   (๔)   ส านักสงฆ์ถ้ าพองาม ที่ตั้ง   หมู่ที่ ๑๔ 

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 



-๒๖- 

 ๗.๒ งานประเพณีและงานประจ าปี 
 ๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ๗.๔ สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
 

 

 ๘.๑ น้ า  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  - ล าน้ า, ล าห้วย  ๑๐ สาย 
  - บึง, หนองและอ่ืนๆ ๓ แห่ง 

  แหล่งน้ าสาธารณะประโยชน์ในพ้ืนที่ 
 - ทุ่งสาธารณะประโยชน์นาตาดี(สระน้ า) หมู่ที่  ๑  จ านวน  ๘๓  ไร่  ๑  งาน  ๔๙  ตารางวา 
 - ทุ่งเลี้ยงสัตว์นาเหนือ   หมู่ที่  ๑  จ านวน  ๒๕  ไร่ 
 - สระน้ าหนองจิก   หมู่ที่  ๔  จ านวน  ๒     ไร ่
 - สระน้ าพังหาชี    หมู่ที่  ๔  จ านวน  ๑๕   ไร่ 
 - สระน้ าห้วยน้ าเน่า   หมู่ที่  ๔  จ านวน  ๒๔  ไร่ 
 - บ้านห้วยแก้ว    หมู่ที่  ๔  จ านวน  ๑๙  ไร่ 
 - สวนป่าควนเนียง   หมู่ที่  ๙  จ านวน  ๒๑  ไร่๓๐  ตารางวา 
 - สระน้ าหนองนายเป้า   หมู่ที่  ๑๓  จ านวน  ๑  ไร่  ๒  งาน 
 - สวนป่าริมคลองโฉ   หมู่ที่  ๑๓  จ านวน  ๒๒  ไร่  ๓  งาน  ๓๓  ตารางวา 
 - แหล่งน้ าหัวคลอง(ท่ีสาธารณะ)  หมู่ที่  ๑๓  จ านวน  ๑๕  ไร่  ๓  งาน  ๘๑  ตารางวา 

 ๘.๒ ป่าไม ้
 ๘.๒.๑ ทรัพยากรธรรมชาติ 
  - ป่าสงวนแห่งชาติป่าไชยคราม – วัดประดู่ หมู่ที่ ๑, ๑๒ 
  - ป่าชายเลนดอนสัก  หมู่ที่ ๒, ๔, ๙ 
  - สวนป่าริมคลองโฉ  หมู่ที่ ๙, ๑๓, ๑๔ 

 ๘.๓ ภูเขา 
  เขาน้ าซับ หมู่ ๑ , เขาวัดสิงขร หมู่ ๒ , เขายายอาม เขานูด เขาหมาก หมู่ ๙ , เขาช้าง เขาตก เขานุ้ย     
หมู่ ๑๐ , เขาเกาะนกเภา หมู่ ๑๑ เขาสามหน้า เขาพระ เขาส านักสงฆ์แม่จ าเนียร หมู่ ๑๒ ,  เขากลอย หมู่ ๑๓  

 ๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - สวนป่าริมคลองโฉ   หมู่ที่  ๑๓  จ านวน  ๒๒  ไร่  ๓  งาน  ๓๓  ตารางวา 
 - แหล่งน้ าหัวคลอง(ท่ีสาธารณะ)  หมู่ที่  ๑๓  จ านวน  ๑๕  ไร่  ๓  งาน  ๘๑  ตารางวา 
 - สระน้ าหนองจิก   หมู่ที่  ๔  จ านวน  ๒     ไร ่
 - สระน้ าพังหาชี    หมู่ที่  ๔  จ านวน  ๑๕   ไร่ 
 - ป่าชายเลน    หมู่ที่ ๒,๔,๙ 

 ๙. อ่ืนๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 



-๒๗- 

ส่วนที่  ๓ 

 

 
  
 

 
 ๑.๑ วิสัยทัศน ์
   “ชุมชนเข้มแข็ง ภาคเกษตรก้าวหน้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน” 
 ๑.๒ ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการด้านการท่องเที่ยวและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๑.๓ เป้าประสงค ์
   ๑. มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและผังเมืองที่ได้มาตรฐาน 
   ๒. มีการส่งเสริมการศึกษาได้มาตรฐาน สมศ. 

๓. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
๔. ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการและสาธารณสุขได้ทั่วถึง 
๕. สร้างสรรค์นันทนาการให้ประชาชนหันมาออกก าลังกาย 
๖. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่ 
๗. แหล่งท่องเที่ยวได้รับฟ้ืนฟูและ อนุรักษ์ทรัพยากรในพ้ืนที่ 
๘. การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดี 
๙. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้ถึงคุณค่าและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 



-๒๘- 
 

 ๑.๔ ตัวชีว้ัด 
   -ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานภายในต าบล  
   - ระดับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน/เกษตรต าบลดอนสักเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
   - ร้อยละการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรที่สมบูรณ์ 
   - ระดับความส าเร็จการปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   - ระดับความปลอดภัยและการให้ความช่วยเหลือสาธารณภัยที่ต่อเนื่อง 
   - ร้อยละของกิจกรรมที่ด าเนินการประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   - ร้อยละของชุมชน/หมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านสีขาว 
 ๑.๕ ค่าเป้าหมาย 
   - เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึงและผังเมืองที่ได้มาตรฐาน 
   - เพ่ือให้มีการส่งเสริมการศึกษาได้มาตรฐาน สมศ. 

- เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
- เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการและสาธารณสุขได้ทั่วถึง 
- เพ่ือสร้างสรรค์นันทนาการให้ประชาชนหันมาออกก าลังกาย 
- เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่ 

   - เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับฟ้ืนฟูและ อนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ 
   - เพ่ือให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดี 
   - เพ่ือให้ประชาชนรู้ถึงคุณค่าและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
   - เพ่ือให้ชุมชน/หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดจากยาเสพติด 
 ๑.๖ กลยุทธ ์
   ๒.๖.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมการขนส่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
   ๒.๖.๒ พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและแสงสว่าง 
   ๒.๖.๓ พัฒนาผังเมืองและการควบคุมอาคาร 
   ๒.๖.๔ พัฒนาการศึกษา 

๒.๖.๕ พัฒนาการส่งเสริมอาชีพ 
๒.๖.๖ พัฒนาสวัสดิการและสาธารณสุข 
๒.๖.๗ พัฒนาสร้างสรรค์นันทนาการให้ประชาชนหันมาออกก าลังกาย 
๒.๖.๘ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๒.๖.๙ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๖.๑๐ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ 
๒.๖.๑๑ ส่งเสริมศักยภาพผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่นเพ่ือสร้างเครือข่ายการพัฒนา 
๒.๖.๑๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๖.๑๓ พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง 

   ๒.๖.๑๔ พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒.๖.๑๕ พัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๒.๖.๑๖ ท านุ บ ารุง ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา 

 



-๒๙- 

๒.๖.๑๗ ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๒.๖.๑๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพลังมวลชนในการป้องกันยาเสพติด 
๒.๖.๑๙ ส่งเสริมสนับสนุนการบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 

 
๒. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
 ประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักมีพ้ืนที่ ๑๓๙ ตารางกิโลเมตร ซึ่งมี
พ้ืนที่กว้างมีปัญหามากในเรื่องของเส้นทางของหมู่บ้านเพราะเป็นพื้นเกษตรเนื่องจากฤดูแล้งถนนจะมีมลพิษจากฝุ่น
ละอองจะมีปัญหากับชาวบ้านที่อยู่อาศัยริมถนนและฤดูฝนพ้ืนที่ราบเชิงเขาน้ าจะกัดเซาะถนนได้รับความเสียหายส่วน
ที่ราบลุ่มถนนน้ าท่วมขังเป็นเวลานานโดยเฉพาะหมู่ที่ ๑ , ๒ , ๔ ที่บางปีจะมีปัญหาน้ าท่วมที่รุนแรง ดังนั้นองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนสักจึงต้องแก้ไขปัญหาโดยดูสภาพพ้ืนที่ทางน้ าหรือสิ่งกีดขวางไม่ว่าจะเป็นถนน ท่อระบายน้ า
โดยรวมทั้งหมด 

 ประเด็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนดอนสักมีพ้ืนที่ลักษณะชายฝั่งทะเล สามารถพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลให้มีมาตรฐานมีสิ่งอ านวยรองรับนักท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในพ้ืนที่ไม่ว่า
จะเป็นน้ าตกหรือป่าชายเลนโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางและป้ายบอกแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
ชัดเจน 
 ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจโดยรวมส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลักร้อย
ละ ๘๐ แต่ไม่ค่อยมีอาชีพเสริมส าหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อย เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักคือการ
ยกระดับผู้มีรายได้น้อยของประชาชนในพื้นท่ียกตัวอย่าง เช่น จัดหาสถานที่ค้าขายตามแหล่งท่องเที่ยว 
 - ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

  จุดแข็ง(Strength  : S) ปัจจัยภายใน  ประกอบด้วย 
  ๑) มีแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมสังคมการศึกษาสาธารณสุขที่
ชัดเจน 
  ๒) นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ชัดเจน 
  ๓) การบริหารจัดการของผู้บริหารท้องถิ่นสามารถด าเนินการตามแผนงานได้ 
  ๔) มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด าเนินตามนโยบายที่ผู้บริหารมอบหมาย 
  ๕) มีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก 
  ๖) การด าเนินนโยบายของท้องถิ่นมีความสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัดและอ าเภอ 
  ๗) โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนามากข้ึน 
  ๘) พ้ืนที่ชายฝั่งป่าชายเลน เกาะ น้ าตกสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
 
 
 



-๓๐- 

  ๙) มีท่าเทียบเรือสากลที่มีมาตรฐาน 
  ๑๐) มีศาสนสถานที่มีคุณค่าในพื้นที่ 
  ๑๑) มีพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเหมาะสมในการท าเกษตร 
  ๑๒) มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
  ๑๓) มีภูมิประเทศท่ีอ้ือต่อการท่องเที่ยว 
  ๑๔) คนชุมชน/หมู่บ้านพร้อมรับการพัฒนา 
  ๑๕) ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
  ๑๖) ประชากรในต าบลมีส่วนร่วมวันส าคัญ 
  ๑๗) ประชาชนมีจิตส านึกรักบ้านเกิด 
  ๑๘) มีการส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 
  จุดอ่อน (Weakness :W) ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย 
  ๑) ยังขาดแคลนบุคลากรเฉพาะด้าน ท าให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ล่าช้า 
  ๒) ประชาชนยังขาดความร่วมมือการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓) ถนนในหมู่บ้านยังไม่ได้มาตรฐานเป็นถนนลูกรัง 
  ๔) ระบบการระบายน้ ามีไม่เพียงพอ ท าให้น้ าท่วมถนน 
  ๕) ขยายเขตไฟฟ้าไม่ทั่วถึง 
  ๖) ประชาชนยังขาดน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคไม่ทั่วถึง 
  ๗) การรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อประกอบอาชีพเสริมไม่เข้มแข็ง 
  ๘) ยังไม่มีศูนย์รวมผลิตผลทางการเกษตร เพื่อเป็นที่รวมผลผลิตจ าหน่ายและส่งขาย 
  ๙) ขาดการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเสริมรายได้ให้ประชาชนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวสร้างมูลค่าเพ่ิมในท้องถิ่น  
  ๑๐) แหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนา 
  ๑๑) ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
  ๑๒) ประชาชนในพื้นท่ีได้รับสวัสดิการทางสังคมไม่เพียงพอ 
  ๑๓) สภาพแวดล้อมถูกท าลาย 
  ๑๔) ผู้น าหมู่บ้านไม่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา 
  ๑๕) ที่ดินเปลี่ยนมือจากเกษตรไปสู่บุคคลภายนอก 
  ๑๖) ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือการพัฒนาหมู่บ้าน ขาดการมีส่วนร่วม 
  ๑๗) ประชาชนขาดความรู้การท าประชาคม 
  ๑๘) ผู้น าไม่ให้ความร่วมมือการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
  ๑๙) ปัญหาการพนัน ยาเสพติด 
  ๒๐) งบประมาณพัฒนามีน้อย 
  ๒๑) ขาดมัคคุเทศ 
  ๒๒) ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ 
 
 
 



-๓๑- 
     ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  โอกาส (Opportunity : O)ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 
  ๑) พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจถ่ายโอนภารกิจมาซึ่งท าให้ท้องถิ่นสามารถ
พัฒนาได้เพ่ิมขึ้น 
  ๒) นโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ อบต.ดอนสัก 
  ๓) มีเงินอุดหนุนเพ่ิมขึ้นตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ 
  ๔) มีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 
  ๕) ด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาถนนสายรองให้มีมาตรฐานเพื่อความสะดวกการขนส่งสินค้า 
  ๖) สามารถพัฒนาสินค้าเกษตรเป็นสินค้า Otop 
  ๗) พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนมัธยมตอนปลาย 
  ๘) มียุทธศาสตร์ชายฝั่งทะเลที่สามารถพัฒนาไปสู่ท่าเทียบเรือส่งสินค้าชายฝั่งตะวันออก 
  ๙) สามารถพัฒนาชายฝั่งทะเลบริเวณท่าเทียบเรือราชาเฟอร์รี่ไปตลอดแนวชายฝั่งถึงหาดนางก า 
  ๑๐) มีชายฝั่งทะเลที่สามารถก่อสร้างท่าเทียบเรือเพ่ือขนส่งนักเท่ียวไปเกาะนกเภา เกาะอ่างทอง 
  ๑๑) สามารถพัฒนาป่าชายให้มีระบบนิเวศน์สมบูรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ๑๒) หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเข้ามาฟ้ืนฟูป่าชายเลน 
  ๑๓) หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง เช่น ธกส. กศน. โรงพยาบาล 
  ๑๔) รัฐบาลให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยว 
  ๑๕) นักท่องเที่ยว(ต่างชาติ)ให้ความส าคัญกับชุมชน 
  ๑๖) อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวส าคัญระดับโลก เช่น เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า หมู่เกาะอ่างทอง 
  ภัยอุปสรรค (Threat : T)ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 
  ๑) ขาดความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ 
  ๒) อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอ 
  ๓) ขวัญและก าลังใจเจ้าหน้าที่ 
  ๔) ขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี 
  ๕) งบประมาณพัฒนาน้อย 
  ๖) โครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้านได้รับการพัฒนาน้อย 
  ๗) เกณฑ์การศึกษาของเยาวชนต่ า 
  ๘) กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง 
  ๙) ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจน 
  ๑๐) อุปสรรคน้ ากัดเซาะชายฝั่ง 
  ๑๑) อุปสรรคน้ าท่วมพ้ืนที่ในหมู่บ้าน 
  ๑๒) สินค้าเกษตรราคาต่ า 
  ๑๓) ทรัพยากรป่าไม้ถูกท าลายท าให้เกิดภัยธรรมชาติ 
  ๑๔) พ้ืนที่ต าบลเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดท าได้ง่าย 
  ๑๕) ขาดการสนับสนุนงบประมาณในระดับจังหวัด 
  ๑๖) มีนายทุนมาซื้อที่ดินของชาวบ้านเป็นจ านวนมาก 
  ๑๗) มีชาวประมงภายนอกมาท าให้ชายหาดไม่สะอาด 
  ๑๘) ขาดการสนับสนุนด้านการเกษตร 



-๓๒- 
ส่วนที่ ๔ 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

ค ำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก..................................................................... 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินกำร 
ไม่มีกำร

ด ำเนินกำร 

๑.  คณะกรรมกำรแผนพัฒนำท้องถิ่น 

๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิ่นและร่วมจดัท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

๒.๑  มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน)    

๒.๒  มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล)   

2.๓  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   

๒.๔  มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความตอ้งการ  ประเด็นการพัฒนา  
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  

  

2.๕  มีการรวมรวมข้อมลูจากข้อ  ๒.๔  เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น     

2.๖  มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลยุทธศาสตร์ตามแนวทางการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒.๗  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโครงการตามแนวทางการพิจารณาการตดิตาม
และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.๘  มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ   

๒.๙  มีข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต   

แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 



-๓๓- 

สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก  อ ำเภอดอนสัก  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

ล าดับ
ที ่

 
 

รายการ 

 
 

โครงการ 

 
 

งบประมาณ 

โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (๔๑ โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ

ของ
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

๙๗ ๖๕,๓๗๘,๓๖๐ 

๒๖.๗๒ ๗๘.๖๖ ๕๕.๓๑ 

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

๕๖ ๒๒,๒๐๘,๑๖๐ 

๓ จ่ายขาดเงินสะสม ๒๐ ๙,๓๗๓,๓๐๐ 
๔ จัดท าแผนการ

ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = ๔๑  
 

๔๑ ๒๑,๘๔๓,๕๖๐ 

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ๒๖  
 

๒๖ ๑๗,๔๗๐,๐๒๔.๘๐ 

 
 
 
 
 



-๓๔- 

สรุปผลกำรตดิตำมและประเมินผลโครงกำร 
จำกจ่ำยขำดเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก  อ ำเภอดอนสัก  จังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี

 

ล ำดับที ่ ชื่อโครงกำรก่อสร้ำง งบประมำณ (บำท) เบิกจ่ำย 

๑ โครงการจติอาสาจัดการภัยพิบัต ิ ๑๕๐,๐๐๐  

๒ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านห้วย-ดอนดาน หมู่ ๔ บ้านห้วย ๓,๐๐๙,๖๐๐  

๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองนายเป้า หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยเสียด ๒๙๑,๓๐๐  

๔ โครงการปรับปรุงถนนสายน้ าฉา – น้ าโฉ หมู่ที่ ๑ บ้านนาตาด ี ๖๒๘,๙๐๐    

๕ โครงการซ่อมแซมถนนสายเขากลอย ซอย ๑ (ตาแหวง) หมู่ที่ หมู่ท่ี ๑๓ บ้านเขากลอย ๑๘๙,๖๐๐    

๖ โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขากลอย ๑๑๑,๔๐๐    

๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอยู่ดมีีสุข หมู่ที่ ๑ บ้านนาตาด ี ๔๗๗,๓๐๐  

๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทวดา – พิงกรง หมูท่ี่ ๒ บ้านดอนหาร ๔๗๖,๑๐๐  

๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหลัก หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยเสียด ๔๘๐,๙๐๐  

๑๐ โครงการเทคอนกรีตปดิคูระบายน้ าคอนกรีตหน้าโรงเรยีนชุมชนบ้านนางก า หมู่ที่ ๑๐ บ้านนางก า ๒๕๘,๐๐๐  

๑๑ โครงการต่อเติมสะพานทางเท้าคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านเกาะนกเภา ๒๐๑,๒๐๐  

๑๒ โครงการบุกเบิกถนนสายเขาสามหน้า ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาแค ๓๔๖,๐๐๐  

๑๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขากลอย ซอย ๒ หมูท่ี่ ๑๓ บ้านเขากลอย ๔๘๐,๙๐๐  



-๓๕- 

ล ำดับที ่ ชื่อโครงกำรก่อสร้ำง งบประมำณ (บำท) เบิกจ่ำย 

๑๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาเว หมู่ที่ ๑๔ บ้านนางก าใหม่ ๔๘๐,๙๐๐  

๑๕ โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานนางก า หมู่ที ่๑๐ บ้านนางก า ๒๐๐,๐๐๐  

๑๖ โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยพอ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนหาร ๒๘๘,๐๐๐  

๑๗ โครงการขุดลอกคลองพิงกรง หมูท่ี่ ๒ บ้านดอนหาร ๖๖,๐๐๐  

๑๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนน้อย หมู่ที่ ๑ บ้านนาตาด ี ๔๗๖,๑๐๐  

๑๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุดมสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาแค ๔๘๐,๙๐๐  

๒๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคชสาร หมู่ที่ ๑๐ ๒๘๖,๒๐๐  

รวมทั้งสิ้น ๙,๓๗๓,๓๐๐  

 

 

 

 

 

  



-๓๖- 
ส่วนที่ ๕ 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
อ าเภอดอนสัก  จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี

 



-๓๗- 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ ๑๗.๕๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ ๑๗.๐๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ ๕๔.๗๘ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) (๙.๒๕) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) (๙.๑๓) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) (๙.๑๓) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) (๔.๕๐) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) (๔.๗๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) (๔.๖๓) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) (๔.๖๓) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) (๔.๓๘) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) (๔.๓๘) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๘๙.๓๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๘- 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
(๒.๘๘) 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) (๑.๘๘) 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) (๑.๗๕) 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) (๑.๘๘) 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) (๑.๗๕) 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) (๑.๗๕) 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (๑.๗๕) 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๑.๒๕) 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) (๒.๖๓) 

 
 
 
 
 
 

 



-๓๙- 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

๒๐ 
(๔.๒๕) 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) (๒.๗๕) 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  (๒.๕๐) 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) (๒.๕๐) 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) (๒.๕๐) 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓) (๒.๕๐) 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

๖๐ 
(๙.๒๕) 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (๙.๑๓) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) (๙.๑๓) 

 
 
 



-๔๐- 
 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) (๔.๕๐) 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) (๔.๗๕) 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) (๔.๖๓) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) (๔.๖๓) 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) (๔.๓๘) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) (๔.๓๘) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๘๙.๓๘ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



-๔๑- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
อ าเภอดอนสัก  จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี



-๔๒- 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ ๘.๘๘ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๘.๗๕ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๙.๑๓ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ ๙.๐๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ ๕๘ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (๔.๗๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) (๔.๖๓) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) (๔.๓๘) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) (๔.๒๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๕) (๔.๕๐) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) (๓.๗๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) (๔.๖๓) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) (๔.๒๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) (๔.๓๘) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) (๔.๓๘) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
คาดว่าที่จะได้รับ 

(๕) (๔.๘๘) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) (๔.๕๐) 
รวมคะแนน ๑๐๐ ๘๘.๗๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔๓- 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ ๘.๘๘ 

๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนด
ไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ ๘.๗๕ 

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๙.๑๓ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ ๙.๐๐ 



-๔๔- 

 
 
 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ป ี
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๕๓.๒๘ 
(๔.๗๕) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (๔.๖๓) 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) (๔.๓๘) 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
ความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) (๔.๒๕) 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) (๔.๕๐) 



-๔๕- 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง Thailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (๓.๗๕) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) (๔.๖๓) 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) (๔.๒๕) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) (๔.๓๘) 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) (๔.๓๘) 

 
 
 
 
 
 
 



-๔๖- 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕) (๔.๘๘) 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕) (๔.๕๐) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๘๘.๗๕ 
 
 
 
 
 

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

 

 



-๕๐- 

ส่วนที่ ๖  
ข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรวำงแผนและประเมินผลกำร 
ใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – plan : Electronic Plan) 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
อบต.ดอนสัก ดอนสกั จ.สุรำษฎร์ธำน ี   

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 26 32,602,500.00 35 41,189,100.00 30 47,421,100.00 31 28,763,000.00 32 73,134,000.00 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 30 13,026,500.00 30 13,051,900.00 34 13,292,260.00 34 13,274,260.00 34 13,292,260.00 

การพฒันาดา้นบริหารจดัการ
ท่องเท่ียวและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

10 2,220,000.00 8 720,000.00 10 2,000,000.00 11 7,200,000.00 10 10,000,000.00 

การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 13 1,305,000.00 14 1,655,000.00 13 1,375,000.00 13 1,375,000.00 13 1,375,000.00 

การจดัระเบียบชุมชน/สงัคม
และรักษาความสงบเรียบร้อย 

3 170,000.00 3 120,000.00 3 110,000.00 4 410,000.00 3 110,000.00 

การพฒันาดา้นศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3 90,000.00 3 90,000.00 3 90,000.00 3 90,000.00 3 90,000.00 

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด 

4 1,090,000.00 4 1,090,000.00 4 1,090,000.00 5 1,190,000.00 4 1,090,000.00 

รวม 89 50,504,000.00 97 57,916,000.00 97 65,378,360.00 101 52,302,260.00 99 99,091,260.00 

รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2563 
อบต.ดอนสัก 

โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 41 โครงการ งบประมาณ 21,393,560 บาท สามารถ

จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ 

ตำมข้อบัญญัติ 

โครงสร้างพื้นฐาน 12 7,547,000.00 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 18 12,666,560.00 

การพัฒนาด้านบรหิารจดัการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ 2 210,000.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 5 860,000.00 

การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรกัษาความสงบเรียบร้อย 2 70,000.00 

การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 1 20,000.00 

การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 1 20,000.00 

รวม 41 21,393,560.00 

 



-๕๑- 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ 2563 ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  
รวม 26 โครงการ จ านวนเงิน 20,668,560 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 23 โครงการ จ านวนเงิน 

15,593,825 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
กำรก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนำมในสัญญำ 

โครงกำร 
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

โครงสร้างพื้นฐาน 11 5,116,362.80 8 3,240,462.80 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 8 11,358,699.00 8 11,358,699.00 

การพัฒนาด้านบรหิารจดัการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ 2 190,205.00 2 190,205.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 3 794,430.00 3 794,130.00 

การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรกัษาความสงบเรียบร้อย 2 10,328.00 2 10,328.00 

การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

    

การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด     

รวม 26 17,470,024.80 23 15,593,824.80 
 

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี 2563 
อบต.ดอนสัก ดอนสัก จ.สุรำษฎร์ธำน ี

ยุทธศำสตร์ 

แผนกำรด ำเนินกำร 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

1.โครงสร้างพื้นฐาน 30 47,721,100.00 12 7,547,000.00 11 5,116,362.80 8 3,240,462.80 

2.การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 35 12,798,720.00 18 12,666,560.00 8 11,358,699.00 8 11,358,699.00 

3.การพัฒนาด้านบริหารจัดการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ 9 1,200,000.00 2 210,000.00 2 190,205.00 2 190,205.00 

4.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 14 1,895,000.00 5 860,000.00 3 794,430.00 3 794,130.00 

5.การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 2 70,000.00 2 70,000.00 2 10,328.00 2 10,328.00 

6.การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3 90,000.00 1 20,000.00     

7.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4 1,090,000.00 1 20,000.00     

รวม 97 64,864,820.00 41 21,393,560.00 26 17,470,024.80 23 15,593,824.80 

 

 

 

 



-๕๒- 
ส่วนที่ ๗  

ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลจากแผนด าเนินงาน 
******************  

  ๑. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมในช่วง
ระยะเวลาด าเนินการจริงตามแผนด าเนินงานดังนี้  

ช่ือโครงการ 
ช่วงระยะด าเนินการตามแผน
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  (ต.ค. ๒๕๖๒ – ก.ย. 
๒๕๖๓) 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการจริง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
(ต.ค. ๒๕๖๒ – ก.ย. ๒๕๖๓) 

(๑)โครงการบุกเบิกถนนสายเขาน้ าซับ ซอย ๑ สระหลวง 
หมู่ ๑ บ้านนาตาด ี

มี.ค.     พ.ค. เม.ย. 

(๒)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบโครงถัก
เหล็ก ขนาด ๑๐ ลบ.ม. หมู่ ๒ บ้านดอนหาร 

ม.ีค.      พ.ค. เม.ย. 

(๓)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายดอนดาน-
รอยต่อไชยคราม หมู่ ๔ บ้านห้วย 

เม.ย.       มิ.ย. พ.ค. 

(๔)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายห้วยเสียด 
หมู่ ๙ บ้านห้วยเสียด 

เม.ย.       มิ.ย. พ.ค. 

(๕)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายหน้าเขา 
หมู่ ๑๐ บ้านนางก า 

เม.ย.        มิ.ย. พ.ค. 

(๖)โครงการปรับปรุง , วางท่อระบายน้ าถนนรอบเกาะนก
เภา หมู่ ๑๑ บ้านเกาะนกเภา 

พ.ค.          ก.ค. ส.ค. (กันเงิน) 

(๗)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตีสาย
ช่องคันเบ็ด หมู่ ๑๒ บ้านเขาแค 

พ.ค.       ก.ค. ก.ค. (กันเงิน) 

(๘)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายเขากลอย
ซอย ๔ หมู่ ๑๓ บ้านเขากลอย 

ม.ค.        มี.ค. ม.ค.         

(๙)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายเขากลอย 
ซอย ๕ หมู่ ๑๓ บ้านเขากลอย 

เม.ย.       มิ.ย. พ.ค. 

(๑๐)โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ก่อสร้างทางเดินเท้า
คอนกรีต หมู่ ๑๔ บ้านนางก าใหม ่

เม.ย.       มิ.ย. พ.ค. (กันเงิน) 

(๑๑)โครงการจดัท าป้ายจ ากดัน้ าหนัก , ป้ายจราจร หมู่ ๑ – 
๑๔  

ม.ค.        มี.ค. เม.ย. 

(๑๒)โครงการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะประโยชน ์ ต.ค.           ก.ย.   ไม่ได้ด าเนินการ 
(๑๓)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ศพด. บ้านนางก า 

ต.ค.      ธ.ค.  พ.ย. ๖๒     ,    พ.ค. ๖๓ 

(๑๔)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ศพด. บ้านห้วยเสียด 

ต.ค.      ธ.ค.  พ.ย. ๖๒    ,     พ.ค. ๖๓ 

(๑๕)โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. ต.ค.      ธ.ค. , พ.ค.      ก.ค. ต.ค. ๖๒        ก.ค. ๖๓ 
(๑๖)โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรตฯิ ก.ค.           ก.ย. ก.ค. 
 (๑๗)โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ ต.ค.         ก.ย. ต.ค.         ก.ย. 
(๑๘)โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ต.ค.         ก.ย. ต.ค.         ก.ย. 
(๑๙)โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ต.ค.         ก.ย. ต.ค.         ก.ย. 
(๒๐)โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบทบาทสตร ี ม.ค.        ธ.ค. ไม่ได้ด าเนินการ 
(๒๑)โครงการอบรมส่งเสรมิพัฒนาชีวิตผู้สูงอาย ุ ม.ค.         มี.ค.  ไม่ได้ด าเนินการ 
(๒๒)โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพแก่ประชาชน เม.ย.         มี.ค  ไม่ได้ด าเนินการ 
(๒๓)โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ก.ค.         ก.ย. ไม่ได้ด าเนินการ 



-๕๓- 

ช่ือโครงการ 
ช่วงระยะด าเนินการตามแผน
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  (ต.ค. ๒๕๖๒ – 
ก.ย. ๒๕๖๓) 

ช่วงระยะด าเนินการจริงแล้วเสร็จ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
(ต.ค. ๒๕๖๒ – ก.ย. ๒๕๖๓) 

(๒๔)โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า มี.ค.         พ.ค. มี.ค.          
(๒๕)โครงการจดัหาอาหารให้สุนัขจรจัด มี.ค.          ส.ค. ไม่ได้ด าเนินการ 
(๒๖)โครงการแยกก่อนท้ิง(Kict off) เม.ย.          มิ.ย. พ.ค. 
(๒๗)โครงการห้องน้ าท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย เม.ย.         มิ.ย.  มิ.ย.  
(๒๘)โครงการจดัส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ก.ค.         ก.ย. ไม่ได้ด าเนินการ 
(๒๙)โครงการจดัการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอดอน
สัก 

ก.ค.        ก.ย. ไม่ได้ด าเนินการ 

(๓๐)โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เม.ย.          มิ.ย. ไม่ได้ด าเนินการ 
(๓๑)โครงการจ้างเหมาเก็บขยะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต.ค.        ก.ย. ต.ค.         ก.ย. 
(๓๒)โครงการ Big Cleaning Day เม.ย.           มิ.ย. มิ.ย. 
(๓๓)โครงการจดักิจกรรมเลือกตั้ง ก.ค.          ก.ย. ไม่ได้ด าเนินการ 
(๓๔)โครงการจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.ระดับอ าเภอ 

ต.ค.           ก.ย. ต.ค.           ก.ย. 

(๓๕)โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.ดอนสัก ม.ค.        มี.ค. มิ.ย. 
(๓๖)โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต. ม.ค.         ก.ย. ม.ค.         ก.ย. 
(๓๗)โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรมและวินัย ม.ค.         มี.ค. ไม่ได้ด าเนินการ 
(๓๘)โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต.ค.           ก.ย. ต.ค.         ก.ย. 
(๓๙)โครงการป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน ธ.ค.         ม.ค. , เม.ย. ธ.ค. , เม.ย. 
(๔๐)โครงการจดังานรดน้ าขอพรผูสู้งอายุประเพณสีงกรานต ์ เม.ย. ไม่ได้ด าเนินการ 
(๔๑)โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ม.ค.           มี.ค. ไม่ได้ด าเนินการ 
(๔๒)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ของกองช่าง เม.ย.         มิ.ย.  มิ.ย.  
(๔๓)จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึก(Ink Tank Printer) ของกองช่าง 

เม.ย.         มิ.ย. ก.ค.  

(๔๔)จัดซื้อเครื่องพิมพ์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network 
ส าหรับกระดาษขนาด A 3 ของกองช่าง 

เม.ย.         มิ.ย. ก.ค.  

(๔๕)จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค์(Smart 
Card Reader) ของกองช่าง 

ม.ค.          มี.ค. ส.ค. 

(๔๖)จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน จ านวน ๔ เครื่อง  
ศพด.ส านักปลัด 

ม.ค.         มี.ค.  พ.ค.           

(๔๗)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ เครื่อง ศพด. 
ส านักปลดั 

เม.ย.         มิ.ย. พ.ค.          

(๔๘)จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรอื LED ศพด. ส านักปลัด เม.ย.         มิ.ย. พ.ค.          
(๔๙)จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ศพด. ส านักปลดั เม.ย.         มิ.ย. พ.ค.         
(๕๐)จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ส านักปลัด เม.ย.         มิ.ย. มิ.ย. 
(๕๑)จัดซื้อโตะ๊หมู่บูชา ส านักปลัด ม.ค.          มี.ค. มี.ค. 
(๕๒)จัดซื้อเครื่องตดัหญ้า ม.ค.          มี.ค. ก.พ. 
(๕๓)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด เม.ย.         มิ.ย.  พ.ค.          
(๕๔)จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ส านักปลัด เม.ย.         มิ.ย. พ.ค.           
(๕๕)จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) ส านักปลดั 

ม.ค.         มี.ค. พ.ค.          

(๕๖)จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ของกองคลัง เม.ย.         มิ.ย. มิ.ย.  
 



-๕๔- 
  ๒. โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการห้วงระยะเวลาที่ก าหนดมีดังนี้ 
   ๒.๑ โครงการปรับปรุง , วางท่อระบายน้ าถนนรอบเกาะนกเภา หมู่ ๑๑ บ้านเกาะนกเภา 
   ๒.๒โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายช่องคันเบ็ด หมู่ ๑๒ บ้านเขาแค 
    ๒.๒ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีต หมู่ ๑๔ บ้านนางก าใหม ่
   ๒.๓ โครงการจัดท าป้ายจ ากัดน้ าหนัก , ป้ายจราจร หมู่ ๑ – ๑๔ 
   ๒.๔ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.ดอนสัก 
   ๒.๕ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก(Ink Tank Printer)
   ๒.๖ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network ส าหรับกระดาษขนาด A 3 
   ๒.๗ จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader) ของกองช่าง 
        ปัญหา/อุปสรรค ๑.เนื่องด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ที่ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 
     ๒.เนื่องจากไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้เพราะเป็นพ้ืนที่เสี่ยงในการเดินทาง 
        แนวทางการแก้ไขปัญหา ผู้บริหารต้องเข้ามาบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนด าเนินงาน
ไม่ว่าจะโครงการงบประมาณปกติหรืองบประมาณจากส่วนอ่ืนๆตั้งแต่การตรวจสอบพ้ืนที่ที่ด าเนินโครงการ การวาง
กรอบจัดซื้อจัดจ้างให้ไปตามแผน และเร่งรัดโครงการของผู้รับจ้างให้ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยใช้ข้อมูล
ปีงบประมาณท่ีผ่านวิเคราะห์สถานการณ์ในการวางแผนด าเนินงาน 

 
  ๓. โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการมีดังนี้       
   ๓.๑ โครงการรังวัดตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชน์ 
   ๓.๒ โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบทบาทสตรี 
   ๓.๓ โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ 
   ๓.๔ โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 
   ๓.๕ โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๓.๖ โครงการจัดหาอาหารให้สุนัขจรจัด 
   ๓.๗ โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
   ๓.๘ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอดอนสัก  
   ๓.๙ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
   ๓.๑๐ โครงการจัดกิจกรรมเลือกตั้ง 
   ๓.๑๑ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวินัย 
   ๓.๑๒ โครงการจัดงานรดน้ าขอพรผู้สูงอายุประเพณีสงกรานต์   
   ๓.๑๓ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     
   ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ มีประชาชนติดเชื้อทั่วโลก
รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการในการป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสลุกลาม โดยรณรงค์ให้
ประชาชนภายในประเทศใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ และเว้นระยะห่างไม่ให้รวมกลุ่มท า
กิจกรรมใดใดทั่วประเทศ เป็นเหตุให้โครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะการรวมกลุ่มจ าเป็นยกเลิกด าเนินทั้งหมด ท าให้
โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งงบประมาณไว้ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่ได้ด าเนินการ 
   แนวทางการแก้ไขปัญหา ควรน าโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการมาตั้งงบประมาณใน
ปีงบประมาณต่อไปหลังจากสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสทุเลาลงหรือรัฐบาลก าหนดให้ด าเนินกิจกรรมได้  

 
 
 



-๕๕- 

๔.  ข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนสัก  มีข้อเสนอแนะต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  ดังนี้ 

๔.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  ควรจะด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์ให้
บรรลุผลส าเร็จให้มากกว่านี้   

๔.๒  หากไม่สามารถด าเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้องหาทาง
แก้ปัญหาให้กับประชาชนได้  เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักดีขึ้น   

๔.๓  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  สามารถน ารายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ไปปรับปรุง
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในรายงานข้างต้นแล้ว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก   
อ ำเภอดอนสัก  จังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี

กำรประเมินควำมพึงพอใจ  

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน 
(โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
และประเด็นการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนสัก  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ  
มีรายละเอียด  ดังนี้  

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
ของประชำชนที่มีต่อผลกำรด ำเนินงำน (โครงกำร/กิจกรรม)  

ในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีในภำพรวม

ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและประเด็นกำรพัฒนำ 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก  



 

 

 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   มีทั้งหมด  ๗  ด้าน 
    ๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๒. ด้านการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ๓. ด้านการพัฒนาการด้านการท่องเที่ยวและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   ๔. ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   ๕. ด้านการพัฒนาการด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ๖. ด้านการพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๗. ด้านการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 ประเด็นกำรพัฒนำ  มีทั้งหมด  ๙  ประเด็น 
   ๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
   ๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
   ๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
   ๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
   ๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
   ๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   ๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
   ๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
   ๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

๑.  วิธีกำรประเมิน 
๑.๑  ก ำหนดรูปแบบในกำรประเมิน (โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล) 

-  ก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 
    แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

-  สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  ทั้ง ๙ หมู่บ้านๆ ละ ๑๐ คนๆ ละ 
๑ ชุด รวมเป็น ๖๐ คน 

 

 

 

 



 

 

 

๑.๒  ก ำหนด... 

 ๑.๒  ก ำหนดระยะเวลำในกำรประเมิน 
  -  ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ  ส ารวจในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๓  ด ำเนินกำรประเมิน 
 -  ลงพื้นที่และท าการสุ่มประเมินประชากร        

ชื่อชุมชน 
จ ำนวนประชำกรเป้ำหมำย 

ที่ท ำแบบประเมิน 

๑.  หมู่ที ่ ๑  บ้านนาตาดี ๑๐ 

๒.  หมู่ที่  ๒  บ้านดอนหาร ๑๐ 

๓.  หมู่ที่  ๔  บ้านห้วย ๑๐ 

๔.  หมู่ที่  ๙  บ้านห้วยเสียด ๑๐ 

๕.  หมู่ที่  ๑๐  บ้านนางก า ๑๐ 

๖.  หมู่ที่ ๑๑ บ้านเกาะนกเภา ๑๐ 

๗.  หมู่ที่  ๑๒  บ้านเขาแค ๑๐ 

๘.  หมู่ที่  ๑๓  บ้านเขากลอย ๑๐ 

๙.  หมู่ที่  ๑๔  บ้านนางก าใหม ่ ๑๐ 

รวมประชำกรเป้ำหมำย ๙๐   คน 

 
๑.๔   เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จำกกำรแบบประเมิน 

  -  เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด  ๙๐  ชุด   
  -  บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด  ๙๐  ชุด 

๑.๕  วิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบประเมิน 
  ๑.๕.๑  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 

๑.๕.๒  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการ
ประเมินขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  โดยการหาค่าความพึงพอใจ  ดังนี้ 

๑)  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 
      -  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์  ๘,๑๐๐  คะแนน  

                                                            (๙ x ๑๐ x ๙๐) 
    ๑.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – ๒,๗๐๐      คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ 



คะแนนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 

คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 
(๙๐๐  คะแนน)   

    ๑.๒)  ระดับคะแนน ๒,๗๐๑ – ๕,๔๐๐   คะแนน ระดับ  พอใจ 
    ๑.๓)  ระดับคะแนน   ๕,๔๐๑ – ๘,๑๐๐    คะแนน ระดับ  พอใจมาก 
 
 
 

 
       -  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 

 
 

 
 

 
๒)  ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 

-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  ๖,๓๐๐  คะแนน   
      (๗ x ๑๐ x ๙๐) 

    ๒.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – ๒,๑๐๐        คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ 
    ๒.๒)  ระดับคะแนน    ๒,๒๐๑ – ๔,๒๐๐    คะแนน ระดับ  พอใจ 
    ๒.๓)  ระดับคะแนน    ๔,๒๐๑ – ๖,๓๐๐    คะแนน ระดับ  พอใจมาก 

 

      -  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 

 

 

 

 

๓)  ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ 
       -  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  ๙๐๐  คะแนน 
                                              (๑๐ x ๙๐) 
     ๓.๑)  ระดับคะแนน   ๐ – ๓๐๐   คะแนน  ระดับ  ไม่พอใจ 

    ๓.๒)  ระดับคะแนน   ๓๐๑ – ๖๐๐    คะแนน  ระดับ  พอใจ  
    ๓.๓)  ระดับคะแนน   ๖๐๑ – ๙๐๐   คะแนน  ระดับ  พอใจมาก 

       -  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
    

 

 

 

 

 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ X  ๑๐๐ 

คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ 
(๘,๑๐๐  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์   = 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นฯ   = 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 

คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 
(๖,๓๐๐  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ประเด็นการพัฒนา  = 



 

 

 

 

 

๒.  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อผลกำรด ำเนินงำน (โครงกำร/กิจกรรม) ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลดอนสัก  ในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีในภำพรวม ตำมยุทธศำสตร์
และประเด็นกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก  ดังนี้ 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.  จ ำนวนประชำกรที่ท ำแบบประเมิน   จ ำนวน   ๙๐   คน 
  ๑.๑  เพศชาย จ านวน   ๓๕   คน  

๑.๒  เพศหญิง   จ านวน   ๕๕   คน 
 

๒.  อำยุ 
๒.๑   ต่ ากว่า  ๒๕  ป ี    จ านวน   ๒  คน   

  ๒.๒  ระหว่าง  ๒๕ - ๔๐  ป ี  จ านวน   ๒๖ คน   
  ๒.๓  ระหว่าง  ๔๑ - ๖๐  ป ี  จ านวน   ๔๒ คน  
  ๒.๔  มากกว่า  ๖๐  ปี      จ านวน  ๒๐ คน 
 

๓.  กำรศึกษำ 
  ๓.๑  ต่ ากว่าประถม/ประถมศึกษา  จ านวน      ๕๗ คน   
  ๓.๒  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า         จ านวน  ๒๘ คน    
  ๓.๓  ปริญญาตรี       จ านวน        ๕ คน    
  ๓.๔  สูงกว่าปริญญาตรี      จ านวน   ๐    คน 
    

๔.  อำชีพ 
  ๔.๑  รับราชการ     จ านวน  ๕ คน  
  ๔.๒  รับจ้าง/เกษตรกร    จ านวน  ๕๗ คน 
  ๔.๓  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน  ๑๘ คน 
  ๔.๔  นักเรียน/นักศึกษา    จ านวน  ๑๐ คน 
  ๔.๕  อ่ืนๆ     จ านวน  ๐ คน 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ส่วนที่  ๒  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจฯ 
๒.๑  สรุปตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (ภำพรวมทั้งหมด) 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม  ๕,๔๐๐ คะแนน) 

ระดับ 

ควำมพึงพอใจ 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๔,๓๒๑ พอใจมาก 

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านด้านการพัฒนาการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต ๔,๔๓๓ พอใจมาก 

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔,๓๗๕ พอใจมาก 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ด ี ๔,๔๑๒ พอใจมาก 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

 
 

๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

 
 

๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด   

รวม (เต็ม ๒๑,๖๐๐  คะแนน) ๑๗,๕๔๑ พอใจมำก 

 

๒.๒  สรุปตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  (ภำพรวมท้ังหมด) 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ระดับควำมพึงพอใจ (%)  

พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๘๐.๐๒ - - 

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านด้านการพัฒนาการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต ๘๒,๑๐ - - 

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๘๑.๐๒ - - 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ด ี ๘๑.๗๑ - - 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

   

๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

   

๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด    



ภำพรวม ๘๑.๒๑   

 

 

 

 

 

๒.๓  สรุปตำมประเด็นกำรพัฒนำ (ภำพรวมท้ังหมด) 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม  ๖,๓๐๐  คะแนน) 

ระดับ 

ควำมพึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๕,๐๖๐ พอใจมาก 

๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๔,๙๗๖ พอใจมาก 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๔,๙๔๘ พอใจมาก 

๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๔,๙๗๔ พอใจมาก 

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๕,๕๔๖ พอใจมาก 

๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๕,๓๘๙ พอใจมาก 

๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๕,๒๒๑ พอใจมาก 

๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๕,๒๑๗ พอใจมาก 

๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๕,๓๙๒ พอใจมาก 

รวม (เต็ม  ๕๖,๗๐๐  คะแนน) ๔๖,๗๒๓ พอใจมำก 

 

๒.๔  สรุปตำมประเด็นกำรพัฒนำ (ภำพรวมท้ังหมด) 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
ระดับควำมพึงพอใจ (%) 

พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 82.05 - - 

๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 81.17 - - 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 78.05 - - 

๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 79.21 - - 

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 85.13 - - 

๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 81.17 - - 

๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 81.34 - - 

๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 80.05 - - 



๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 82.75 - - 

ภำพรวม 81.21   

 

 

 

 

 

๒.๕  สรุปแยกตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  

 

ยุทธศำสตร์ที่  ๑  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม  ๙๐๐  คะแนน) 

ระดับควำมพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 792 พอใจมาก 

๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 786 พอใจมาก 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 737 พอใจมาก 

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 782 พอใจมาก 

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 777 พอใจมาก 

๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 783 พอใจมาก 

๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 788 พอใจมาก 

๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 779 พอใจมาก 

๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 797 พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๘,๑๐๐  คะแนน) 7,021 พอใจมำก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านด้านการพัฒนาการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม  ๙๐๐  คะแนน) 

ระดับควำมพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 794 พอใจมาก 

๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 791 พอใจมาก 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 773 พอใจมาก 

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 766 พอใจมาก 

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 851 พอใจมาก 

๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 795 พอใจมาก 

๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 790 พอใจมาก 

๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 775 พอใจมาก 

๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 798 พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๘,๑๐๐  คะแนน) 7,133 พอใจมำก 

 

ยุทธศำสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  ๙๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 786 พอใจมาก 

๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 780 พอใจมาก 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 769 พอใจมาก 

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 772 พอใจมาก 

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 832 พอใจมาก 

๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 779 พอใจมาก 



๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 784 พอใจมาก 

๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 781 พอใจมาก 

๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 792 พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๘,๑๐๐  คะแนน) 7,075 พอใจมาก 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม  ๙๐๐  คะแนน) 

ระดับควำมพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 690 พอใจมาก 

๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 685 พอใจมาก 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 673 พอใจมาก 

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 660 พอใจมาก 

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 850 พอใจมาก 

๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 795 พอใจมาก 

๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 768 พอใจมาก 

๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 772 พอใจมาก 

๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 795 พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๘,๑๐๐  คะแนน) 6,688 พอใจมำก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการด้านการจดัระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 

ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  ๙๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 680 พอใจมาก 

๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 682 พอใจมาก 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 669 พอใจมาก 

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 770 พอใจมาก 

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 830 พอใจมาก 

๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 872 พอใจมาก 

๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 882 พอใจมาก 

๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 881 พอใจมาก 

๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 892 พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๘,๑๐๐  คะแนน) 7,158 พอใจมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม  ๙๐๐  คะแนน) 

ระดับควำมพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 698 พอใจมาก 

๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 692 พอใจมาก 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 695 พอใจมาก 

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 682 พอใจมาก 

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 684 พอใจมาก 

๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 692 พอใจมาก 

๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 691 พอใจมาก 

๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 687 พอใจมาก 

๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 700 พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๘,๑๐๐  คะแนน) 6,221 พอใจมำก 

 

ยุทธศำสตร์ที่  ๗  ด้านการส่งเสรมิการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม  ๙๐๐  คะแนน) 

ระดับควำมพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 620 พอใจมาก 

๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 560 พอใจมาก 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 632 พอใจมาก 

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 542 พอใจมาก 

๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 722 พอใจมาก 

๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 673 พอใจมาก 



๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 518 พอใจมาก 

๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 542 พอใจมาก 

๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 618 พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๘,๑๐๐  คะแนน) 5,427 พอใจมำก 

 

 

 

๓.  สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  พบว่า 

ประชำชนมีควำมพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมำก  คิดเป็นร้อยละ  ๘๕.๓๙   
  ระดับพอใจมำก  (ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำพรวมทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ  ๘๑.๒๑)  

- พอใจมากสูงสุด   ร้อยละ ๘๒.๑๐   
  (ยุทธศาสตร์ด้านลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต) 
- พอใจมากต่ าสุด  ร้อยละ  ๘๐.๐๒   
  (ยุทธศาสตร์ด้านบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล) 

  ระดับพอใจมำก (ตำมประเด็นกำรพัฒนำภำพรวมทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ  ๗๗.๔๒)  
- พอใจมากสูงสุด    ร้อยละ ๘๕.๑๓   
  (ประเด็นมีโครงการโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม) 
- พอใจมากต่ าสุด ร้อยละ ๗๘.๐๕  
 (ประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม) 

 
 
 
 

๔.  กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
 ๔.๑ วิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ  

ตามที่ อบต. ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยแบ่งช่วงของผลการประเมิน
ออกเป็น ๓ ระดับ  คือ  ไม่พอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมำก  คิดเป็นร้อยละ  ๘๑.๒๑  
เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๘๒.๐๙)  ลดลง ๐.๘๘ 

 ๔.๒  วิเครำะห์สำเหตุของผลกำรประเมินที่ได้  
   จากการวิเคราะห์ผลการประเมินในข้อ  ๔.๑  จะเห็นได้ว่าประชาชนมีควำมพึงพอใจมำกต่อการ
ด าเนินงานของ อบต. น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเพียงร้อยละ ๐.๘๘   เหตุผลที่ท าให้ผลการประเมินน้อยกว่าปีที่ผ่านมานั้น  
อาจเกิดจากสถานการณ์โควิด – ๑๙  ที่เกิดขึ้น  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  ไม่สามารถด าเนินโครงการ/



กิจกรรมหลายๆ  โครงการได้  และเกิดสถานการณ์ภัยแล้งเป็นประวัติการณ์ต้องใช้เงินงบประมาณในการแก้ไขปัญหา
เป็นจ านวนมาก  โดยโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้  จ านวนทั้งหมด  ๑๗  โครงการ  มีดังนี้ 

1.  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย  งบประมาณ  10,000  บาท 
2.  โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคคลากรองค์การบริหารส่วน

ต าบลวังโพธิ์  งบประมาณ  10,000  บาท 
3.  โครงการอบรมให้ความรู้ตามพะราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาวของราชการ พ.ศ. 2540  งบประมาณ  10,000  

บาท 
4.  โครงการจัดเก็บภาษี  งบประมาณ   2,000  บาท 
5.  โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย  งบประมาณ  30,000  บาท 
6.  โครงการป้องกันสถาบันส าคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์  งบประมาณ  15,000  บาท 
7.  โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด  งบประมาณ  30,000  บาท 
8.  ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  หลักสูตรจัดตั้ง  งบประมาณ

100,000  บาท 
9.  โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  งบประมาณ  10,000 บาท  
10. โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต าบลวังโพธิ์  งบประมาณ  150,000  บาท 
11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)  

งบประมาณ  20,000  บาท 
12. โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชน  งบประมาณ  20,000  บาท 
13. โครงการผู้สูงวัยหัวใจแกร่ง  งบประมาณ  20,000  บาท 
14. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์  งบประมาณ  30,000  บาท 
15. โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  งบประมาณ  50,000  บาท 
16. โครงการก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ  งบประมาณ  10,000  บาท 
17. โครงการปลูกหญ้าแฝก  งบประมาณ  10,000  บาท  

 
 

 

 

 

 

๕.  ข้อเสนอแนะ 
จากผลการประเมินความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลวังโพธิ์  มีข้อเสนอแนะต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  ดังนี้ 
๕.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  ควรจะด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์ให้

บรรลุผลส าเร็จให้มากกว่านี้   
๕.๒  หากไม่สามารถด าเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้องหาทาง

แก้ปัญหาให้กับประชาชนได้  เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจใจ
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักดีขึ้น   

๕.๓  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  สามารถน าผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้นแล้ว 



 
 

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

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

จากท่ีคณะกรรมการตดิตามไดด้ าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กาบริหารส่วนต าบล ดอนสัก  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  มีข้อเสนอแนะดังนี้    

 

 ปัญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ  

  

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก 



 

 

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

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


