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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

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

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ซึ่งเป็น

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีก่ าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
ความหมายรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
และงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการ
จัดท างบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงาน
คลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ 

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
โครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
การบริหารงานท้องถิ่นให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชน 

 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
1) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหารโครงการ 
2) เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน โครงการ/กิจกรรม   
3) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
4) เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
5) เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
6) เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
7) เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
8) เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 



2 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

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

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   
   ขั้นตอนที่ ๔    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑2 (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสาม          
สิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑3 (5)    
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4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
9.1 นายเชือบ   ไอยสุวรรณ์  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  ประธานกรรมการ 
9.2 นายราวิน   พันธุ์เผือก  ประธานสภา อบต.บ้านเกาะ กรรมการ 
9.3 นายธีระศักดิ์   ฤทธิจักร  สมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ กรรมการ 
9.4 นางสมใจ   ชาติภิรมย์      สมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ กรรมการ 
9.5 นายประชนม์   อาวุธเพชร  ผู้แทนหน่วยงานราชการ  กรรมการ 
9.6 นางอาภรณ์   สุทธิบูรณ์  ผู้แทนหน่วยงานราชการ  กรรมการ 
9.7 นางสาวประวีณยา  สุวรรณพงศ์ หัวหน้าส านักงานปลัดฯ  กรรมการ 
9.8 นางวราภรณ์   สาระมาศ  ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
9.9 นายปัญญา   กลิ่นโลกัย  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ  
9.10 นายสมบุญ   ทิพย์โท  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
9.11 นายนิคม   ลักษณะปิยะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
9.12 นายสมพร   ชูสังกิจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ 

 
--------------------------------------------------- 
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

---------------------- 
วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่ง
เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น
ในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  ความคาดหวัง
ที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

“เศรษฐกิจดีมีคุณธรรม น าการศึกษาพาเมืองน่าอยู่ ทุกชีวีตอยู่ดีมีสุข” 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. การส่งเสริม พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประชาชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
2. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาการ

ตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
3. การพัฒนา เมืองน่าอยู่  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
4. การพัฒนาปรับปรุงการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพ   
5. การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสาธารณสุข 

ตลอดทั้งสวัสดิการของประชาชน 
6. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยมั่นคงในสังคม การปูองกันภัยฝุายพลเรือนเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชน เพ่ือสร้าง
ความ เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
1. ประชากรมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีความรู้และมีรายได้ที่เพียงพอสามารถพึงตนเองได้ 
2. ประชาชนได้รับการบริการข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง เพียงพอและเสมอภาค 
3. ประชาชนมีศักยภาพ และมีชุมชนที่เข้มแข็ง 
4. สนับสนุนส่งเสริม พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การ

สาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ 
5. การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีความสะดวก รวดเร็ว และเพียงพอ 
6. ประชาชนน้อมน าเอาแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
7. การบริหารจัดการที่ดีและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
8. สนับสนุนส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน 

 
  

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ 
  1.1 การส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ 
  1.2 การส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
  1.3 การแก้ไขปัญหาการว่างงาน 
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  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม 
  2.1 การนันทนาการและส่งเสริมกีฬา  
  2.2 การจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
  2.3 การสาธารณสุข 
  2.4 การศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
  2.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
  2.6 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  2.7 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  3.1 การด าเนินงานสาธารณูปโภค 
  3.2 การระบายน้ า 
  3.3 การผังเมือง 

4. ยุทธศาสตร์ ด้านแหล่งน้ า 
  4.1 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค - บริโภค 

4.2  การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
5. ยุทธศาสตร์ ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

  5.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  5.2 การส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตย 
  5.3 การพัฒนาบุคลากร 
  5.5 การพัฒนารายได้ 
  5.6 การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
  5.7 การให้บริการประชาชน 
 6. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.1 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.2 การสร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.3 การอนุรักษ์และใช้พลังงานทดแทน 

 
 

**************************** 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

------------------------------------------------- 
1. การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   

1.1) มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

1.2) มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

1.3) มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4) มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
  

1.5) มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

  

1.6) มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

๒. การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
2.1) มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์การบริหารส่วน

ต าบลมาจัดท าฐานข้อมูล 
  

2.2) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3) มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล (SWOT) 

และ AIC เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

  

2.4) มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

2.5) มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6) มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
2.7) มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
2.8) มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
2.9) มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
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2.10) มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.11) มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
2.12) มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
2.13) มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธ์

ศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม - กันยายน หรือไตรมาสที่ 4  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ้านเกาะ  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่  
  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)   ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) 
  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)   ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) 

 

1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) รวมทั้งที่เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 11 1,080,000 11 1,250,000 2 260,000 2 260,000 
2. การพัฒนาด้านสังคม 62 9,973,340 52 9,621,000 42 9,221,000 42 9,221,000 
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 68 32,872,900 66 32,156,500 14 9,101,500 8 7,472,000 
4. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 20 9,046,000 12 4,222,600 5 11,746,600 5 11,746,600 
5. การสร้างธรรมาภบิาลและบรหิาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

13 772,000 15 792,000 14 762,000 14 762,000 

6. การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

13 760,000 10 560,000 6 250,000 6 250,000 

รวม 187 54,504,240 166 48,602,100 83 31,341,100 77 29,711,600 

 
2. จ านวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ (ตุลาคม 2561)   

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการเฉพาะปี 2561 จ านวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 11 5.89 1,080,000 1.98 2 2.86 80,000 0.45 
2. การพัฒนาด้านสังคม 62 33.16 9,973,340 18.30 35 50.00 7,957,235 44.35 
3. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

68 36.36 32,872,900 60.31 19 27.14 6,812,186 37.97 

4. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 20 10.70 9,046,000 16.60 3 4.29 2,654,100 14.79 
5. การสรา้งธรรมาภิบาลและ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

13 6.95 772,000 1.42 8 11.43 327,000 1.82 

6. การพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

13 6.95 760,000 1.39 3 4.29 110,000 0.61 

รวม 187  54,504,240  70  17,940,521  
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3. จ านวนโครงการและงบประมาณที่ลงนามสัญญา/เบิกจ่ายงบประมาณ (รอบเดือนตุลาคม 2561)    

ยุทธศาสตร ์
จ านวนที่ลงนามสัญญาเฉพาะปี 2561 จ านวนโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะปี 2561 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 1.69 100,000 0.59 1 1.69 93,200 0.59 
2. การพัฒนาด้านสังคม 34 57.63 7,907,235 46.64 34 57.63 7,175,543.63 45.40 
3. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

18 30.51 6,192,168 36.52 18 30.51 6,110,722 38.66 

4. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 3 5.08 2,654,100 15.65 3 5.08 2,368,000 14.98 
5. การสรา้งธรรมาภิบาลและ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3 5.08 102,000 0.60 3 5.08 59,105 0.37 

6. การพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 59  16,955,503  59  15,806,571.63  

 
4. จ านวนโครงการและงบประมาณเบิกจ่ายงบประมาณและด าเนินการ 100 % (รอบเดือนตุลาคม 2561)    

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะปี 2561 จ านวนโครงการที่ด าเนินการเสร็จ 100 % 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 1.69 93,200 0.59 1 1.69 93,200 0.59 
2. การพัฒนาด้านสังคม 34 57.63 7,175,543.63 45.40 34 57.63 7,175,543.63 45.40 
3. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

18 30.51 6,110,722 38.66 18 30.51 6,110,722 38.66 

4. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 3 5.08 2,368,000 14.98 3 5.08 2,368,000 14.98 
5. การสรา้งธรรมาภิบาลและ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3 5.08 59,105 0.37 3 5.08 59,105 0.37 

 6. การพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 59  15,806,571.63  59  15,806,571.63  

 
5. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

ยุทธศาสตร ์
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ       
ที่ได้รับ 

งบประมาณ      
ที่เบิกจ่ายไป 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ - - - - - 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม 5 - - 6,216,900 5,801,252 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง

พื้นฐาน 
- - - - - 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นแหล่งน้ า - - - - - 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการ

เสรมิสร้าง ธรรมาภิบาลและบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

- - - - - 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - - - - 

รวม 5 - - 6,216,900 5,801,252 
หมายเหต ุ*** รอบเดือนตุลาคม 2561*** 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณที่อนุมัต ิ

(บาท) 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 3,750,400 3,568,200 182,200 
2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,354,000 1,220,000 134,000 
3 อาหารเสริม (นม) 269,500 221,552.28 47,947.72 
4 อาหารกลางวัน 749,500 698,000 51,500 
5 ค่าวัสดุ (รายหัว) 93,500 93,500 0 

รวม 6,216,900 5,801,252 415,647.72 
 
แบบที่ 3/1 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นการประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีการก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ้านเกาะ   อ าเภอพรหมคีรี   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน วันที ่ 21  ธันวาคม  2561 
  

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
1. จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการที่บรรจ ุ
ในแผนพัฒนาสี่ปี 
เฉพาะป ี2561 

โครงการตาม 
แผนด าเนินงาน 
ประจ าป ี2561 

โครงการที่ 
ด าเนินงานใน 

ปีงบประมาณ 2561 
1) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 11 2 1 
2) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม 62 35 34 
3) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 
68 19 19 

4) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านแหลง่น้ า 20 3 3 
5) ยุทธศาสตร์การพฒันา ด้านการ

เสริมสร้าง ธรรมาภิบาลและบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

13 8 3 

6) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

13 3 0 

รวมทั้งสิ้น 187 70 60 
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุ 

ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เฉพาะปี 2561 
37.43 85.71 
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2. การจัดท างบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ (ครั้งที่ 1) รอบตุลาคม 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนแบบระบุวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้ง
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน โครงการที่อนุมัติ จ านวน 70 โครงการ งบประมาณ 17,940,521 บาท 
โครงการที่ได้ด าเนินการ จ านวน 59 โครงการ งบประมาณ 15,806,571.63 บาท โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ
จ านวน 10 โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ จ านวนงบประมาณ 620,000 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

ข้อบัญญัติ/โอน/ 
เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงาน การเกษตร 

1 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ 

ข้อบัญญัติ 50,000 
โอนเพิ่ม 50,000 

รวม 100,000 

93,200 

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม 
2.1 แผนงาน รักษาความสงบภายใน 

2 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ าเภอ
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ข้อบัญญัติ 0 
โอนเพิ่ม 20,000 

รวม 20,000 

20,000 

2.1 แผนงานการศึกษา 
3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ข้อบัญญัติ 60,000 

โอนเพิ่ม 5,000  
รวม 65,000 

61,794.35 

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

ข้อบัญญัติ 363,000 325,500 

5 อาหารเสริม (นม) ข้อบัญญัติ 335,335 221,552.28 
6 โครงการอาหารกลางวัน ข้อบัญญัติ 

(อุดหนุน) 
510,000 466,000 

7 โครงการฝึกอบรมดนตรีไทยให้กับเยาวชน
ต าบลบ้านเกาะ 

ข้อบัญญัติ 20,000 15,225 

8 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเกาะ 

ข้อบัญญัติ 10,000 6,000 

9 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ข้อบัญญัติ 50,000 26,770 
2.2 แผนงานการสาธารณสขุ 

10 โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษ 
สุนัขบ้า 

ข้อบัญญัติ 10,000 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

9,000 

11 โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 

100,000 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

100,000 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

ข้อบัญญัติ/โอน/ 
เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
12 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ข้อบัญญัติ 250,000 

โอนลด 100,000  
รวม 150,000 

141,450 

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
13 โครงการครอบครัวสดใสห่างไกล               

ยาเสพติด 
ข้อบัญญัติ 40,000 7,800 

14 โครงการกีฬาเยาวชน ประชาชนทั่วไป  
ต้านภัยยาเสพติด “กีฬาสัมพันธ์บ้านเกาะ
เกมส์ 2018 ครั้งที่ 17” 

ข้อบัญญัติ 250,000 236,699 

15 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา          
ยาเสพติด 

ข้อบัญญัติ 32,500 20,908 

16 โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข        
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัด อ าเภอ 
เคลื่อนที่) 

ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 

10,000 10,000 

2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
17 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ข้อบัญญัติ 40,000 37,306 
18 โครงการจัดงานซึ่งเป็นวันส าคัญ ข้อบัญญัติ 10,000 6,100 
19 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ 
ข้อบัญญัติ 15,000 1,950 

20 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรากูร 

ข้อบัญญัติ 20,000 4,379 

21 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ 

ข้อบัญญัติ 40,000 32,475 

22 โครงการวันชาวสวนอ าเภอพรหมคีรี ข้อบัญญัติ 60,000 60,000 
23 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ข้อบัญญัติ 150,000 147,810 
24 โครงการจัดงานประเพณีลากพระอ าเภอ

พรหมคีรี 
ข้อบัญญัติ 

(เงินอุดหนุน) 
5,000 5,000 

25 โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า      
ขึ้นธาตุ 

ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 

3,000 2,000 

26 โครงการจัดงานประเพณีชักพระ หมู่ที่ 7 ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 

5,000 5,000 

27 โครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟวัดเขา-
ขุนพนม หมู่ที่ 3 

ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 

15,000 15,000 
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ดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

ข้อบัญญัติ/โอน/ 
เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
28 โครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟวัด

อินทคีรี หมู่ที่ 7 
ข้อบัญญัติ 

(เงินอุดหนุน) 
20,000 20,000 

29 โครงการสืบสานประเพณีเทศกาล      
เดือนสิบ 

ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 

7,000 7,000 

30 โครงการงานประเพณีวันชาวสวนอ าเภอ
พรหมคีรี 

ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 

50,000 50,000 

2.6 แผนงานงบกลาง 
31 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติ 3,750,400 3,568,200 
32 เบี้ยยังชีพคนพิการ ข้อบัญญัติ 1,354,000 1,220,000 
33 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ ข้อบัญญัติ 42,000 

โอนเพิ่ม 5,000 
47,000 

47,000 

34 เงินส ารองจ่าย (กรณีฉุกเฉิน) ข้อบัญญัติ 300,000 227,625 
35 เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล

บ้านเกาะ 
 

ข้อบัญญัติ 50,000 50,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าข้าม -

หน้าเขา หมู่ที่ 4 
ข้อบัญญัติ 411,300 411,000 

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน       
นายเชือบ หมู่ที่ 6 

ข้อบัญญัติ 445,700 445,700 

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายร้อยโท      
สุพจน์ หมู่ที่ 7 

ข้อบัญญัติ 238,500 238,500 

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศุภณัฐ  
หมู่ที่ 5 

ข้อบัญญัติ 291,500 291,500 

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้า     
เขาใน หมู่ที่ 4 

ข้อบัญญัติ 291,700 291,700 

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วย      
ไข่นุช-ห้วยอ้ายดาษ หมู่ที่ 5 

ข้อบัญญัติ 431,000 431,000 

42 โครงการขยายไหลทางถนน คสล. สาย      
ห้วยไข่นุช หมู่ที่ 5 

ข้อบัญญัติ 170,000 170,000 

43 โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. ต าบล
บ้านเกาะ (สายบ้านนอกไร่ หมู่ที่ 3) 
 

ข้อบัญญัติ 34,500 34,500 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

ข้อบัญญัติ/โอน/ 
เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
44 โครงการติดตั้งกระจกโค้งลดอุบัติเหตุ ข้อบัญญัติ 260,000 260,000 
45 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.        

สายหนองโสม หมู่ที่ 7 
ข้อบัญญัติ 358,700 

โอนเพิ่ม 39,700 
398,400 

398,400 

46 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านในไร่ - บ้าน
ยายค า หมู่ที่ 6 

ข้อบัญญัติ 620,000 (อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน    
นางแช่ม หมู่ที่ 4 

เงินสะสม 468,000 468,000 

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน       
นายสุรินทร์ - ประปา หมู่ที่ 4 

เงินสะสม 257,200 257,200 

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน       
นายปรีดี หมู่ที่ 5 

เงินสะสม 261,500 261,500 

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน     
นายไสว หมู่ที่ 6 

เงินสะสม 351,700 351,700 

51 โครงการบุกเบิกถนนสายทองใบใหญ่        
หมู่ที่ 6 

เงินสะสม 176,600 176,600 

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน     
นายสุรินทร์ - ที่ดินนายธวัชชยั หมู่ที่ 7 

เงินสะสม 436,000 436,000 

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคอกไก่ -
หนองควายขวาง หมู่ที่ 7 

เงินสะสม 453,000 453,000 

54 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะแรงต่ า 
ถนนสายคอกไก่ - หนองควายขวาง         
หมู่ที่ 7 

ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 

815,586 734,422.32 

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

55 โครงการก่อสร้างท่อเมนประปา (เลียบถนน
วิริยานุศาสตร์) หมู่ที่ 7 (ตอนที่ 1) 

เงินสะสม 338,400 338,000 

56 โครงการก่อสร้างท่อเมนประปา (เลียบถนน
วิริยานุศาสตร์) หมู่ที่ 4,5 (ตอนที่ 2) 

เงินสะสม 959,700 677,000 

57 โครงการก่อสร้างท่อเมนประปา (เลียบถนน
วิริยานุศาสตร์) หมู่ที่ 4,5,6,7 (ตอนที่ 3) 

เงินสะสม 1,356,000 1,353,000 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

ข้อบัญญัติ/โอน/ 
เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

5. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างธรรมมาภิบาลและบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
แผนงานบริหารทั่วไป 

58 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา 

ข้อบัญญัติ 5,000 1,500 

59 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง อบต.
บ้านเกาะ 

ข้อบัญญัติ 10,000 9,245 

60 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน อบต.บ้านเกาะ 

ข้อบัญญัติ 50,000 
โอนเพิ่ม 37,000 

รวม 87,000 

48,360 

6. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- - - - - 

รวมทั้งสิ้น 17,575,521 15,807,571 
 

บัญชีครุภัณฑ ์

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

ข้อบัญญัติ/โอน/ 
เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

1) แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
1 ตู้เหล็กเก็บสาร 2 บาน (จ านวน 2 หลัง) ข้อบัญญัติ 11,000 11,000 
2 โพเดี่ยม ข้อบัญญัติ 24,000 24,000 
3 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ข้อบัญญัติ 3,000 2,200 
4 เก้าอ้ีแถว ข้อบัญญัติ 3,000 2,800 
5 โต๊ะส านักงาน ข้อบัญญัติ 5,000 4,250 
6 เครื่องปรับอากาศ ข้อบัญญัติ 80,400 80,000 
7 เครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับเก็บเอกสารทั่วไป ข้อบัญญัติ 3,100 3,000 
งานบริหารงานคลัง 
8 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน 

(จ านวน 2 เครื่อง) 
ข้อบัญญัติ 32,000 32,000 

9 เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 
(จ านวน 2 เครื่อง) 

ข้อบัญญัติ 5,600 5,000 

10 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวด า 

ข้อบัญญัติ 9,000 9,000 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

ข้อบัญญัติ/โอน/ 
เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

2) แผนงานรักษาความสงบภายใน 
11 ปูายไฟจราจร ข้อบัญญัติ 24,000 24,000 
12 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ข้อบัญญัติ 13,000 10,000 

3) แผนงานการศึกษา 
13 โต๊ะส านักงาน จ านวน 2 ตัว ข้อบัญญัติ 11,000 10,780 
14 เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว ข้อบัญญัติ 3,400 3,000 
15 พัดลมติดผนัง ข้อบัญญัติ 5,400 5,400 
16 เครื่องเล่นซีดี ข้อบัญญัติ 2,500 2,350 
17 เตียงส าหรับพยาบาลเด็ก ข้อบัญญัติ 6,000 2,900 

4) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
18 ชั้นวางหนังสือ ข้อบัญญัติ 4,980 4,980 
19 เครื่องพ่นหมอกควัน ข้อบัญญัติ 59,000 59,000 

รวมทั้งสิ้น 305,380 295,660 
 

ข้อมูลอ้างองิ : ระบบบันทึกบัญชขีอง อปท. (e-LAAS) : รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจ าเดือน กันยายน 2561 
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ส่วนที่ 4 
ข้อร้องเรียน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

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

ปัญหา 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในงบประมาณรายจ่ายได้

ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนาเนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด  
2. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ใน

งบประมาณรายจ่าย เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด 
3. โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสี่ปีมีมากเกินไปไม่สามารถด าเนินการได้หมด 
4. โครงการที่ด าเนินการแล้วบางโครงการเกิดผลกระทบกับประชาชน เช่น โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. เมื่อด าเนินการเสร็จแล้ว ฝนตกหนักน้ าระบายไม่ทันส่งผลให้น้ าท่วมขังพ้ืนที่ทางการเกษตรของประชาชน 
อุปสรรค 

1. การบริหารงานในด้านอ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ 
2. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน

ได้ทั้งหมด 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบาง

รายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลดงบประมาณและมีการตั้งจ่ายรายการใหม่    
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว
และถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 

2. การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี การจัดท างบประมาณรายจ่าย ควรค านึงถึงสถานการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   

3.  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการไดท้ั้งหมดในปีงบประมาณนั้น   

4. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลดงบประมาณและโอนตั้งจ่ายรายการใหม่   

5. การด าเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ควรมีการส ารวจพ้ืนที่ก่อนด าเนินการเพ่ือลด
ผลกระทบจาการการด าเนินโครงการ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน มีเพียงข้อร้องทุกข์ปัญหา
ความเดือดร้อนที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  

 
 

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


