
1 
 

ส่วนที่ 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 เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

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) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
2) เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
3) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
4) เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
5) เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
6) เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
7) เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
8) เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
9) เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.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  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕9 ข้อ ๑๔ (๕)   
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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.  กรรมการ 
9.4 นางสมใจ   ชาติภิรมย์      สมาชิกสภา อบต.  กรรมการ 
9.5 นายปัญญา   กลิ่นโลกัย  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ  
9.6 นายประชนม์   อาวุธเพชร  ผู้แทนหน่วยงานราชการ  กรรมการ 
9.7 นางอาภรณ์   สุทธิบูรณ์  ผู้แทนหน่วยงานราชการ  กรรมการ 
9.8 นางสาวประวีณยา  สุวรรณพงศ์ หัวหน้าส านักงานปลัดฯ  กรรมการ 
9.9 นางวราภรณ์   สาระมาศ  ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
9.10 นายสมบุญ   ทิพย์โท  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
9.11 นายนิคม   ลักษณะปิยะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
9.12 นายสมพร   ชูสังกิจ  นักวิเคราะห์นโยบายฯ  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  คาดหวังที่จะ
ให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

“เศรษฐกิจดีมีคุณธรรม น าการศึกษาพาเมืองน่าอยู่ ทุกชีวีตอยู่ดีมีสุข” 
 

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

ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
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 ด้านสังคม 
  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 การส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปโตย 
  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 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธ์

ศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงาน
ผลการดาเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดาเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคมหรือไตรมาสที่ 1  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ้านเกาะ  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
2. รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่  
  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 10 1,050,000 1 60,000 1 60,000 
2. การพัฒนาด้านสังคม 60 9,873,340 44 9,121,000 35 8,771,000 35 8,771,000 
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 62 29,176,500 59 27,422,000 9 4,499,000 6 5,180,000 
4. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 19 8,712,600 11 3,872,600 5 11,746,600 5 11,746,600 
5. การสร้างธรรมาภบิาลและบรหิาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

13 772,000 13 782,000 12 752,000 12 752,000 

6. การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

12 730,000 9 530,000 6 250,000 6 250,000 

รวม 177 50,344,440 146 42,777,600 68 26,078,600 65 26,759,600 

 
2. จ านวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ (รอบเดือนเมษายน 2561)    

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการเฉพาะปี 2561 จ านวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 11 6.21 1,080,000 2.15 2 2.25 80,000 0.45 
2. การพัฒนาด้านสังคม 60 33.90 9,873,340 19.21 45 50.56 8,310,515 46.39 
3. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

62 35.03 29,176,500 57.95 18 20.22 6,295,300 35.14 

4. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 19 10.73 8,712,600 17.31 3 3.37 2,654,100 14.81 
5. การสรา้งธรรมาภิบาลและ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

13 7.34 772,000 1.53 18 20.22 466,100 2.60 

6. การพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

12 6.78 730,000 1.45 3 3.37 110,000 0.61 

 177  50,344,440  89 100 17,916,015 100 
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3. จ านวนโครงการและงบประมาณที่ลงนามสัญญา/เบิกจ่ายงบประมาณ (รอบเดือนเมษายน 2561)    

ยุทธศาสตร ์
จ านวนที่ลงนามสัญญาเฉพาะปี 2561 จ านวนโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะปี 2561 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 
2. การพัฒนาด้านสังคม 19 73.08 3,745,810 60.48 12 70.59 548,254.35 22.66 
3. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

6 23.08 2,109,400 34.06 5 29.41 1,870,900.00 77.34 

4. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 1 0.00 338,000.00 5.46 0 0.00 0.00 0.00 
5. การสรา้งธรรมาภิบาลและ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

0 3.84 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 

6. การพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 

 26  9,755,835  17  2,419,154.35 100 

 
4. จ านวนโครงการและงบประมาณเบิกจ่ายงบประมาณและด าเนินการ 100 % (รอบเดือนเมษายน 2561)    

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

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 
2. การพัฒนาด้านสังคม 12 70.59 548,254.35 22.66 12 70.59 548,254.35 22.66 
3. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

5 29.41 1,870,900.00 77.34 5 29.41 1,870,900.00 77.34 

4. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 
5. การสรา้งธรรมาภิบาลและ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 

6. การพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 

 17  2,419,154.35  17  2,419,154.35  

 
5. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

ยุทธศาสตร ์
ผลการด าเนนิงาน งบประมาณ 

ด าเนนิการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนนิการ 

งบประมาณ       
ที่ไดร้บั 

งบประมาณ      
ที่เบิกจ่ายไป 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - - - - 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 1 4 - 6,282,735 3,374,016 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 
- - - - - 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า - - - - - 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการ

เสริมสร้าง ธรรมาภิบาลและบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 

- - - - - 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - - - - 

รวม 1 4  6,282,735 3,374,016 
หมายเหต ุ*** รอบเดือนเมษายน 2561*** 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณทีอ่นุมตั ิ

(บาท) 
งบประมาณที่เบกิจ่าย 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,750,400 2,059,700 1,660,700 
2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,354,000 720,000 634,000 
3 อาหารเสริม (นม) 335,335 142,816 192,519 
4 อาหารกลางวัน 749,500 358,000 391,500 
5 ค่าวัสดุ (รายหัว) 93,500 93,500 - 

รวม 6,282,735 3,374,016 2,878,719 
 
แบบที่ 3/1 การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นการประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีการก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง 
ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ้านเกาะ   อ าเภอพรหมคีรี   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน วันที ่ 24  เมษายน 2561 
  

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

ยุทธศาสตร ์
โครงการที่บรรจ ุ

ในแผนพัฒนาสามปี 
เฉพาะปี 2561 

โครงการตาม 
แผนด าเนินงาน 
ประจ าปี 2561 

โครงการที ่
ด าเนินงานใน 

ปีงบประมาณ 2561 
(ครั้งท่ี 1 เมษายน) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

11 2 0 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สังคม 

60 45 19 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

62 18 6 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
แหล่งน้ า 

19 3 1 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการ
เสรมิสร้าง ธรรมาภิบาลและ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี

13 18 0 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

12 3 0 

รวมท้ังสิ้น 177 89 26 
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เฉพาะปี 2561 
50.28 29.21 
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2. การจัดท างบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ (ครั้งที่ 1) รอบเมษายน 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนแบบระบุวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้ง
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน โครงการที่อนุมัติ จ านวน 89 โครงการ งบประมาณ 17,916,015 บาท 
โครงการที่ได้ด าเนินการ (ครั้งที่ 1) เมษายน 2561 จ านวน 26 โครงการ งบประมาณ 6,193,210.35 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

ข้อบัญญัติ/โอน/ 
เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
- - - - - 

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม 
2.1 แผนงานการศึกษา 
1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ข้อบัญญัติ 60,000 

โอนเพิ่ม 5,000  
รวม 65,000 

61,794.35 

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

ข้อบัญญัติ 363,000 225,500 

3 อาหารเสริม (นม) ข้อบัญญัติ 335,335 142,816 
4 โครงการอาหารกลางวัน ข้อบัญญัติ 

(อุดหนุน) 
510,000 226,000 

5 โครงการฝึกอบรมดนตรีไทยให้กับเยาวชน
ต าบลบ้านเกาะ 

ข้อบัญญัติ 20,000 15,225 

2.2 แผนงานการสาธารณสขุ 
6 โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษ 

สุนัขบ้า 
ข้อบัญญัติ 10,000 

(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 
9,000 

7 โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ข้อบัญญัติ 100,000 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

20,000 

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
8 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ข้อบัญญัติ 250,000 183,840 

2.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
9 โครงการจัดงานซึ่งเป็นวันส าคัญ ข้อบัญญัติ 10,000 6,100 

10 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ข้อบัญญัติ 150,000 147,810 
11 โครงการจัดงานประเพณีลากพระอ าเภอ

พรหมคีรี 
ข้อบัญญัติ 

(เงินอุดหนุน) 
5,000 5,000 

12 โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า      
ขึ้นธาตุ 

ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 

3,000 2,000 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

ข้อบัญญัติ/โอน/ 
เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

13 โครงการจัดงานประเพณีชักพระ หมู่ที่ 7 ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 

5,000 5,000 

14 โครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟ       
วัดเขาขุนพนม หมู่ที่ 3 

ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 

15,000 15,000 

15 โครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟวัด
อินทคีรี หมู่ที่ 7 

ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 

20,000 20,000 

2.5 แผนงานงบกลาง 
16 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติ 3,750,400 1,791,700 
17 เบี้ยยังชีพคนพิการ ข้อบัญญัติ 1,354,000 618,400 
18 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ ข้อบัญญัติ 42,000 23,000 
19 เงินส ารองจ่าย ข้อบัญญัติ 300,000 227,625 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าข้าม-

หน้าเขา หมู่ที่ 4 
ข้อบัญญัติ 411,300 411,000 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน 
นายเชือบ หมู่ที่ 6 

ข้อบัญญัติ 445,700 445,700 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายร้อยโท      
สุพจน์ หมู่ที่ 7 

ข้อบัญญัติ 238,500 238,500 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศุภณัฐ 
หมู่ที่ 5 

ข้อบัญญัติ 291,500 291,500 

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้า     
เขาใน หมู่ที่ 4 

ข้อบัญญัติ 291,700 291,700 

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วย      
ไข่นุช-ห้วยอ้ายดาษ หมู่ที่ 5 

ข้อบัญญัติ 431,000 431,000 

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
26 โครงการก่อสร้างท่อเมนประปา (เลียบ

ถนนวิริยานุศาสตร์) หมู่ที่ 7 (ตอนที่ 1) 
เงินสะสม 338,400 338,000 

5. ยุทธศาสตร์  
- - - - - 

6. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- - - - - 

รวมทั้งสิ้น  9,755,835 6,193,210.35 
 

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

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

ปัญหา 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในงบประมาณรายจ่ายได้

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

งบประมาณรายจ่าย เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด 
3. โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีมีมากเกินไปไม่สามารถด าเนินการได้หมด 

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 าแผนพัฒนาสามปี การจัดท างบประมาณรายจ่าย ควรค านึงถึงสถานการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   

3.  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการไดท้ั้งหมดในปีงบประมาณนั้น   

4. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลดงบประมาณและโอนตั้งจ่ายรายการใหม่   

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน มีเพียงข้อร้องทุกข์ปัญหา
ความเดือดร้อนที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  

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


