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สวนท่ี 1

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537และแกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีตางๆ เพิ่มมากข้ึน ท้ังใน
ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว ดานการบริหาร
จัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีอํานาจหนาท่ีเพิ่มมากข้ึน แตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ เพื่อใหการดําเนินงาน
ขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นของ
ตน  จึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน อันเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญ
ประการหน่ึงท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว จึงจําเปนตองมี
การกําหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองตอการทํางานเพื่อพัฒนาทองถิ่นและสามารถบงช้ีความสําเร็จของ
แผนไดดวยเหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความสําคัญ 5 ประการคือ

1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
2) ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร
3) ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา
4) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซํ้าซอน และ
5) ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน

ดังน้ันแลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศท่ีจะช้ีไดวาการพัฒนาทองถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดําเนินการตอ
หรือยุติโครงการตางๆ  เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถิ่น เพราะวาการ
ดําเนินการใดๆ  ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไวแลว
และท่ีไดจัดทําเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดตั้งข้ึนก็ตามหรือจาก
การติดตามการประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถิ่น
ประชาชนในทองถิ่นลวนเปนกระบวนการมีสวนรวมเพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนกระบวนการท่ีบอกถึงการ
บรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงอาจจะเปนผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิด
จากกระบวนการวางแผน  ซ่ีงประกอบไปดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามป
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บทนํา



จากเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง จึงตองการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ
29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2559 ขอ 13 และ  ขอ 14 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  จะตอง
ดําเนินการ (1) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวันโดยอยางนอยปละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป

ดังน้ัน  เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ เปน
ประโยชนในการพัฒนาอบต. สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง จึงไดดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสท่ี 1
(1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ข้ึน เพื่อรายงานและเสนอความเห็นท่ีไดจากการติดตามใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงทราบ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  ซ่ึงเปนการประเมินท้ัง
แผนงาน  นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรท่ีถูกกําหนดไวในรูปแบบของ
แผนน้ันดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม  สนองตอบตอความตองการของประชาชนหรือผูท่ีมีสวนได
เสียทุกฝายหรือไม  การติดตามและประเมินผลน้ีไมใชการตรวจสอบเพื่อการจับผิด  และเปนเคร่ืองมือทดสอบ
ผลการทํางานเพื่อใหทราบวาผลท่ีเกิดข้ึนถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงไร เปนการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป วาเปนไปตามความตองการของประชาชน
ในทองถิ่นหรือไม  นโยบายสาธารณะท่ีกําหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชนหรือการ
ประชาคมทองถิ่นไดดําเนินการตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคลองกับ
งบประมาณและสะภาพพื้นท่ีของทองถิ่นหรือไม  การติดตามและประเมินผลเปนการวัดระดับความสําเร็จหรือ
ลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของนโยบาย
(environments or contexts) การประเมินปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรท่ีใชโครงการ (input) การติดตามและ
ประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy
outputs) การประเมนผลลัพธนโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy
impacts) สิ่งท่ีจะไดรับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะชวยทําใหผูบริหารทองถิ่น
นําไปเปนเคร่ืองมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  และการเปลี่ยนแปลง

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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ของพื้นท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใชเปนเคร่ืองมือในการเลือกท่ีจะกระทําหรือไมกระทําหรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นวาไมเกิดความคุมคาตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ  ซ่ึงการติดตามและ
ประเมินผลน้ีมีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาทองถิ่น  ประชาชนในพื้นท่ี
องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทางสังคม  องคกรเอกชน  หนวยงานราชการท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแล
หนวยงานราชการอื่นๆ  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง

เม่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป
และการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  การ
จายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอื่นๆ  เม่ือมีการใช
จายงบประมาณก็ตองมีการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดําเนินการไปอยางไรบาง  บรรลุ
วัตถุประสงคมากนอยเพียงใดก็คือการใชวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนําแผนไปจัดทํางบประมาณน้ีเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ขอ 22 ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน
แนวทางในการจัดทํางบประมาณ  ใหหัวหนาหนวยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ  และประมาณการ
รายจาย และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพื่อใช
ประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาท่ีงบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ขอ 4
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไดภายใต
หลักเกณฑ  ดังน้ี

1) ตองเปนภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมาย
และตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน

2) ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการท่ีจะ
ใหเงินอุดหนุน

3) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นท่ีจะตองดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนท่ีจะพิจารณาใหเงินอุดหนุน

4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ใหนํา
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น และตั้งงบประมาณไวใน
หมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม หามจายจากเงินสะสมทุน
สํารองเงินสะสม หรือเงินกู

2. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
ขอ 25 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
และงบประมารรายจายเพิ่มเติม  รวมท้ังวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ี
กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป

กลาวอีกนัยหน่ึงความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเคร่ืองมือสําคัญในการทดสอบ
การดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม
ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทําใหทราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
โครงการ  กิจกรรมตางๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร สภาพพื้นท่ีและผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนําไปสูการ
ปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจ
ของประชาชนและนําไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการ
สาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดําเนินการ  ขยายโครงการ งานตางๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งน้ี และเม่ือ
พบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองตั้งรับใหม่ันรอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรคลงไป  เม่ือพบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงให
ได  ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึน โดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถิ่น
อยางเขมแข็งและมีความย่ังยืน  เปนไปตามเปาประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดีย่ิง

1) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
2) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
3) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ
4) เพื่อระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนําไปใชใหเหมาะสม
5) เพื่อความกระจางชัดของแผนงาน
6) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
7) เพื่อตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงิน
8) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเร่ิมในการแกไขปญหาของทองถิ่น
9) เพื่อการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

3. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
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ขั้นตอนที่ 1
แต งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเ มินผลแผนพัฒนาทองถิ่ น ตามระเ บียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 28 ดังน้ี
ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย
1) สมาชิกสภาทองถิ่นท่ีสภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นท่ีประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
3) ผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หน่ึงคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได

ขั้นตอนที่ 2
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น กําหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 29 (1)

ขั้นตอนที่ 3
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 ขอ 29 (2)

ขั้นตอนที่ 4
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึง

ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองป ด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 (3)

4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
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ขั้นตอนที่ 5
ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการ

พัฒนาทองถิ่น  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 ขอ 14 (5)

ผังขั้นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

ประกาศผลการติดดามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ิน
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองคร้ังภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถ่ิน

ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
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เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เปนสิ่งของ วัสดุ อุปกรณหรือเทคนิควิธีการท่ี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง ใชในการเก็บขอมูลการ
ติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใชเคร่ืองมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นไดคิดสรางไวเพื่อใชในการติดตามและประเมินผล  เชน แบบสอบถาม  การสัมภาษณ แล
แบบสังเกตการณ เปนตอน โดยอาศัยสภาพพื้นท่ีท่ัวไป อาจหนาท่ี ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล

1.กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง  กําหนด

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังน้ี
1.1 กําหนดกรอบเวลา โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังน้ี

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตําบลเขาสมิง  อยางนอยปละ 2 คร้ัง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวมของ 6 เดือนท่ีผานมา
ทุกคร้ัง

1.2 ความสอดคลอง เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ท่ีได
กําหนดข้ึนมีความสอดคลองและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

1.3 ความเพียงพอ กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและประเมินผลประกอบดวยคน
เงิน วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเคร่ืองมือท่ีมีอยูจริงของอบต.
มาปฏิบัติงาน

1) ทําใหรูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด
2) เห็นจุดสําคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน  ข้ันตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทําใหเสร็จ  ซ่ึงจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการ
นําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

3) ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
นอยแคไหน

4) ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพื่อนํามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไป
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคย่ิงข้ึน

5) ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลาน้ันเกิดจากสาเหตุอะไร
เม่ือทราบขอมูลท้ังหมด
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7. เคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล

8. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล



6) ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
นํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคท่ีจะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม

7) การประเมินจะช้ีใหเห็นวาแนวความคิดริเ ร่ิมใหมในการแกไขปญหาของทองถิ่นประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และ
ปญหาอุปสรรคเหลาน้ีไดผลเพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง

8) การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยาย
โครงการใหครอบคลุมกวางขวางย่ิงข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไข
ปญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง

1) นายไชยรัตน   นิลฉวี ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2) นายไพฑูรย   กิตติยศักดิ์ สมาชิกสภาฯ อบต.หมู ๒ กรรมการ
3) นายกัมพล    สถิตย สมาชิกสภาฯ อบต.หมู ๘ กรรมการ
4) นายอรัญ    แดงทนิน สมาชิกสภาฯ อบต. หมู ๙ กรรมการ
5) นายสําเริง   พวงศิริ ตัวแทนประชาคม กรรมการ
6) นางมนัสนันท   สุขเกื้อ ผูแทนหนวยงาน กรรมการ
7) นางสาวอรทัย  อัชฌานุเคราะห ผูแทนหนวยงาน กรรมการ
8) นายสุวิทย   ลาภวิไล ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9) นายณัฏฐธพัส  ประชุมพล ผูอํานวยการกองชาง กรรมการ
10) นางธารินี     เหลาพรม หัวหนาสํานักปลัด กรรมการ
11) นายสุรภัทร    หวานพืช ตัวแทนประชาคม กรรมการและเลขานุการ
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9. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง



สวนที่ 2

1.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.2561

1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ.2561
1.1.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง เปนแผนยุทธศาสตรท่ี

กําหนดระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2561-2564) ซ่ึงเปนแผนท่ีกําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง  ซ่ึงแสดงถึง วิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต
โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

1.1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง  มีรายละเอียดดังน้ี
1) ยุทธศาสตร ประกอบดวย

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยูดีมีสุข
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดีและการมีสวนรวมของประชาชน
6. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมการทองเท่ียว

2) พันธกิจ ประกอบดวย
1. พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรในตําบลดวยการสงเสริมระบบเกษตรอินทรีย

ชีวภาพ
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีขององคกร โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและให

ความสําคัญกับการจัดการความรวมมือระหวางทองถิ่น
3. สงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาดั้งเดิมของทองถิ่นเพื่อตอยอดแปรรูปเปน

สินคาและตนทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสรางมูลคา และรายไดใหแกประชาชน
4. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การคา การตลาด การลงทุน และการทองเท่ียวเขมแข็ง

และมีศักยภาพในการแขงขันกับจังหวัดอื่นๆ โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวทางปฏิบัติ
ควบคูกับการพัฒนาแบบองครวม

5. สงเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพแหลง
เรียนรูตลอดชีวิต

6. พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคม ระบบบริการสาธารณะ และโครงสราง
พื้นฐานและเปนไปเพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมสูงสุด

-10-

การติดตามและประเมนิผล



7. พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความ
รอบรูมีความพอประมาณ และมี จิตใจบริการ (service mind) ในการใหบริการท่ีดีเย่ียมแกประชาชน

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
ระหวางการอนุรักษ ฟนฟู และการใชประโยชนอยางเหมาะสมและย่ังยืน ตลอดจนการใชพลังงานทดแทน

3) จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  ประกอบดวย
1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึนอยางย่ังยืนและลดคาใชจาย
2. มีความเปนประชาธิปไตยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อการบริหาร

จัดการบานเมืองท่ีดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. ประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึนเปนกลุมอาชีพท่ีเขมแข็งและม่ันคง
4. สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
5. เด็กและเยาวชนซ่ึงอยูในสถานศึกษาท่ีตําบลเขาสมิง ไดรับการสนับสนุน นม

อาหาร กลางวัน สื่ออุปกรณการเรียน
6. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคมใหไดมาตรฐานและ

เพียงพอ
7. การบริหารงานขององคกรใหมีประสิทธิภาพ
8. พัฒนาและสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4) แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย
4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบครัว เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส ผูพิการ
4.2 การเสริมสรางสุขภาพพลานามัยของประชาชนใหสมบูรณแข็งแรง ท้ังดานสุขภาพ

กายและสุขภาพจิต
4.3 สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา ดานกีฬาและแกไขปญหายาเสพติดใน

ทองถิ่น
4.4 สงเสริมกิจกรรม ดานศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปญญา

ทองถิ่น
4.5 สงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.6 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน
4.7 กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ถนน สะพาน ทางเดิน ทอระบายนํ้า
4.8 พัฒนาปรับปรุง แหลงนํ้า ลําคลอง หนอง บึง เพื่อการอุปโภค บริโภค และระบบ

ไฟฟา ประปา ใหไดมาตรฐานเพียงพอ
4.9 พัฒนาสรางจิตสํานึกและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความ

คุมคา
4.10 สงเสริมความเขมแข็งของภาคประชาชน ใหเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน

ทองถิ่น
4.11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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4.12 พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน
4.13 พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.14 กิจกรรมการสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเท่ียว เชน ปรับปรุงภูมิทัศน สงเสริม

การทองเท่ียวเชิงนิเวศน เปนตน

5) วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถิ่น
“ ทองถิ่นนาอยู   แหลงเรียนรูเกษตรอินทรีย  มีดีศิลปวัฒนธรรม

นอมนําแนวคิด   เศรษฐกจิพอเพียง  ดีเย่ียมดานบริการ ”
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สวนท่ี 3

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบ ริหารส วนตําบลเขาสมิ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง ไดรวบรวมขอมูล
แผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน  ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ  และ
ขอมูลเชิงคุณภาพ แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลองของ
ยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล แบบรายงาน โดยเคร่ืองมือท่ีใช
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ไตรมาสท่ี 1 คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใชแบบติดตามและประเมินผลแบบ
1 – 3/1 (แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพ
แผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ 1 – 3/1
(แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น)
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แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
คําชี้แจง : แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยจะ
ทําการประเมินและรายงานทุกๆคร้ัง  หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชยุทธศาสตร

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ...... องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง..........................

ประเด็นการประเมิน
มีการ

ดําเนินการ
ไมมีการ

ดําเนินการ
1 คณะกรรมการพัฒนา อบต.
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.เพื่อจัดทําแผนพัฒนาอบต. 
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต. เพื่อจัดทําแผนพัฒนาอบต. 
1.3 มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ 
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาอบต. 
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาอบต. 
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาอบต.รวมกับประชาคมทองถิ่น และรวมจัดทํา
รางแผนพัฒนาทองถิ่น



2 การจัดทําแผนพัฒนา อบต.
2.1 มีการรวมรวมขอมูลและปญหาสําคัญของอบต.มาจัดทําฐานขอมูล 
2.2 มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน 
2.3 มีการวิเคราะหศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาอบต.



2.4 มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาอบต.ท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถิ่น



2.5 มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาอบต.ท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด



2.6 มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
2.7 มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนา อบต. 
2.8 มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
2.9 มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา 
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
2.11 มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร 
2.12 มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร 
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

คําชี้แจง : แบบที่ 2 เปนแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ภายใตแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการดําเนินทุก ๆ 6 เดือน โดยแบงเปน 2 คร้ัง คร้ังแรกภายในเดือนเมษายน และ
คร้ังท่ี 2 ภายในเดือนตุลาคม

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ...องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง …….

2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี

 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – มีนาคม)  ไตรมาสท่ี 2 (เมษายน - กันยายน )
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สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป

จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

ยุทธศาสตร

ปที่ 1 2561 ปที่ 2 2562 ปที่ 3 2563 ปที่ 4  2564

จํานวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จํานวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จํานวน

โครงการ

งบ

ประมาณ

จํานวน

โครงการ

งบ

ประมาณ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยูดีมีสุข 54 11,630,310.00 54 11,493,310.00 54 11,493,310.00 54 11,493,310.00
2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 4 360,000.00 4 360,000.00 4 360,000.00 4 360,000.00
3. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 71 37,184,760.00 73 36,524,460.00 73 36,524,460.00 73 36,524,460.00
4. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

3 60,000.00 3 60,000.00 3 60,000.00 3 60,000.00

5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดีและการมีสวนรวมของ
ประชาชน

12 905,000.00 12 800,000.00 12 800,000.00 12 800,000.00

6. ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเท่ียว 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00

รวม 145 50,190,070.00 147 49,287,770.00 147 49,287,770.00 147 49,287,770.00
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
คําชี้แจง : แบบที่ 3/1 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวและมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 2 คร้ัง
เดือน  เมษายน  และ เดือน ตุลาคม ของทุกป

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น   องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
2. วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน ไตรมาสท่ี 1

สวนที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน  และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ

ยุทธศาสตร
จํานวนโครงการ

ตามแผนพัฒนา ที่ไดรับอนุมัติ ที่ไดดําเนินการ

ทองถิ่นส่ีป งบประมาณ เสร็จแลว

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวติและสังคมอยูดีมีสุข 54 45 19

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 4 4 1

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 71 9 5

ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 3 2 1

ส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการที่ดีและการมีสวนรวม 12 12 3

ของประชาชน

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการทองเทีย่ว 1 0 0

รวม 145 72 29

บทสรุป

ในป พ.ศ.2561 องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง  มีโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป จํานวน 145 โครงการ
ไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 72 โครงการ คิดเปนรอยละ 49.65

คิดเปนรอยละ 72 x 100 = 49.65
145
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สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการ

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ
ดําเนินการ
เสร็จแลว

อยูใน
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

งบประมาณ
ที่ไดรับ

งบประมาณ
ที่เบิกจายไป

1.เงินอุดหนุนโครงการซอมแซม
ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต
สายลําภูราย-ทาประดู หมู 3
บานลําภูราย

 - - 1,587,000.00 1,587,000.00

รวม 1,587,000.00 1,587,000.00
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สวนที่ 4 สรุปโครงการที่ไดดําเนินการในรอบ 6 เดือน

1 การพฒันาคุณภาพชีวิตและสงัคมอยู่ดีมีสุข

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หมายเหตุเบิกจา่ย

1 โครงการ ผูส้งูอายุ 5,980,800 2,868,600 ตามขอ้บญัญติั
2 โครงการ 768,000 381,600 ตามขอ้บญัญติั
3 120,000 37,000 ตามขอ้บญัญติั
4 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียน

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนบา้นดงกลาง
551,880 294,198.84 ตามขอ้บญัญติั

5 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.)

303,000 303,000 ตามขอ้บญัญติั

6 โครงการอาหารกลางวนันักเรียน
โรงเรียนบา้นดงกลาง

992,000 496,000 ตามขอ้บญัญติั อุดหนุน
โรงเรียน

7 โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพ อบต.เขาสมิง

100,000 100,000 ตามขอ้บญัญติั

8 โครงการป้องกนัโรคพิษสุนัขบา้ 55,000 - ตามขอ้บญัญติั โอนลด
55,000

9 โครงการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 75,000 - ตามขอ้บญัญติั โอนลด
75,000

10 โครงการส่งเสริมและพฒันาดา้นการกีฬาและ
นันทนาการ

120,000 11,000 ตามขอ้บญัญติั

11 โครงการลานดนตรีกีฬา 60,000 60,000 ตามขอ้บญัญติั
40,000

12 โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ 100,000 99,944 ตามขอ้บญัญติั
13 โครงการจดังานวนัลอยกระทง 10,000 10,000 ตามขอ้บญัญติั
14 โครงการอุดหนุนการจดังาน “ปีใหม่-กาชาด

จงัหวดัตราด ”
11,000 11,000 ตามขอ้บญัญติั อุดหนุน

15 โครงการอุดหนุนการจดังาน “วนัวีรกรรม
”

11,000 11,000 ตามขอ้บญัญติั อุดหนุน

16 โครงการอุดหนุนการจดังาน “วนัตราดราํลึก” 8,000 8,000 ตามขอ้บญัญติั อุดหนุน
17

อุบติัเหตุทางถนน
60,000 26,040 ตามขอ้บญัญติั

18 โครงการป้องกนัภยัแลง้ 100,000 85,980 ตามขอ้บญัญติั
50,000

19 โครงการยอ้นตาํนานราํลึก   เรือสาํเภา 20,000 - โอนลด
เถาสะบา้ 20,000

20 15,000 14,200 ตามขอ้บญัญติั
รายการใหม่

21 60,000 - ตามขอ้บญัญติั โอนลด
ยาเสพติดตาํบลเขาสมิง 20,000
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ยุ 2 การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หมายเหตุเบิกจา่ย

1 โครงการจดังานวนัรกัษ์กลว้ยไมเ้มืองตราด 200,000 189,901 ตามขอ้บญัญติั

3 การพั

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หมายเหตุเบิกจา่ย

1 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยถีรศิลป์ หมู่ 9 บา้นวงัตกั

500,000 499,500 ตามขอ้บญัญติั

2 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยร่างหวาย หมู่ 7 บา้นหว้งพฒันา

500,000 499,500 ตามขอ้บญัญติั

3 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 494,000 493,500 ตามขอ้บญัญติั
ซอยโรงเรียนเนินตะบก หมู่ 5 บา้นดงกลาง

4 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ซอยสดใส 500,000 499,500 ตามขอ้บญัญติั
หมู่ 8 บา้นทุ่งหา้วา

5 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ซอยสามคัคี 3 500,000 499,500 ตามขอ้บญัญติั
หมู่ 6 บา้นชุมแสง

4 การพฒันาดา้น

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หมายเหตุเบิกจา่ย

1 โครงการอบรมใหค้วามรูค้ดัแยกขยะ 20,000 20,000 ตามขอ้บญัญติั
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5 การพฒันาดา้นการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หมายเหตุเบิกจา่ย

1 โครงการ อบต.สญัจร 5,000 3,920 ตามขอ้บญัญติั

2 20,000 - ตามขอ้บญัญติั โอนลด
20,000

3 210,000 - ตามขอ้บญัญติั โอนลด
198,000

ครุภณัฑ์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หมายเหตุเบิกจา่ย

1 สาํนักงาน 16,000 14,990 ตามขอ้บญัญติั
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สวนที่ 5

รายรับทั้งสิ้น  จํานวนเงิน 15,317,550.37 บาท  แยกเปน
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 252,089.00 บาท
ภาษีบํารุงทองท่ี 42,265.22 บาท
ภาษีปาย 42,532.00 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับในอนุญาตการขายสุรา 1,125.20 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 901.00 บาท
คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานท่ีจําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

800.00 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 460.00 บาท
คาธรรมเนียมอื่นๆ 500.00 บาท
คาปรับการผิดสัญญา 6,000.00 บาท
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ

13,800.00 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 130.00 บาท
คาเชาหรือบริการสถานท่ี 352.00 บาท
ดอกเบ้ีย 49,155.46 บาท
คาขายแบบแปลน - บาท
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 1,600.00 บาท
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 151,881.38 บาท
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 3,759,837.72 บาท
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ

1,955,188.05
88,435.76

บาท
บาท

ภาษีสุรา - บาท
ภาษีสรรพสามิต 1,730,569.64 บาท
คาภาคหลวงแร 11,895.00 บาท
คาภาคหลวงปโตรเลียม 12,393.08 บาท
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน

803,411.00 บาท

เงินอุดหนุนท่ัวไป 7,368,204.00 บาท

สรุปรายงานดานงบประมาณรายรับ  ประจําปงบประมาณ 2561
(1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
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สวนที่ 6

สรุปรายงานดานงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ 2561
(1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

รายจายทั้งสิ้น จํานวนเงิน 13,208,924.41 บาท แยกเปน
งบกลาง 3,646,424.00 บาท
เงินเดือน (ฝายการเมือง) 1,155,960.00 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) 3,367,667.00 บาท
คาตอบแทน 149,865.00 บาท
คาใชสอย 1,057,920.95 บาท
คาวัสดุ 598,265.04 บาท
คาสาธารณูปโภค 200,332.42 บาท
คาครุภัณฑ 14,990.00 บาท
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 2,491,500.00 บาท
เงินอุดหนุน 526,000.00 บาท

สวนที่ 7 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน เน่ืองจากบางโครงการตอง

ใชเงินงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ
2. การดําเนินงานบางคร้ังไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวบางคร้ังอาจไมครบตามแผน หรืออาจมี

ความลาชาไมเปนไปตามแผนท่ีตั้งไว
3. โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นมีจํานวนมากเกินไป ไมสามารถดําเนินการไดทุกโครงการ
4. โครงการบางโครงการงบประมาณตั้งไวนอยจึงตองโอนโครงการท่ีคิดวาจะไมทําเอาไปเพิ่ม

ขอเสนอแนะ
1. นําโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลไปประสานกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตอไป
2. ควรดําเนินการซักซอมและทําความเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีไมสามารถ

ดําเนินการได
3. ควรจัดทําแผนตามสภาพปญหาของพื้นท่ีและตามความจําเปน แตบางคร้ังทําไมไดเพราะบางคร้ัง

เกิดฉุกเฉินก็ไมมีในแผนตองเสียเวลาทําแผนเพิ่มเติม

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




