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ค าน า 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 278 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณการใช้จ่าย และ



ผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (3) ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ถ้ าพรรณรา จึงได้ก าหนดกลไกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี เพ่ือให้สามารถน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาตลอดจนให้มีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเปูาหมายของ
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยมี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขเวลา 
ที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ 

2. เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ น าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม 

3. เพ่ือต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน ที่สามารถน าไปใช้ 
ประโยชน์ในการจัดท าแผนการด าเนินงานในระยะต่อไป 

4. เพ่ือต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนการด าเนินงาน ทั้งในด้านการบริหารและการพัฒนา 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา 

ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3) องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา จึงขอรายงานผลการด าเนินงานการ
จัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา  ต่อไป 
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ส่วนที่ 1  

แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการที่ส าคัญกระบวนการหนึ่งของกระบวนการจัดการองค์กร 

ซึ่งวิลเลียม เอ โชรด (William A. Shrode) และแดน วอยช์ จูเนียร์ (Dan Voich, Jr.) ได้ให้ค านิยามว่า การ
จัดการคือ“กิจกรรมหรือกระบวนการส าหรับการประสานและบูรณาการการใช้ทรัพยากรเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรด้วยการใช้คนซึ่งคนจะใช้เทคนิคและข่าวสารในโครงสร้างขององค์กร” ซึ่งจากค าจ ากัด
ความนี้ ได้สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการหมายถึงการปฏิบัติ ซึ่งอาศัยองค์ความรู้ของทฤษฎีองค์การมาใช้ให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต บริการ หรือความพึงพอใจ ซึ่งกระบวนการจัดการดังกล่าว
ประกอบด้วย การวางแผน(Planning) การจัดองค์กร(Organizing) การเป็นผู้น า(Leading)และการประเมินผล 
(Evaluation) (อุทัย เลาหวิเชยีร, 2544)ส าหรับกระบวนการติดตามและประเมินผลในปัจจุบันนั้น ตามแนวคิด
ของRobert S. Kaplan และ David P. Norton2 ได้เสนอแนวคิด Balanced Scorecard เพ่ือใช้ในการวัดผล
ของกิจการที่จะท าให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น ให้ได้ภาพรวมขององค์กรอย่าง
สมดุลขึ้น โดยการวัดผลนอกจากการวัดทางด้านการเงินที่เป็นผลของการด าเนินงานที่เกิดขึ้นมาแล้ว ต้องมีการ



วัดผลด้านกระบวนการบริหารงาน การสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า   ตลอดจนสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้
ให้แก่องค์กรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างอนาคตให้แก่องค์กรด้วย ด้วยแนวคิดนี้
ผู้บริหารสามารถประเมินศักยภาพโดยรวมขององค์กรและความสามารถในการแข่งขันและอนาคตขององค์กร
นั้นๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยขอบเขตหรือองค์ประกอบในการวัดผลตามแนวคิดของBalanced Scorecard ภายใต้
มุมมองแต่ละด้านนั้นจะประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ได้แก่ 

(1) วัตถุประสงค์ (objective) เพ่ือเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละมุมมองที่ต้องการจะชี้วัด 
(2) ตัวชี้วัด (Performance Indication) คือ ตัวชี้วัดนั้นจะแสดงให้เห็นว่าองค์กรได้บรรลุถึง

วัตถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่ 
(3) เป้าหมาย (Target ) คือ เป้าหมายหรือค่าตัวเลขที่ตั้งไว้ เพ่ือให้องค์กรบรรลุถึงค่านั้นๆ 
(4) แผนงาน โครงการที่ตั้งใจ (Initiatives) คือ แผนการปฏิบัติงานที่มีการล าดับเป็นขั้นๆ ในการจัดท า

กิจกรรมในด้านการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น เกณฑ์ในการวัดความส าเร็จในผลิตภาพ
ทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการมิได้มีเพียงแค่ประสิทธิผลและประสิทธิภาพเท่านั้น ยังมี
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอีกดังต่อไปนี้ 

แนวคิดในการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์ มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ได้แก่ 
1. การติดตามผลการด าเนินการ (Track Status) เป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหารที่จะสร้างความ

มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้องและสามารถสร้างผลงานที่สอดคล้องตาม
เป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางเอาไว้ การติดตามผลการด าเนินงานจะช่วยให้ผู้บริหารทราบข้อมูลที่เป็น 

 
 

2 
ตัวบ่งชี้ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ซึ่งจะเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดรับกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปการติดตามผลการด าเนินงานนี้ หมายความรวมถึงการรวบรวมผลการด าเนินงาน
ในแต่ละช่วงเวลาของกิจกรรม งาน โครงการต่างๆสอดคล้องตามตัวชี้วัดผลส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละ
ระดับท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

2. การรายงานความก้าวหน้า (Communicate Progress) เป็นกระบวนการหลังจากท่ีได้มีการ
รวบรวม 
ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้กรอบของตัวชี้วัดผลส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละ
ช่วงเวลาแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ในการก ากับติดตามผลที่จะต้องจัดท ารายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารให้
ได้รับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระยะ รวมทั้งควรส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางท่ี
เหมาะสม 

3. การวัดผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation) จะประกอบด้วยกระบวนการย่อย 
3 
ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล และการน าเสนอผลการประเมิน 
การวัดผลและประเมินผลจะเป็นการประเมินผลส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่ก าหนด 
ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนกลยุทธ์รอบต่อไปขององค์กร 

การควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 



1) ความถูกต้อง (Accuracy) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ถูกต้องจะท าให้เกิดความน่าเชื่อถือ 
และน าไปใช้ได้ผลตามที่ต้องการ หากการควบคุมเกิดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จะท าให้ฝ่ายบริหารแก้ไขไม่ตรงจุด 
โดยไม่อาจทราบได้ว่าควรแก้ไขอย่างไร หรือควรด าเนินการต่อไปอย่างไร 

2) ความทันเวลา (Timeliness) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องสามารถกระตุ้นให้
ผู้บริหารสนใจและเอาใจใส่ได้ทันเวลา เพ่ือการแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยข้อมูลจากการ
ควบคุมและติดตามผลอาจไม่มีความหมายเลยหากได้รับมาล่าช้ากว่าเวลาอันควร ดังนั้นระบบการควบคุมและ
ติดตามผลที่ดีจะต้องสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาได้อย่างทันเวลา 

3) ความประหยัด (Economy) ระบบการควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถท าให้เกิดประโยชน์ที่
คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนโดยจะต้องใช้ระดับของการควบคุมให้น้อยที่สุด ประหยัดที่สุด แต่
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

4) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องมีความยืดหยุ่น สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและการเกิดข้ึนใหม่ของสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งระบบการควบคุมควรปรับตัวตามเวลาและ
สภาพแวดล้อม 
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5) การสามารถเข้าใจได้ (Understandability) ระบบการควบคุมและติดตามผลควรมีความซับซ้อน

น้อยที่สุดเพ่ือความสะดวกในการใช้ และคนที่เก่ียวข้องกับระบบการควบคุมสามารถเข้าใจได้ง่าย 
6) การมีมาตรฐานที่สมเหตุสมผล (Reasonable Criteria)การก าหนดมาตรฐานของการควบคุมและ

ติดตามผลจะต้องสมเหตุสมผล และสามารถท าได้จริงจึงจะสามารถจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามได้ 
7) การจัดระบบอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Placement)ผู้บริหารจะต้องจัดวางระบบการควบคุมและ

ติดตามผลอย่างมีกลยุทธ์ อันจะท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการควบคุมได้ ซึงระบบการควบคุมและ
ติดตามผลควรจะครอบคลุมกิจกรรม เหตุการณ์ และการด าเนินงานทุกอย่างภายในองค์กร ซึ่งถ้าหากองค์กร
น าระบบการควบคุมและติดตามผลมาใช้โดยขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสม ก็จะไม่สามารถบรรลุผลตามต้องการได้ 

8) การเน้นกฎแห่งข้อยกเว้น (Emphasis on The Exception) ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารไม่สามารถจะ
ควบคุมและติดตามผลทุกอย่างได้ จึงต้องเน้นเฉพาะเรื่องที่ส าคัญ หรือควบคุมติดตามเฉพาะในหลักใหญ่ที่เป็น
สาระส าคัญจริงๆไม่ใช่ลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่อง การเข้าไปตรวจสอบควบคุมในทุกรายการจะส่งผลต่อการ
ใช้อ านาจในการบริหารจัดการ อีกท้ังส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว 

9) การใช้มาตรการหลายๆอย่าง (Multiple Criteria) การควบคุมและติดตามที่เน้นจุดใดจุดหนึ่งหรือ 
มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งจะท าให้มองปัญหาไม่ครอบคลุมเพราะงานแต่ละงานย่อมมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน
ดังนั้นมาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควรก าหนดให้เหมาะสมส าหรับกิจกรรมแต่ละประเภท 

10) การแก้ไขให้ถูกต้อง (Corrective Active) การควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่
เป็นการแจ้งให้รู้ว่ามีข้อบกพร่องผิดพลาดอะไรเกิดข้ึนเท่านั้น แต่จะต้องเสนอแนะด้วยว่า ควรจะด าเนินการ
แก้ไขอย่างไรเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง และสามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่นและประสบผลส าเร็จ  

คุณลักษณะของการควบคุมและติดตามผลที่ดี ได้แก่ 
1) ต้องประหยัด ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีนอกจากจะต้องช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าองค์กร

จะสามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งเอาไว้แล้ว ในเวลาเดียวกันการควบคุมและติดตามผลจะต้องคุ้มค่ากับ
ต้นทุนในการด าเนินการด้วย ระบบการควบคุมและติดตามผลที่มากเกินความจ าเป็นมี 



วิธีการหรือเทคนิคท่ียุ่งยาก และเสียค่าใช้จ่ายสูงนั้น ย่อมท าให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี ผู้บริหาร 
จึงควรค านึงถึงต้นทุนทั้งในแง่ของระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในการควบคุมและติดตามผลด้วย 

2) รายงานผลต้องรวดเร็ว การควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถรายงานผลความแตกต่างระหว่าง
เป้าหมายที่พึงได้รับกับผลงานที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถด าเนินการ 

แก้ไข และปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 
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3) เน้นส่วนส าคัญของผลงาน การควบคุมและติดตามผลจะต้องเน้นถึงส่วนส าคัญของผลงานอันจะ

ส่งผลต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ การวัดในรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่ใช่ส่วนส าคัญของความส าเร็จของ
งานตามวัตถุประสงค์ย่อมไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะไม่ช่วยชี้ให้เห็นถึงคามเป็นไปท่ีแท้จริงซึ่งจะมีผลต่อ
ความส าเร็จขององค์กร 

4) สามารถเข้าใจได้ง่าย การควบคุมและติดตามผลจะต้องเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพราะหาก
กระบวนการมีความยุ่งยากซับซ้อน หรือเลื่อนลอยจนยากท่ีจะเข้าใจ ก็ย่อมไม่เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติตาม 
และไม่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติได้ 

5) เป็นที่ยอมรับ การควบคุมและติดตามผลควรมีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติเล็งเห็นถึงประโยชน์และเหตุผล
ประกอบเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความยอมรับ และทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

ประโยชน์ของการควบคุมและติดตามผล มีดังต่อไปนี้ 
1) ท าให้งานต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นงานของแต่ละคน หรืองานของแต่ละกลุ่ม รวมถึง

งานของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกัน นอกจากนั้นงานตามแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวของทั้งองค์กร
สอดคล้องกันอีกด้วย 

2) ท าให้เป้าหมายขององค์กรส าเร็จสมบูรณ์ทั้งเป้าหมายหลักและเป้าหมายรอง เกิดข้ึนอย่าง
สอดคล้องเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ หรือด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ าสุด 

3) ท าให้วิธีการปฏิบัตินโยบาย และกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรด าเนินไปในแนวทางเดียวกัน
ตลอดทั้งระบบ 

4) ช่วยป้องกันมิให้ทรัพยากรต่างๆ ของหน่วยงาน ถูกใช้ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ หรือต้องสูญเสียไป
โดยเปล่าประโยชน์ 

5) ช่วยรักษาคุณภาพของงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และช่วยให้สามารถ
ผลิตสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้มาใช้บริการ 

6) ท าให้สามารถก าหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดในระหว่าง
กระบวนการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีกว่าการแก้ไขเมื่อการปฏิบัติงานสิ้นสุดลงแล้ว 

หลักการและเหตุผล 
การน าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) สู่การกระบวนการของการแปลงแผนพัฒนาสามปีไปสู่

การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา ได้ด าเนินการตามแนวทางของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หนังสือ
ซักซ้อมแนวหลักการและเหตุผลการน าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25557 – 2559) สู่การกระบวนการของการ
แปลงแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลองค์การบริหารส่วนต าบล 
ถ้ าพรรณรา ไดด้ าเนินการตามแนวทางของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หนังสือ 
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ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรอบแนวทาง
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบกับคู่มือการ
ติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา มีการด าเนินการตามข้อก าหนดของ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและน าไปปฏิบัติ แจ้ง
สภาทอ้งถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้
ประชาชนทราบและใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และให้มีการจัดท าแผนด าเนินงานเพ่ือให้มีการระบุช่วงระยะเวลาในการด าเนินการของแต่ละ
โครงการ กิจกรรมตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินการ 

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา ระเบียบระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้มีการก าหนดให้มีองค์กร
ที่ท าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ 

2.1 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน    กรรมการ 
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  กรรมการ 
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน   กรรมการ 
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน    กรรมการ 
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน    กรรมการ 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 
2.2 การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1) ก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของ ทุกปีทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรจากอ านาจหน้าที่ 



ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ให้อ านาจในการ
ก าหนดแนวทางและวิธีการข้ันตอนในการประเมินผลแผนพัฒนา ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ถ้ าพรรณรา  ได้ก าหนดรูปแบบและวิธีการข้ันตอนการประเมินไว้ ดังนี้ 

4.1 จะท าการประเมินผลเมื่อมีการด าเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยรวบรวมทั้งผลการด าเนินงาน 
โครงการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริง ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นหลักฐาน/ 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผล ประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ บันทึกลงในระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-plan) 

4.2 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล ต่อคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าถ้ าพรรณรา แล้วรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา   และเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา คณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรารับทราบ และปิดประกาศให้ประชาชนทราบ 
โดยทั่วกันต่อไป 

3. การติดตามประเมินผลความพึงพอใจ 
การประเมินผลจะด าเนินการ 3 วิธ ีคือ วิธีการที่ 1 จะใช้รูปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานเป็นเช่นไร ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรม
ใดบ้างตามข้อเสนอแนะซึ่งจะด าเนินการกับทุกโครงการ วิธกีารที่ 2 คือการประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา   ตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนดให้ แบ่งเป็น2 แบบ คือ 

1) ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ตามระดับความพึงพอใจมาก พอใจ และไม่พอใจ ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา 

2) ประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ โดยให้คะแนน
ตั้งแต่1 ถึง 10 โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตพ้ืนที่ สรุปเป็นข้อมูลน าเสนอผู้บริหาร เป็นข้อมูล
ตัดสินใจก าหนดแนวทางการพัฒนา นโยบาย แผนงานโครงการต่างๆ ต่อไป 

ส่วนวิธีการที่ 3 จะเป็นการรายงานความก้าวหน้าและก าหนดในเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณว่า
มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณไปเท่าไหร่ในการประชุมทุกครั้ง 
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4. การก าหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามผลการด าเนินงาน จะด าเนินการประเมินผลแผนพัฒนาทุก 6 เดือนของปีงบประมาณนั้น

จะมีการติดตามประเมินผล 2 ครั้ง หรือขณะด าเนินการเพ่ือประเมินสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือ
ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาก าหนด บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และติดตามโครงการ
หลังแล้วเสร็จ เพ่ือสรุปผลส าเร็จของโครงการ ส่วนการประเมินผลการด าเนินการหลังสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้
ต้องแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนธันวาคม เพ่ือสรุปน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ถ้ าพรรณรา คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา   และปิดประกาศให้ประชาชนทราบ 
เพ่ือสร้างกระบวนการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใสตามหลักการบริหารกิจการที่ดีในที่สุด 
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ส่วนที่  2 

วิสัยทัศน์   พันธกิจ   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
ก.วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา 

 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา บริหารตามหลักธรรมาภิบาล  ปฎิบัติงานตามนโยบายรัฐพัฒนา
ท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน 

 ข.พันธกิจ 

  1.  จัดให้มีและบ ารุงรักษาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
 2.  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  กีฬาและนันทนาการ 
 3.  จัดบริการด้านสาธารณสุขและอนามัย 
 4.  การสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และด้อยโอกาส 
 5.  จัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อย  ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 6.  คุ้มครอง ดูแล  บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 



 7.  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการประกอบอาชีพ 
 8.  ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 9.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 10.  สร้างองค์กรที่ทันสมัย  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  ยึดหลักธรรมาภิบาล  

ค.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 1.  การคมนาคมและสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  เพียงพอและท่ัวถึง 
 2.  มีแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาที่มีคุณภาพ 
 3.  ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักค าสอนของศาสนา  อนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะจารีตประเพณี 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี 
 4.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี    
 5.  เด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส  สามารถพ่ึงตนเองได้ 
 6.  เกิดความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่และสามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีในการเกิดสาธารณภัย 
 7.  อนุรักษ์  พัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

     และยั่งยืน   
8.  ประชาชนมีงานท าและรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
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ง.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในหมู่บ้าน ต าบล ให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยทั่วทุก
หมู่บ้าน รวมทั้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบคมนาคมที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ในทุกฤดูกาล 

1.2  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยทั่วทุก
หมู่บ้าน รวมทั้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีอยู่เดิมให้พร้อมบริการแก่
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

1.3  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและสาธารณูปโภคและการเกษตร 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 2.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ตลอดจน
สนับสนุนการศึกษาอบรมด้านอาชีพในท้องถิ่น 
 2.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ  
 2.3 รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและปูองกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ 
 2.4 พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาส ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ออกก าลังกาย จัดหาสถานที่ จัด
กิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 

2.5 ส่งเสริม การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2.6 สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและ

พ่ึงตนเองได้ 



2.7 ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

2.8 ส่งเสริมการปลูกต้นไม้หรือปลูกปุา ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์  
และบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ต้นน้ าและลุ่มน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
3.1 พัฒนากลุ่มอาชีพเพ่ือยกระดับรายได้ ส่งเสริมด้านการตลาด การจัดจ าหน่ายสินค้า และสนับสนุน

การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
3.2 ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร เพื่อการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน และพัฒนาองค์ความรู้ตามแนว

พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3 ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร และส่งเสริมการ

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
4.1 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุน ให้

ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอน 
การท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

4.2 พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 

4.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ ใน
การปฏิบัติราชการ 
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ส่วนที่  3 

แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปี  2557 
และแผนพัฒนาสามปี(2557 – 2559)  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา 

ค าชี้แจง:  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา 

ประเด็นการประเมิน มีการ 
ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การด าเนิน 

ส่วนที่  1   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  มีการจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT)เพ่ือประเมินสถานการพัฒนาท้องถิ่น    
10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยังยืน   
12.  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
13.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
15.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
16.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
17.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   



19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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ค าชี้แจง:  แบบที่  2    เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามแผนยุทธศาสตร์ของปกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์  5  ปี  โดยการก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ  3  เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานทุก ๆ  3  
เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนกรกฎาคม  -  กันยายน  หรือไตรมาสที่  4  
             ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา อ าเภอถ้ าพรรณรา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช    
 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2557(  1  ตุลาคม  -  30  กันยายน  2557) 
ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา   3  ปี  
        จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี  1  (2557) ปีท่ี  2  (2558) ปีท่ี  3  (2559) รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

52 27,572,000 94 44,599,000 85 41,034,000 231 101,542,200 

2.การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

96 16,873,010 97 16,740,000 108 18,899,000 301 53,043,010 

3.การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ 

14 950,000 13 3,380,000 17 3,940,000 44 7,320,000 

4.การ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการ
องค์กร
ภายใต้ระบบ
ธรรมาภิบาล 

33 7,340,000 35 16,260,000 33 9,630,000 101 33,230,000 

รวม 195 52,735,010 239 80,979,000 243 73,503,000 677 195,135,210 
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



4.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานครศรีธรรมราช 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปีท่ี  1  (2556) ปีท่ี  2  (2557) ปีท่ี  3  (2558) รวม 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

26 15,765,000 78 38,025,000 61 34,625,000 165 88,415,000 

2.การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

43 4,628,000 30 2,315,000 18 1,680,000 91 8,632,000 

3.การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ 

7 240,000 18 370,000 14 450,000 39 1,060,000 

4.การ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการ
องค์กร
ภายใต้ระบบ
ธรรมาภิบาล 
 

24 3,540,000 1 30,000 1 30,000 26 3,600,000 

รวม 100 24,173,000 127 40,740,000 94 36,785,000 321 101,698,000 
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5.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี   



 
 
 

ยุทธศาสตร ์

 
จ านวนโครงการ 

ที่ส าเร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการทีม่ี
การเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

7 43.75 6 37.50  - - 1  6.25  2 12.50 16 100 

2.การ
พัฒนา
สังคมและ
คุณภาพ
ชีวิต 

33 71.73  -  - - - 12 26.08 1 2.19 46 100 

3.การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

5 55.55  - -  - 4 44.45 - - 9  100 

4.การ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการ
องค์กร
ภายใต้
ระบบ 
ธรรมา 
ภิบาล 
 

14 63.63 - - - - 7 31.81 1 4.56 22 100 

 59 63.44 6 6.45 0 0 24 25.80 4 4.31 93 100 
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6.  การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี  

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

5,867,750 36.68 489,750 100 6,357,500 36.68 



2.การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

7,600,540 47.51 0 0 7,600,540 47.51 

3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

260,000 1.62 0 0 260,000 1.62 

4.การพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กร
ภายใต้ระบบธรรมาภิ
บาล 

1,777,100 14.19 0 0 1,777,100 14.19 

รวม 15,995,140 100 489,750 100 15,995,140 100 
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  2557 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายไป 

1.กิจกรรมฟืนฟูบ าบัดผู้
ติดยา/ผู้เสพยาเสพติด 

/ -   910,000 910,000 

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   / - 124,700 124,700 



ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ 
3.โครงการก่อสร้างพัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ 

 / - 863,300 863,300 

4.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายวัดมุขธาราม – บ้าน
โพธิ์ประสิทธิ์ 

/ - - 1,312,849 1,312,849 

5.สนามฟุตซอลกลางแจ้ง 
รร.บ้านปลายรา 

/ - - 2,975,000 2,975,000 

6.ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
CCTV  หมู่ที่  10 

/ - - 995,000 995,000 

7.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่  9 - 
หมู่ที ่ 6 

- - / 1,054,792 1,054,792 

รวม 7,447,941 7,447,941 
ส่วนที่  4  มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

-  ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1.การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1 โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก สาย
บ้านนาท่าซอง  หมู่ที่ 8 

งบตามข้อบัญญตั ิ
30  มิ.ย.  2557 

(496,00) 

ใช้ 
495,000 
(1,000) 

เพื่อการระบายน้ า
และปูองกันการเซาะ
หน้าดิน 
 

คูระบายน้ า คสล. 
16 ส.ค. 57 

 2 โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายหลังตลาดถ้ า หมู่ที่ 3 

งบตามข้อบัญญตั ิ
916,000 

มติที่ปะชุม 
เปลี่ยนแปล

งช้ีแจง
งบประมาณ 

- 
 
 
 

- 

 3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ควนโตน หมู่ที่  2 

งบตามข้อบัญญตั ิ
30  มิ.ย.  2557 

402,000 

ใช้ 
(400,000) 
(2,000) 

เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการ

คมนาคม 
 

ถนน คสล. 
16 ส.ค.57 

 

 4. โครงการก่อสร้างถนน งบตามข้อบัญญตั ิ ใช้ เพื่อความสะดวก ถนน คสล. 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
30  กันยายน  2557 
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 คอนกรีตเสริม สายทางเข้า
ส านักสงฆภ์ูเขาพา  หมู่ที่  5  

357,000 
29  ส.ค. 57 

 

355,000 
(2,000) 

 

รวดเร็วในการ
คมนาคม 

29 ส.ค. 57 

 5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านในไร่  หมู่ที่  4  

งบตามข้อบัญญตั ิ
480,000 

16  ส.ค.  57 

ใช้ 
(477,000) 
(1,000) 

เพื่อความสะดวก 
รวดเร็วในการ

คมนาคม 
 

ถนน คสล. 
16 ส.ค. 57 

 6   โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายซอยคลี่ประ
ประชารักษ์ หมู่ที่ 1 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
402,000 

 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

เพื่อความสะดวก 
รวดเร็วในการ

คมนาคม 

ถนน ลาดยาง
แบบแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต 

 7 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายโคกตอ หมู่
ที่ 9 

งบตามข้อบัญญตั ิ
394,000 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เพื่อความสะดวก 
รวดเร็วในการ

คมนาคม 

ถนน ลาดยาง
แบบแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต 

 8 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบ้านภเูขา
หลัก  หมู่ที่ 6 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
402,000 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

เพื่อความสะดวก 
รวดเร็วในการ

คมนาคม 

ถนน ลาดยาง
แบบแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1.การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบ้าน 
นายเจรญิ มีแสง หมู่ที่ 10 

งบตามข้อบัญญตั ิ
402,000 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการ

คมนาคม 

ถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต 

ข้อ 1.2 10 โครงการวางท่อระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
โพธิ์ประสิทธ์ิ หมู่ที่ 7 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
174,000 

ใช้ 
173,000 
คงเหลือ 
(1,000) 

เพื่อการกัดเซาะดิน 
น้ าไหลสะดวก 

 

ท่อระบายน้ า 
คสล. 

16 ส.ค.57 

 11 อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค 
 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
300,000 

โอนลด 
-200,000 
คงเหลือ 

(100,000) 
 

งบเหลือ 
91,153.54 

 
ส.ค. 57 

 12 เครื่องสูบน้ าแบบจุ่มใต ้
(Submersible) 

งบตามข้อบัญญตั ิ
48,000 

 
 

ใช้ 
45,005 
งบเหลือ 
(2,995) 

เพื่อใช้ในงานกิจการ
ประปา 

5 ก.ย. 57 

 13 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปา  หมู่ที่ 7 

งบตามข้อบัญญตั ิ
444,500 

 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

- - 

 14 โครงการขยายท่อเมน งบตามข้อบัญญตั ิ ใช้ ระบบประปาใช้งาน 1  พ.ย. 56 
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ประปาซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

200,000 
 
 

196,000 
งบเหลือ 
(4,000) 

ได้ตามปกต ิ
 
 

20 พ.ค. 57 
10 ส.ค. 57 
15 ก.ค. 57 

8 ,22 ส.ค. 57 
2.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

15 โครงการเข้าร่วมมหกรรม
การจัดการศึกษา 

งบตามข้อบัญญตั ิ
110,000 

โอนลด 
110,000 
คงเหลือ 

(0) 

- - 

 16 โครงการจดักิจกรรมวันเด็ก 
แห่งชาติ 

งบตามข้อบัญญตั ิ
80,000 

 
 
 

ใช้ 
78,550 
เหลือ 
1,450 

มีกิจกรรมวันเด็ก 20 ม.ค. 57 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

 
 
 

17 โครงการจดังานวันรับอน ุ
บัตร 

งบตามข้อบัญญตั ิ
40,000 

- - - 

 18 โครงการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานส าหรับ
บุคลากรทางการศึกษา 

งบตามข้อบัญญตั ิ
20,000 

โอนลด 
20,000 

(0) 

- - 

 19 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารงานศึกษา 

งบตามข้อบัญญตั ิ
40,000 

 

โอนเพ่ิม 
20,000 

(+60,000) 
เหลือ 
(0) 

สนับสนุนการบริหาร 
งานศึกษา 

ก.ย. 57 

2.1 20 ค่าอาหารเสรมินม ศพด. งบตามข้อบัญญตั ิ
262,640 

 

ใช้ 
231,900.04 

งบเหลือ 
30.739.60 

อาหารเสริมนม 
แก่ศพด. 3 แห่ง 

25 เม.ย. 57 

 21 อาหารเสริมนม สพฐ. งบตามข้อบัญญตั ิ
1,137,500 

ใช้ 
1,081,625 
งบเหลือ 
(55,875) 

อาหารเสริมนม 25 เม.ย. 57 

 22 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 
รร.สพฐ 

งบตามข้อบัญญตั ิ
2,500,000 

 

ใช้ 
2,488,000 
งบเหลือ 
(12,000) 

อาหารกลางวัน 6 มิ.ย. 57 

 23 ค่าอาหารกลางวัน ศพด. 
 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
750,400 

ใช้ 
574,920 
งบเหลือ 

(175,480) 
 

อาหารกลางวัน 
 

11  เม.ย. 57 
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2.2 24 โครงการจดักิจกรรมรณรงค์
คัดแยกขยะ 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
30,000 

โอนลด 
30,000 
(-0.) 

 

- - 

 25 โครงการปรับปรุงความ
สะอาดของตลาดในพ้ืนท่ี
ต าบลถ้ าพรรณรา 

งบตามข้อบัญญตั ิ
20,000 

โอนลด 
20,000 

(0) 
 

- - 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

 26 ปรับปรุงที่ท้ิงขยะ 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
180,000 

 
 

ใช้ 
98,000 
งบเหลือ 
(82,000) 

ปรับปรุงที่ท้ิงขยะ 16  ม.ค. 57 

 27 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาโรคระบาด 

งบตามข้อบัญญตั ิ
30,000 

 
 

คงเหลือ 
(30,000X 

- 
 

- 

2.3 28 โครงการรณรงค์และควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
50,000 

ใช้ 
50,000 
งบเหลือ 

(0) 

- เม.ย. 57 

 29 อุดหนุนโครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานในเขต 
อบต. 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
100,000 

ใช้ 
100,000 
งบเหลือ 

(0) 
 

- พ.ค. 57 

2.4 30 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด  ครั้งท่ี 16 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
400,000 

ใช้ 
398,118 
งบเหลือ 
(1,882) 

กิจกรรมแข่งขันกีฬา เม.ย. 57 

 31. โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
หมู่บ้าน 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
50,000 

โอนลด 
30,000 
งบเหลือ 
(20,000) 

 

- - 

 32. โครงการจดัส่งนักกีฬาและ
นักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา 

งบตามข้อบัญญตั ิ
50,000 

ใช้ 
49,986 
เหลืองบ 
(14 ) 

 

ส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขัน 
 

ก.ย. 57 
 

 33. โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาทักษะคณะกรรม 
การประจ าศูนย์กีฬาต าบล 
ถ้ าพรรณรา 

งบตามข้อบัญญตั ิ
30,000 

โอนลด 
30,000 
งบเหลือ 

(0) 

- - 

20 



 
ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

2.5 34. การจัดงานรัฐพิธีและวัน
ส าคัญของชาต ิ

งบตามข้อบัญญตั ิ
120,000 

 

ใช้ 
103,800 
งบเหลือ 
(16,200) 

ใช้ในงานรัฐพิธีต่างๆ 
เช่นวันแม่ 

ส.ค. 57 
 

 35. จัดงานประเพณีขึ้นปีใหม ่
 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
20,000 

ใช้ 
20,000 

(0) 

งานประเพณีขึ้นปี
ใหม ่

ม.ค. 57 
 

 36. โครงการจดังานประเพณีวัน
ลอยกระทง 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
100,000 

โอนลด 
58,000 
เหลือ 

42,000 
ใช้คงเหลือ 

(679) 
 

งานลอยกระทง พ.ย. 56 

 37. โครงการจดังานประเพณ ี
สืบสานประเพณีวันสาร์ท 
เดือนสิบ 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
60,000 

ใช้ 
60,000 
งบเหลือ 

(0) 

งานเดือนสิบ 26 ก.ย.57 
 
 

2.5 38. โครงการจดังานวัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอาย ุ
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
45,000 

ใช้  
45,000 
เหลือ 
(0) 
 

กิจกรรมวันผู้สูงอาย ุ
 

21 เม.ย.57 
 
 

 39. โครงการจดังานประเพณีปดิ
ทองนมัสการพระพุทธ 
ไสยาสน ์

งบตามข้อบัญญตั ิ
50,000 

โอนเพ่ิม 
+50,000 

รวม 
100,000 

ใช้ 
78,420 
งบเหลือ 
21,500 

 

-  26 ก.ย. 57 
 

 40. โครงการจดัท าและประกวด
กระจาด 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
60,000 

ใช้ 
60,000 
งบเหลือ 

(0) 
 

-  19 ก.ย. 57 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

 41. โครงการสืบสานประเพณี
ต านานพระอุเชน 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
20,000 

ใช้ 
20,000 
งบเหลือ 

จัดงานต านานพระ
สืบสานพระอุเชน 

7 มี.ค. 57 
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(0) 
 42. อุดหนุนตามโครงการจัดงาน

ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

งบตามข้อบัญญตั ิ
20,000 

ใช้ 
20,000 
งบเหลือ 

(0) 

อุดหนุนอ าเภอ 
 

 29 ก.ค. 57 
 

 43. โครงการสืบสานประเพณี
มาฆบูชาแห่ผา้ขึ้นธาต ุ

งบตามข้อบัญญตั ิ
10,000  

 

ใช้ 
10,000 
งบเหลือ 

(0) 

สืบสานประเพณ ี
มาฆบูชาแห่ผา้ 

ขึ้นธาตุ 

 18 ก.พ. 57 

2.6 44 โครงการจดัซื้อดอกไม้พวง
มาลาและพานประดับพุ่ม
ดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคล
ต่าง ๆ 

งบตามข้อบัญญตั ิ
20,000 

ใช้ 
1,000 

คงเหลือ 
(19,000) 

พวงมาลา  28 ต.ค. 56 

 45 โครงการส่งเสริมด าเนินการ
พัฒนาเด็ก เยาวชนกลุ่มสตรี 
ครอบครัว 

งบตามข้อบัญญตั ิ
80,000 

โอนลด 
-40,000 
คงเหลือ 
(40,000) 

 

- - 

 46 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คน
พิการ คนด้อยโอกาส                                                                                                                                                         

งบตามข้อบัญญตั ิ
80,000 

ใช้ 
79,980 
คงเหลือ 

(20) 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
คนด้อยโอกาส                                                                                                                                                         

17  มี.ค. 57 

 47 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
 150,000 

ใช้ 
51,300 
เหลือ 

(98,700) 
 

กิจกรรมปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
 

3  ม.ค. 57 

 48 อุดหนุนตามโครงการ
ขับเคลื่อนสมัชชาหมู่บ้าน/
ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพตดิ 

งบตามข้อบัญญตั ิ
50,000 

ใช้ 
50,000 
คงเหลือ 

(0) 
 

อุดหนุนอ าเภอฯ 
 

7. ก.ค. 57 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

2.7 49. อุดหนุนตามโครงการพัฒนา 
และเพิ่มประสิทธิภาพ
สถาบันการเงินต าบล 
ถ้ าพรรณรา 

งบตามข้อบัญญตั ิ
20,000 

ใช้ 
20,000 
คงเหลือ 

(0) 

เพิ่มประสิทธิภาพ
สถาบันการเงิน

ต าบล 
ถ้ าพรรณรา 

30 พ.ค. 57 
 

 50. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส ์
 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
30,000 

ใช้ 
5,500 

คงเหลือ 
(24,500) 

สงเคราะห์ผู้ปุวย 
โรคเอดส ์

 

ต.ค 56 – ก.ย.57 

 51. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

งบตามข้อบัญญตั ิ
20,000 

ใช้ 
20,000 

อุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

30 พ.ค. 57 
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 คงเหลือ 
(0) 

 52 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
การด าเนินกิจการ ศูนย์  
อปพร.ต าบลถ้ าพรรณรา 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
100,000 

ใช้ 
44,260 
คงเหลือ 
(57,580) 

ด าเนินกิจการ อป
พร.อบต.ถ้ าพรรณรา 

14 ส.ค. 57 

 53 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
30,000 

โอนลด 
30,000 
คงเหลือ 

(0) 

- - 

 54 อุดหนุนตามโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสตูรผู้
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
20,000 

ใช้ 
20,000 
คงเหลือ 

(0) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสตูรผู้ปฏิบตัิการ
ฉุกเฉินเบื้องต้น 

11 เม.ย. 57 

 55 อุดหนุนตามโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนผู้
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น 

งบตามข้อบัญญตั ิ
20,000 

คงเหลือ 
(20,000) 

- - 

2.8 56 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
25,000 

 

ใช้ 
24,825 
คงเหลือ 
(175) 

ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

11 เม.ย. 57 
5  ม.ค. 57 

 57 เครื่องแต่งกาย อปพร. 
 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
50,000 

 

ใช้ 
47,500 
คงเหลือ 
(2,500) 

 

เครื่องแต่งกาย  
อปพร. 

ก.ย. 57 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

 
 

58. ส ารองจ่าย 
 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
500,000 

 

ใช้ 
370,745 
คงเหลือ 

(129,255) 

 ก.ย. 57 

 59 โครงการปูองกันไฟปุาและ
ดับไฟปุาในพื้นที่ 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
20,000 

โอนลด 
20,000 
คงเหลือ 

(0) 

- - 

3.1 60. อุดหนุนโครงการฝึกอบรม
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ-ทัศน
ศึกษาดูงานของกลุ่มสตร ี
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
20,000 

ใช้ 
20,000 
คงเหลือ 

(0) 

อุดหนุนแม่บ้านหมู่ที ่
8 บ้านปากท่าซอง 

 

 61 อุดหนุนตามโครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์เครื่องครัว 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
20,000 

คงเหลือ 
20,000 

- - 

 62 อุดหนุนตามโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพเสริม(ท า

งบตามข้อบัญญตั ิ
20,000 

ใช้ 
20,000 

อุดหนุนแม่บ้านหมู่ที ่
4 บ้านวังตลับ 
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น้ ายาเอนกประสงค์ น้ ายา
ปรับผ้านุม่) 

คงเหลือ 
(0) 

 63 อุดหนุนตามโครงการท าปุย๋
อินทรีย์ชีวภาพ 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
20,000 

คงเหลือ 
(20,000) 

 

- - 

 64 อุดหนุนตามโครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์ในการเลี้ยงผึ้งโพรง 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
20,000 

ใช้ 
20,000 
คงเหลือ 

(0) 
 

อุดหนุนกลุ่มเลี้ยงผึ้ง 
หมู่ที่ 7  

- 

 65 อุดหนุนตามโครงการ
ฝึกอบรมในการท าขนม 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
20,000 

ใช้ 
20,000 
คงเหลือ 

(0) 

กลุ่มแม่บ้านปลายรา 
หมู่ที่ 2 

- 

3.2 66 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ชุมชน 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
20,000 

 

คงเหลือ 
(20,000) 

- - 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3.2 67 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
พระพุทธไสยาสน ์
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
100,000 

 

 คงเหลือ 
(100,000) 

- - 

 68 ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

งบตามข้อบัญญตั ิ
20,000 

โอนลด 
20,000 
คงเหลือ 

(0) 

- - 

4.1 69 โครงการจดัส านักงาน 
5 ส. 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
30,000 

คงเหลือ 
(30,000) 

- - 

 70 โครงการสนับสนุน
ด าเนินงานศูนย์ข้อมลู
ข่าวสาร 

งบตามข้อบัญญตั ิ
35,000 

ใช้ 
35,000 
คงเหลือ 

(0) 
 

จ้างเหมาจนท.ดูแล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ต.ค.56 – ก.ย.57 

 71 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงเวปไซต์และ 
เว็บเพจ 

งบตามข้อบัญญตั ิ
10,000 

โอนลด 
5,000 

คงเหลือ 
5,000 

ใช้ 
3,332 

คงเหลือ 
(1,668) 

พัฒนาและปรับปรุง
เวปไซต์และ 
เว็บเพจ 

30 ก.ย. 57 

 72 คอมพิวเตอรส์ านักงาน งบตามข้อบัญญตั ิ ใช้ ใช้ในส านักงาน 31 มี.ค. 57 
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จ านวน 4  เครื่อง 56,000 
 

55,600 
คงเหลือ 
(400) 

 73 จัดซื้อจอภาพ LCD หรือ 
LED 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
3,100 

ใช้ 
3,100 

คงเหลือ 
(0) 
 

ซื้อจอภาพ LCD 
หรือ LED 

31 มี.ค. 57 

 74 โครงการบ าบดัทุกข์บ ารุงสุข 
แบบABC  
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
70,000 

คงเหลือ 
(70,000) 

 
 

- - 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

 77 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์
ชนิด LED ชาวด า 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
13,000 

ใช้ 
12,900 
คงเหลือ 
(100) 

พิมพ์เอกสาร เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร ์

 78 ด าเนินการเลือกตั้งนายก 
อบต.และสมาชิก อบต. 

งบตามข้อบัญญตั ิ
70,000 

 

คงเหลือ 
70,000 

- - 

 79 โครงการเทดิทูนและปกปูอง
สถาบันพระมหากษัตริย ์
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
20,000 

 

คงเหลือ 
(20,000) 

- - 

4.3 80 โครงการจดัประชุม
ประชาคมต าบล/หมู่บ้าน 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
15,000 

ใช้ 
11,413 
คงเหลือ 
3,587 

จัดประชุมประชาคม 6  ม.ค. 57 

 81 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
 

งบตามข้อบัญญตั ิ
100,000 

โอนลด 
30,000 
คงเหลือ 
(70,000) 

- - 

 82. ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ประชาธิปไตย 

งบตามข้อบัญญตั ิ
20,000 

คงเหลือ 
(20,000) 

 
 

- - 

 83. โครงการอบรมเพื่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการและศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

250,000 โอนเพ่ิม 
98,000 
คงเหลือ 
348,000 

ใช้ 
345,600 
คงเหลือ 
(2,400) 

 

ทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

มี.ค. 57 
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 84 โครงการจดัท าแผนที่ภาษ ี
และทะเบยีนทรัพยส์ินของ 
อบต.ถ้ าพรรณรา 

400,000 โอนลด 
245,000 
คงเหลือ 

(155,000) 
 

- - 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

 85. สมทบกองทุนหลักประกัน
สังคม 
 

100,000 ใช้
66,540.64 
คงเหลือ 

(33,459.36 
 

สมทบกองทุน
หลักประกันสังคม 

ต.ค.56-ก.ย.57 

 86 ทุนการศึกษาปริญญาตร ี
 
 

330,000 โอนลด 
198,000 
คงเหลือ 
132,000 

ใช้ 
132,000 
คงเหลือ 

(0) 

ทุนการศึกษา
ปริญญาตร ี

3 มี.ค.57 

 87. ทุนการศึกษาปริญญาโท 
 

240,000 ใช้ 
217,500 
คงเหลือ 
22,500 

ทุนการศึกษา
ปริญญาโท 

3 ธ.ค. 56 

 88. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
 

84,840 
 

ใช้ 
84,840 
คงเหลือ 

(0) 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

ต.ค. 56 

 89 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

177,810 ใช้ 
177,810 
คงเหลือ 
177,810 

 

สมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

19 พ.ย.  56 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

 90 โครงการออกแบบเว็ปไซด์
ของ อบต. 

15,000 ใช้ 
15,000 
คงเหลือ 

(0) 
 

ค่าจ้างออกแบบเว็ป
ไซด ์

27 พ.ค.57 

ยุทธศาสตร์ ที ่ โครงการ แหล่งที่มา งบตาม วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
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งบประมาณ ข้อบัญญัติ 
 91 โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อ

ความปรองดองสมานฉันท์ 
ประจ าปี 2557 

30,000 ใช้ 
29,826 
คงเหลือ 
(174) 

 

กิจกรรมกีฬาสรา้ง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ 

5 ก.ย. 57 

 92 จัดซื้อถังน้ าไพเบอร์กลาส 50,000 ใช้ 
35,960 
คงเหลือ 
14,040 

ถังน้ าไพเบอร์กลาส 
เพื่อเปลี่ยนของเดมิ 
งานประปาหมู่บา้น 

29 ส.ค. 57 

 93. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายหนองน้ า
เก่า หมู่ที่ 3 

890,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

- อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ค าชี้แจง:  แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ 
                องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะ 
               เวลาในการรายงาน  ปีละ  1  ครั้ง   หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 



………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.  ชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา 
              2.  วัน  เดือน  ปี  ที  รายงาน   17   ธันวาคม  2557 
 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2557 

3.1 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและโครงการที่ได้ปฏิบัติ   
คิดเป็นร้อยละ 47.69  

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 52 16 
2.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 96 46 
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 14 9 
4.การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ 
ธรรมาภิบาล 

22 22 

รวม 195 93 
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ส่วนที่  3   

4.  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 40.35 56.14 3.51 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรม 24.56 67.54 7.89 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีการแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 32.45 56.14 11.40 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 23.68 64.91 8.77 
5.  เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 26.32 64.91 8.77 



6.  มีการด าเนินการไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 32.46 58.77 8.77 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

33.33 62.28 4.39 

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 36.84 55.16 7.89 
ภาพรวม 31.25 60.73 8.02 
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 5.  ผลการด าเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1)  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  19  คน 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10  คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.87 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรม 8 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีการแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.41 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.25 
5.  เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.29 
6.  มีการด าเนินการไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.05 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

8.12 

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.5 



ภาพรวม 8.19 
 
 
  2)  การเปลี่ยนแปลงชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก 

 
 

หน่วย 

ผลการด าเนินการ 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพ่ิม/ลด 

 

1.  ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเพิ่มขึ้น 

ครัวเรือน 2,154 2,440 + 286 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
1)  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  14  คน 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม   10  คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7,64 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรม 8.36 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีการแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.54 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.86 
5.  เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.64 
6.  มีการด าเนินการไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.96 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

7.96 

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.64 
ภาพรวม 8.08 

 
 
 
  2)  การเปลี่ยนแปลงชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

  ผลการด าเนินการ 



 
ตัวชี้วัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ก่อน 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพ่ิม/ลด 

 

1.  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ครัวเรือน 350 482 +132 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1)  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  14  คน 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม  10  คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.43 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรม 8 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีการแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.93 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.04 
5.  เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.14 
6.  มีการด าเนินการไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.69 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

7.11 

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
ภาพรวม 7.45 

 
 
 
  2)  การเปลี่ยนแปลงชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
 

หน่วย 

ผลการด าเนินการ 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพิ่ม/ลด 

 

1.  ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ครัวเรือน 360 528 +168 



200,000  บาท/ป ี
 
 
 
 
 
 
 
 

34 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
1)  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  14  คน 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(คะแนนเต็ม  10  คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.82 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรม 7.36 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีการแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.89 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.32 
5.  เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.57 
6.  มีการด าเนินการไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.46 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

7.18 

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.32 
ภาพรวม 7.61 

 
 
 
  2)  การเปลี่ยนแปลงชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
 

หน่วย 

ผลการด าเนินการ 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพิ่ม/ลด 

 

1.  สมาชิก อบต. พนักงานและพนักงาน
จ้างของ อบต. มีจิตส านึกในการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

คน 39 42 +3 

 
 



 
 


