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คํานํา 
 ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 

2548 หมวด 6 ข้อ 29 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) ได้กําหนดให้รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน
เสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  

 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้ึน เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ
ติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานติดตามฉบับ
น้ีจะสามารถเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
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ส่วนท่ี 1 

บทนํา 
  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  เป็นบทบาทและอํานาจหน้าที่ที่สําคัญประการหน่ึงขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ในการขับเคล่ือนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามอํานาจหน้าที่ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้าน
งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งน้ี เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 กําหนดไว้ว่า “การปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล การ
จัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล 
ข่าวสาร ทั้ ง น้ี  ให้ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการน้ันและหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
กระทรวงมหาดไทยกําหนด”  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีอํานาจหน้าที่เพิ่มมากข้ึน แต่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การ
ดําเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถ่ินของตน  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  จึงเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญประการหน่ึงที่จะให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินสามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  

  การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ ทําให้ทราบและกําหนดทิศทางการ
พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร 
บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้อง กับ
สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสู่การวางแผนการพัฒนา
ในปีต่อๆไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดําเนินการส่ิงเหล่าน้ีจะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถ่ินโดยการ
ติดตามและประเมินผลซ่ึงส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถ่ินอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตาม
เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง  

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ ดําเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับเก่ียวกับการดําเนินโครงการปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กําหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ การติดตาม 
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(Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาที่เกิดข้ึนในระหว่างการดําเนินงาน การ
ติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับการควบคุมการดําเนินงานเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง
การปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับการดําเนินงานปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการดําเนินงานหากไม่มีการติดตามแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายสูงเกิน
กว่าที่ กําหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้ รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น การประเมินผล 
(Evaluation) คือการตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหว่างที่กําลังดําเนินการ (On-going Evaluation) หรือ
ภายหลังที่การดําเนินการสําเร็จเสร็จส้ินไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นส่ิงจําเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การ
ประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งช้ีว่าแผนงานที่กําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่า
แผนงานที่ได้ดําเนินการไปแล้วน้ันให้ผลเป็นอย่างไรนําไปสู่ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้
จากการติดตามและประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 

2. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

1. ทําให้รู้ว่าการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร  

2. เห็นจุดสําคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ข้ันตอนการปฏิบัติ 
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทําให้เสร็จ ซ่ึงจะทําให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

3. ทําให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจาก 
สาเหตุอะไร เพื่อนํามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนําไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์  

4. ทําให้ทราบว่าข้ันตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรคและปัญหาอุปสรรคเหล่าน้ันเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงานให้
มีความกระจ่างชัดเพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในแต่ละข้ันให้หมดไป  

3. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

  1. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
  2. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
  3. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดข้ึน  
  4. เพื่อใช้เป็นข้อแนะนําผู้บริหารในการจัดทําแผนพัฒนาปีต่อไป  

4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล   



  ขั้นตอนที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ข้อ 29 ข้อ 30 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 
กําหนดไว้ดังน้ี  ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย  
  1. สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  
  2. ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
  3. ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
  4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  
  5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคน
ทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหน่ึงคนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  

  ขั้นตอนท่ี 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
  1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2. ดําเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา  
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหาร
ท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึง
คร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

  ขั้นตอนที่ 3 ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

5. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล   

  ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึง
ต้องกํา หนดวิธีการติดตามและประเมินกําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบสําคัญ 
2 ประการ ดังน้ี   

  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ 5 ประการ ดังน้ี  

  1. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถ่ิน ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียในท้องถ่ิน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ     

  2. ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล  



๗ 

 

  3. ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการต้องดําเนินการติดตามรายงานผล
และเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน
เสนอต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  

  4. เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ส่ิงที่ใช้เป็นส่ือสําหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพมีความจําเป็นและสําคัญในการนํามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อ
นําไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน  

  5. กรรมวิธี อันได้แก่ เป็นวิธีการติดตามและประเมินผลจะต้องศึกษาเอกสารที่เ ก่ียวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ซ่ึงเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาท้องถ่ิน โดยดําเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อันได้แก่ แผนพัฒนา แผนการดําเนินงาน 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดําเนิน
โครงการ ทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินน้ันเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อตรวจดูว่าดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ต้ังไว้
หรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ในการพัฒนา และกลยุทธ์ 
วิสัยทัศน์  

  “ สะดวกสัญจร  เกษตรกรพัฒนา  ศึกษาเรียนรู้  ฟื้นฟูอาชีพเดิม  ส่งเสริมการตลาด 
   ธรรมชาติเลิศลํ้า  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  หน่ึงเดียวเขาทะลุ ” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 การคมนาคมและการขนส่ง 
   1.2 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   2.1 การส่งเสริมอาชีพ 
   2.2 ด้านสวัสดิการสังคม 
   2.3 ด้านการศึกษา 
   2.4 ด้านสาธารณสุข 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   3.1 ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 
   3.2 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   3.3 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   3.4 งานด้านการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
   4.1 ด้านการส่งเสริมการลงทุน 
   4.2 งานด้านการท่องเที่ยว 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 
   5.1 งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
   6.1 งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  7. ยุทธศาสตร์ด้านการเตรัยมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   7.1 ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 

7.2 ด้านส่งเสริมการศึกษา 

เป้าประสงค์ในการพัฒนา ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังน้ี 

  เป้าประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจ 
   1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีงานทําและมีรายได้เพิ่มมากข้ึน 



๙ 

 

   2. เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนอย่างน้อย 2 แหล่ง 

   3. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 

 4. เพื่อให้ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป 
เป้าประสงค์ทางด้านสังคม 
  1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับสวัสดิการมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
  2. ระบบการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับการพัฒนาและเด็กนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ดําเนิน 
      กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
  3. บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ 
  4. เยาวชนและประชาชนทุกกลุ่มมีการออกกําลังกายเล่นกีฬาอย่างเหมาะสม 
เป้าประสงค์ทางด้านส่ิงแวดล้อม 
  1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง 
  2. เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เป้าประสงค์ทางด้านการบริหารจัดการ 
  1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติราชการให้มีคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร 
      ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
  2. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานรวมถึงปรับปรุงสถานที่ทํางานให้มีเคร่ืองมือ       

     เครื่องใช้ที่ทันสมัย 

 กลยุทธ์ 

   1. การพัฒนาบํารุงรักษา เส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและงาน 
       ก่อสร้างต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน 
   2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   3. ส่งเสริมการบริหารงานขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
   4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึนอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย 
   5. พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม 
   7. การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของประชาชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 3 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

การดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 12 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี  

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหาร 

ท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งปิดประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ดังน้ัน  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้ึน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ได้รับการแต่งต้ังจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ตาม
คําส่ังที่ 519/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  ประกอบด้วย  

1. นายชัยยัญ  บุญยิ้ม       ประธานสภา อบต.   
2. นายชาญชัย  ศรียาภัย       สมาชิกสภา อบต.   
3. นายวราชัย   ตั้นต๋ี       สมาชิกสภา อบต.   
4. นางนงนุช  ตั้นตี๋       ผู้แทนหน่วยงาน     
5. นางพิมพ์ชนก  ชินประเสริญ   ผู้แทนหน่วยงาน     
6. นายสาโรจน์  พัดชา       ผู้แทนประชาคม     
7. นายเสรี   นุ้ยน้อย       ผู้แทนประชาคม    
8. นายธงชัย  ยุติมิตร   ผู้อํานวยการกองช่าง    
9. ผอ.ร.ร.บ้านห้วยทับทอง   ผู้ทรงคุณวุฒิ      
10. ผอ.ร.ร.บ้านเขาทะลุ   ผู้ทรงคุณวุฒิ     
11. นางนัสวรรณ  มีเมตตา  หัวหน้าสํานักปลัดอบต.      

โดยมี นายชัยยัญ  บุญยิ้ม เป็นประธานคณะกรรมการ และนางนัสวรรณ  มีเมตตา เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการ  ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการกําหนดโครงการและงบประมาณไว้ในยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

 



๑๑ 

 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

-  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) รวมทั้งที่เปล่ียนแปลงและเพิ่มเติม    

1. ดําเนินการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจําปีงบประมาณน้ันว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่   

2. สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา  

3. เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน  

4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบท่ี 1 การกํากับการจัดแผนยุทธ์ศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คําชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยจะ
ทําการประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

ประเด็นการพฒันา มีการ
ดําเนินงาน 

ไม่มีการ
ดําเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น   

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน � - 

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน � - 

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ � - 

4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน � - 

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน � - 

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแบบแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

� - 

ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนการพฒันาท้องถ่ิน   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถ่ินมาจัดทําฐานข้อมูล � - 

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัทําแผน � - 

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถ่ิน � - 

10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพฒันาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถ่ิน  

� - 

11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพฒันาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด � - 

12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน � - 

13. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน � - 

14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพฒันา � - 

15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด � - 

16. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา � - 

17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์ � - 

18. มีการกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์ � - 

 



๑๓ 

 

แบบท่ี  2 แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
คําชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  :  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
2. การรายงานผลการดําเนินงาน 

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)    (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) 
(2) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)  (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) 

ส่วนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

1. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ 

พ.ศ. 256๑ พ.ศ. 256๒ พ.ศ. 256๓ พ.ศ. 256๔ 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
จํานวน 
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 39 48,390,000 30 45,190,000 24 27,770,000 31 44,770,000 
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 64 17,238,523 61 14,838,523 62 15,538,523 61 15,138,523 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

24 5,430,000 24 5,430,000 24 5,430,000 24 5,430,000 

4. ด้านการวางแผนการส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเท่ียว 

21 5,755,000 21 5,755,000 21 5,755,000 21 5,755,000 

5. ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม 

6 3,450,000 6 3,450,000 6 3,450,000 6 3,450,000 

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารตี
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

7 1,530,000 7 1,530,000 7 1,530,000 7 1,530,000 

7. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

3 130,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000 

รวม 164 81,923,523 152 76,323,523 147 59,603,523 153 76,203,523 
 

 



2. สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปี 2561 
 2.1 จํานวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผนและจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัต ิ

 
ยุทธศาสตร์ 

 

โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปีเฉพาะปี 2561 

โครงการตามแผนการดําเนินงาน 
ประจําปี 2561 

โครงการที่ดําเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2561 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 39 48,390,000 12 5,098,000 12 4,692,300 

2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 64 17,238,523 14 15,109,058 11 14,326,826 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม  และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

24 5,430,000 11 1,640,000 7 1,456,223 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเท่ียว 

21 5,755,000 2 180,000 1 99,807 

5. ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม 

6 3,450,000 2 20,000 - - 

6. ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม จารตี
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

7 1,530,000 6 400,000 6 195,811 

7. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

3 130,000 - - - - 

รวมทั้งส้ิน 164 81,923,523 47 22,447,058 37 20,770,967 

คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  

ประจําปี 2561 
28.65 27.4 22.56 25.35 

 

 2.2 การจัดทํางบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ 

  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีโครงการที่ ไ ด้ดําเนินการ จํานวน 37 โครงการ   งบประมาณ 
20,770,967 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.56 ของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี เฉพาะปี 2561 
สามารถจําแนกได้ตามยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 
 



๑๕ 

 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ/ 

โอน/เปล่ียนแปลง 
งบประมาณที่ใช้จริง 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอกคณู 400,000 292,900 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอ่าวฉานปริง 400,000 291,500 

3. 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยการุณ
สัมพันธ์ 

400,000 282,900 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุดมสุข 400,000 395,000 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติราษฎร์ 1,056,000 1,010,000 

6. 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาน้อย-ป่า
ม่วง 

400,000 399,000 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันต ิ1 400,000 395,000 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเรวด ี 400,000 395,000 

9. 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเดชา- 

ห้วยกลํา 
400,000 395,000 

10. 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยก้าวหน้า- 

สันติธรรม 
400,000 399,000 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแดนอ้อ 2 400,000 395,000 

12. 
โครงการก่อสร้างโรงคลุมระบบประปาหมู่บ้าน หลังวัดเขา
ทะลุ หมู่ที ่1 

42,000 42,000 

รวมงบประมาณ 5,098,000 4,692,300 

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งสริมคุณภาพชีวิต 

1. 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

(อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
382,200 148,200 



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ/ 

โอน/เปล่ียนแปลง 
งบประมาณที่ใช้จริง 

2. 
โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ(นม)สําหรบัโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1,667,095 1,565,504 

3. 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจากประสบการณ์เรียนรู้
นอกสถานท่ี 

30,000 27,000 

4. 
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรยีนในเขตอบต. 

(โรงเรียนสังกัดสพฐ. จํานวน 3 โรงเรียน) 
3,168,000 3,139,000 

5. โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
ต้ังไว้   7,856,640 
โอนลด   571,000 

คงเหลือ  7,285,640 
7,046,800 

6. โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้พิการ 1,362,240 1,324,000 

7. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000 24,000 

8. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล (สปสช.) 139,083 126,612 

9. 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

(ค่าจดัการเรียนการสอนสําหรับศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
514,800 509,300 

10. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 - 

11. โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถํ้านํ้าลอด 346,000 346,000 

12. 
โครงการส่งเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ 

ตั้งไว้    30,000 
โอนเพิ่ม 100,000 
รวมเป็น 130,000 

70,410 

13. 
โครงการฝึกอาชีพสําหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มี
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง(ผู้ป่วยเอดส์) 

20,000 - 

14. โครงการพฒันาสตรีและสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว 20,000 - 

รวมงบประมาณ 15,109,058 14,326,826 

 



๑๗ 

 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ/ 

โอน/เปล่ียนแปลง 
งบประมาณที่ใช้จริง 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 

1. 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม ่2561 

30,000 25,276 

2. 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2561 

30,000 25,076 

3. 
โครงการจดัฝึกอบรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพการบริหารจัดการขยะ 

500,000 496,600 

4. โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้ก่ียวกับการป้องกันดิน หินถล่ม 20,000 - 

5. โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้ก่ียวกับการควบคุมไฟป่า 20,000 - 

6. โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้ก่ียวกับอัคคีภัย 20,000 - 

7. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 250,000 199,966 

8. 
โครงการจดัฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนเก่ียวกับวินัย
จราจร 

20,000 - 

9. 
โครงการจดัฝึกอบรมเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  

20,000 12,836 

10. 
โครงการฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง 
ผู้บริหาร และสมาชิกอบต. 

30,000 17,469 

11. โครงการก่อสร้างอาคารประชุมท่ีทําการอบต. 700,000 679,000 

รวมงบประมาณ 1,640,000 1,456,223 

 

 

 

 



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ/ 

โอน/เปล่ียนแปลง 
งบประมาณที่ใช้จริง 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

1. โครงการแข่งขันกีฬา อบต. “เขาทะลุคัพ” 
ต้ังไว้   200,000 
โอนลด 120,000 
คงเหลือ  80,000 

- 

2. 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียวถํ้าธารลอด  

หมู่ท่ี 1 
100,000 99,807 

รวมงบประมาณ 180,000 99,807 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก 10,000 - 

2. โครงการปลูกป่าทดแทน 10,000 - 

รวมงบประมาณ 20,000 - 

6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

1. 
โครงการบรูณาการการจัดงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพฯ 

50,000 20,000 

1. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2560 30,000 4,576 

2. 
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ประจําป ี2561 

150,000 90,800 

3. 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กประจําปี 2561  

(วันเด็กแห่งชาติ) 
50,000 30,000 

4. โครงการแห่เทียน 2561 40,000 10,500 

5. โครงการอบรมพิธีกรทางศาสนา ฯ 40,000 29,309 

6. โครงการวัดประชารัฐ 40,000 10,626 

รวมงบประมาณ 400,000 195,811 



๑๙ 

 

7. ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณในข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจําป ี2561 ประกอบกับงบประมาณมีจํานวน
จํากัด จึงต้องนํางบประมาณส่วนใหญ่ไปพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

 2.3 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอ่ืน ประจําปีงบประมาณ 2561 
  จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สําหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถ่ิน  

ลําดับที่ โครงการ งบประมาณ งบประมาณที่ใช้จริง 

1. 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สปก. 

ห้วยกลาง-ป่าม่วง 
8,658,300 6,479,000 

2. 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายห้วยทับทอง-ห้วยตะเคียน 
8,658,300 6,479,000 

รวมงบประมาณ 17,316,600 12,958,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

พบว่ามีปัญหาในการดําเนินงาน ดังน้ี 

  1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุมี
อยู่อย่างจํากัด องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ตามที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  2. ข้อจํากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจําทําให้ไม่สามารถนําโครงการ/กิจกรรม 
จากแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสําเร็จของโครงการเม่ือเทียบกับจํานวนของโครงการ
ในแผนพัฒนาจึงอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ํา  

  หมายเหตุ :  ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจํากัดที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุประสบปัญหามาเป็น
เวลาหลายปี เช่นเดียวกับท้องถ่ินอีกหลายๆ แห่ง คือภาระค่าใช้จ่าย  ทั้งค่าใช้จ่ายประจํา เช่น ค่าจ้างเงินเดือน  
ค่าบริหารจัดการค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ที่ต้องทํา ในขณะที่รายได้ที่รับในแต่ละปีโดย
เฉล่ียแล้วเพิ่มข้ึนน้อยมาก  

  ข้อเสนอแนะ  

  1. กอง/ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดําเนินโครงการและการติดตาม 
ประเมินผลโครงการอย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการน้ัน ว่าควรจะ
ดําเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดําเนินโครงการครั้งต่อไป  

  2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินประจําปี 2561 นอกจากเสนอสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลรับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว จะต้องมีการแจกให้กอง/ส่วน
ราชการต่าง ๆ ภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลรับทราบผลการดําเนินงานในภาพรวมของกอง/ส่วนราชการ 
เพื่อจะได้นําไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีข้ึนหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป  

  3. การจัดทําแผนงานโครงการในแผนการดําเนินงานประจําปีกับการต้ังงบประมาณรายจ่าย และการ
นําแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจํานวนโครงการ และงบประมาณ 
มากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้การดําเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย  

 




