
ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ์
เร ือ่ง  รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้ง

ถิน่(พ.ศ.2561-2565) 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   ........................................................
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทำาแผนพัฒนา

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) 
พ.ศ.2561 กำาหนดใหค้ณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
ทอ้งถิน่ รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ไดจ้ากการตดิตามประเมนิผล
แผนพัฒนาตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอตอ่สภาทอ้งถิน่
และคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่ พรอ้มทัง้ประกาศผลการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบในทีเ่ปิดเผยภายใน 
15 วนันับแตว่นัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักลา่วและตอ้งปิด
ประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ภายใน
เดอืนธันวาคมของทกุปีน้ัน

 องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขันธไ์ดด้ำาเนนิการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่    (พ.ศ.2561-2565) ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้  จงึขอประกาศรายงานผลการ
ดำาเนินการดังกล่าวใหป้ระชาชนทราบโดยทั่วกนั

จงึประกาศใหท้ราบโดยทั่วกนั

ประกาศ ณ วนัที ่28 เดอืน ธันวาคม พ.ศ.๒๕ 63

                                                                                            

              (นายอดุม   ไชยภกัด)ี
   นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ์
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ประกาศ อบต.เกาะขนัธ์
เร ือ่ง  การรายงานผลการดำาเนนิงานและการตดิตาม

ประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

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

บทสรปุผูบ้รหิาร

การตดิตามและประเมนิผลนับวา่มคีวามสำาคญัและจำาเป็นตอ่การ
บรหิารงานเป็นอยา่งยิง่ เนือ่งจากเป็นการประเมนิผลการปฏบิตังิานทีผ่า่นมา
วา่มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนงานทีไ่ดว้างเอาไวห้รอืไม ่

ในการดำาเนนิการจรงิ พบวา่ การดำาเนนิงานในปีงบประมาณ 2563  
ผลการดำาเนนิงานตามยทุธศาสตรแ์ละจำานวนโครงการทีป่รากฏอยูใ่นแผน
พัฒนาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565) ในหว้งปี พ.ศ.2563 จำานวน         
190 โครงการ โครงการทีไ่ดป้ฏบิตัใินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำานวน 
96 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 50.52 อยูใ่นระดบัปานกลาง

การดำาเนนิงานในปีงบประมาณ 2563  ผลการดำาเนนิงานตาม
แผนการดำาเนนิงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำานวน 119 โครงการ
โครงการทีไ่ดป้ฏบิตั ิ96 โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ 80.67 อยูใ่นระดบัดี

ทัง้นี ้ในปีงบประมาณ 2563 มกีารชะลอการดำาเนนิโครงการหลายๆ
โครงการ เนือ่งจากเป็นการป้องกนัและแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 สง่ผล
ใหผ้ลการดำาเนนิงาน โครงการ กจิกรรมตา่งๆไมเ่ป็นไปตามแผนการดำาเนนิ
งานทีก่ำาหนดไว ้

ขอ้เสนอแนะในการจัดทำาแผนพัฒนาทอ้งถิน่ในอนาคต
1. ปรับโครงการท่ีไดจ้ากการจัดทำาประชาคมท่ีมีลักษณะซำ้าซอ้นรวมเป็น

โครงการเดียวกัน และควรสง่เสรมิใหป้ระชาชนและองคก์รทกุภาคสว่นมสีว่น

งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  สำานักงานปลัด  องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์อำาเภอชะอวด  
จังหวัดนครศรธีรรมราช หนา้ 1
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รว่มในการดำาเนนิการ ใหห้มูบ่า้น/ชมุชน สามารถกำาหนดทศิทางการดำาเนนิ
การประกอบกบัการจัดสรรงบประมาณใหเ้หมาะสม โดยการจัดสรรงบ
ประมาณ จะตอ้งมหีลกัเกณฑก์ารพจิารณาตามความตอ้งการของ
หมูบ่า้น/ชมุชน เรยีงลำาดบัความสำาคญัของปัญหาในแตล่ะดา้นใหม้คีวาม
สมดลุ ครอบคลมุทกุดา้น ประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ของบ
ประมาณสนับสนุนโครงการทีเ่กนิศกัยภาพ

2. ในดา้นศาสนาตอ้งใหก้ารสนับสนุนสง่เสรมิอยา่งตอ่เนือ่ง และควร
ใหก้ารสนับสนุนทกุศาสนา

3. ควรสง่เสรมิและสนับสนุนใหค้วามสำาคญัของการศกึษาทัง้ในระบบ
นอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั ทีม่คีณุภาพพรอ้มทัง้เสรมิสรา้ง
สภาพแวดลอ้มแหลง่แลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมและเพยีงพอสำาหรับ
ประชาชนทกุระดบั เปิดโอกาสการเขา้ถงึการศกึษาเพือ่กา้วไปสูส่งัคมแหง่
การเรยีนรู ้

4. ในดา้นของการประชาสมัพันธค์วรเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ประชาสมัพันธใ์หท้ั่วถงึโดยการใชช้อ่งทางในการสือ่สารทีห่ลากหลาย เชน่
วทิยชุมุชน เสยีงไรส้าย เพือ่ใหส้ามารถเขา้ถงึประชาชนไดท้กุกลุม่ 

5. ควรมกีารพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ และพัฒนาบคุลากร ใหด้ี
ยิง่ขึน้ ประกอบกบัยดึมั่นในการบรหิารจัดการโดยหลกัธรรมาภบิาล และ
หลกัวชิาการทีด่ ีพยายามสรา้งนวตักรรมการบรหิารจัดการใหม่ๆ  เนน้การมี
สว่นรว่ม การจัดทำาแผนชมุชน และการลงทนุเพือ่จัดทำาผังแมบ่ททาง
กายภาพของหมูบ่า้นและตำาบลอยา่งเป็นระบบและอาศยัหลกัวชิาการ จะ
เป็นประโยชนใ์นการพัฒนาองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ์

6. ในการจัดทำาประชาคมควรใหค้ณะกรรมการพัฒนาฯ เขา้รว่มเพือ่
ทำาความเขา้ใจกบัประชาชนใหช้ดัเจน เกีย่วกบัความสำาคญัของการจัดทำา
แผนพัฒนา 

7. ควรมกีารสง่เสรมิสนับสนุนการพัฒนาดา้นสาธารณสขุ ตลอดจนถงึ
ในการอนุรักษ์และพัฒนา ศลิปวฒันธรรมอนัดงีาม และภมูปัิญญาทอ้งถิน่  
การรักษาระบบการบรหิารจัดการทีด่ ีโดยใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการ
ตดัสนิใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใสสง่เสรมิ
การพัฒนากลุม่อาชพี พัฒนาศกัยภาพคนและชมุชนใหเ้ขม้แข็ง  สรา้งระบบ
คมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการทีม่ปีระสทิธภิาพ พัฒนา

งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  สำานักงานปลัด  องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์อำาเภอชะอวด  
จังหวัดนครศรธีรรมราช หนา้ 2
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ในการจัดการขยะมลูฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้มเพือ่
การพัฒนาทีย่ั่งยนื และมุง่สง่เสรมิความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิของ
ประชาชน

สว่นที ่1

บทนำา

   ปัจจบุนัการตดิตามและประเมนิผลนับวา่มคีวามสำาคญัและ
จำาเป็นตอ่การบรหิารงานเป็นอยา่งยิง่เนือ่งจากการตดิตามและประเมนิผล
เป็นการประเมนิผลงาน  การปฏบิตังิานของปีทีผ่า่นมา วา่มคีวามสอดคลอ้ง
กบัแผนงานทีไ่ดว้างเอาไวห้รอืไม ่ รวมทัง้การมสีว่นรว่มของภาคประชาชน
อยา่งแทจ้รงิ  องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล เกาะขนัธ ์ ในฐานะองคก์รปกครอง

งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  สำานักงานปลัด  องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์อำาเภอชะอวด  
จังหวัดนครศรธีรรมราช หนา้ 3
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สว่นทอ้งถิน่มภีาระหนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งใหก้ารบรกิารแกป่ระชาชน  จงึจำาเป็นทีจ่ะ
ตอ้งมกีารจัดทำาแผนตดิตามและประเมนิผลเพือ่วดัถงึประสทิธภิาพ  
ประสทิธผิลของการดำาเนนิการในดา้นตา่งๆ เพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบการทำางาน
ของปีทีผ่า่นมาอกีดว้ย

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจัดทำาแผนพัฒนา
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) 
พ.ศ.2561  กำาหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตอ้งจัดทำาแผนพัฒนา
ทอ้งถิน่ ทีก่ำาหนดวสิยัทัศน ์ประเด็นยทุธศาสตร ์เป้าประสงค ์ตวัชีว้ดั คา่เป้า
หมายและกลยทุธ ์ โดยสอดคลอ้งกบัแผนพัฒนาจังหวดั  ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวดั  แผนพัฒนาอำาเภอ  
แผนพัฒนาตำาบล  แผนพัฒนาหมูบ่า้นหรอืแผนชมุชน  อนัมลีกัษณะ
เป็นการกำาหนดรายละเอยีดแผนงานโครงการพัฒนา  ทีจั่ดทำาขึน้สำาหรับ
ปีงบประมาณแตล่ะปี  ซ ึง่มคีวามตอ่เนือ่งและเป็นแผนกา้วหนา้และใหห้มาย
รวมถงึการเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงแผนพัฒนาทอ้งถิน่  ทัง้นี ้องคก์าร
บรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์จะใชแ้ผนพัฒนาทอ้งถิน่เพือ่เป็นเครือ่งมอืใน
การใชง้บประมาณ  วสัด ุ อปุกรณ์และทรัพยากรตา่งๆ  ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล         มคีวามโปรง่ใส  เกดิประโยชนส์งูสดุ
แกท่อ้งถิน่และตอบสนองความตอ้งการของประชาชน และถงึแมว้า่องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่จะมแีผนพัฒนาทอ้งถิน่ทีด่สีกัเพยีงไรก็ตาม  แตห่าก
ไมส่ามารถบง่ชีถ้งึผลการดำาเนนิงานทีเ่กดิขึน้ได ้ ก็ไมส่ามารถทีจ่ะบง่บอก
ความสำาเร็จของแผนพัฒนาทอ้งถิน่ได ้ ดงันัน้  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
จงึตอ้งมเีครือ่งมอืทีส่ำาคญัในการตรวจสอบการดำาเนนิงานวา่เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค ์หรอืบรรลเุป้าหมายหรอืไม ่อยา่งไร ซ ึง่ “ระบบตดิตาม” และ “
ระบบประเมนิผล” จะเป็นเครือ่งมอืในการนำาขอ้มลูตา่งๆ  มาปรับปรงุแกไ้ข
เพิม่เตมิหรอืแมแ้ตย่ตุกิารดำาเนนิงาน  

ความหมายของการตดิตามและประเมนิผล

การตดิตาม (M0nitoring)  หมายถงึ  กจิกรรมทีท่ำาเพือ่
แสดงใหเ้ห็นวา่เกดิอะไรขึน้ในภาคปฏบิตัดิว้ยการตดิตามและบนัทกึผลการ
ปฏบิตัอิยา่งตอ่เนือ่ง  เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามนโยบายและเป้าหมาย

งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  สำานักงานปลัด  องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์อำาเภอชะอวด  
จังหวัดนครศรธีรรมราช หนา้ 4
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ซึง่กำาหนดไวใ้นแผนงาน  การตดิตามผลสามารถเตอืนถงึแนวโนม้ทีไ่ม่
ตอ้งการไดล้ว่งหนา้  ซ ึง่ทำาใหเ้ห็นความจำาเป็นในการดำาเนนิการแกไ้ข

การประเมนิผล (Evaluation) หมายถงึ  การวเิคราะหผ์ลที่
ไดจ้ากการตดิตามผลมาระยะหนึง่  เพือ่ประเมนิวา่ความเปลีย่นแปลง  (ซึง่
เป็นผลจากการปฏบิตั)ิ ทีเ่กดิขึน้  เป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย
ของแผนหรอืไม ่ ผลการประเมนิอาจยนืยันวา่  การเปลีย่นแปลงเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกบัทีก่ำาหนดไวใ้นแผน หรอือาจแสดงถงึความลา่ชา้หรอืผลก
ระทบขา้งเคยีง  ซ ึง่ควรแกก่ารทบทวน

การตดิตามและประเมนิผล  จงึเป็นเครือ่งมอืทีส่ำาคญัสำาหรับผู ้
บรหิารทีจ่ะไดท้ราบถงึผลการปฏบิตังิานในชว่งเวลาทีผ่า่นมา  ซึง่ผลจากก
การตดิตามและประเมนิผล  ตลอดจนขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ะเป็นแนวทางทีผู่ ้
บรหิารจะนำาไปปรับปรงุการบรหิารงานในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี

วตัถปุระสงคข์องการตดิตามและประเมนิผล

1 เพือ่ทราบถงึความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิและความพงึพอใจของ
ประชาชน  เกีย่วกบัการบรหิารงานขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ์

2 เพือ่ใหท้ราบปัญหาและอปุสรรคในการปฏบิตังิาน  ขัน้ตอน
การจัดทำาแผนและประเด็นยทุธศาสตร ์ซ ึง่จะนำาไปสูก่ารปรับปรงุการจัดทำา
แผนพัฒนา ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

วธิกีารตดิตามและประเมนิผล

การตดิตาม (Monitoring) เป็นการตดิตามเพือ่ใหท้ราบวา่
หน่วยงานตา่งๆ ไดด้ำาเนนิงานตามโครงการทีไ่ดรั้บการจัดสรรงบประมาณ
ไปถงึระยะใด และเป็นไปตามทีก่ำาหนดไวใ้นแผนการดำาเนนิงานประจำาปี
หรอืไม ่หรอืมปัีญหาขอ้ขดัขอ้งประการใดทีท่ำาใหไ้มส่ามารถดำาเนนิการได ้
ตามทีก่ำาหนดไว ้

การประเมนิผล (Evaluation) โดยแบง่การประเมนิเป็น 2 
ระดบั ไดแ้ก่
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     1.  การประเมนิผลการดำาเนนิงานตามโครงการ  โดย
พจิารณาจากความสำาเร็จในการดำาเนนิงานและการใชง้บประมาณในแตล่ะ
โครงการ 

      2.  การประเมนิผลการดำาเนนิงานตามยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา  โดยพจิารณาจากความสำาเร็จในการดำาเนนิงานโครงการ และการ
เบกิจา่ยเงนิงบประมาณทีใ่ชจ้รงิของโครงการ ทีไ่ดรั้บงบประมาณในแตล่ะ
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา เมือ่ส ิน้สดุปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  เพือ่เป็น
ขอ้มลูในการวเิคราะหค์วามสำาเร็จของยทุธศาสตรก์ารพัฒนาแตล่ะดา้น รวม
ทัง้ปัญหาและอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ และนำาเสนอเป็นขอ้มลูตอ่ผูบ้รหิารองคก์าร
บรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธต์อ่ไป

ข ัน้ตอนและวธิกีารตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 -
2565) 

ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ์

     

                                                                                  
วเิคราะหส์ถานการณ์  

        การวางแผน       วสิยัทศัน ์      พนัธกจิ  
เป้าประสงค์                
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การนำาแผนไปสูก่ารปฏบิตั ิ             แผน
ปฏบิตักิาร

   

  ควบคมุและประเมนิผล ตดิตามและ
ประเมนิผล

จากขอ้มลูขา้งตน้จะเห็นไดว้า่  การตดิตามและประเมนิผลเป็น
ปัจจัยทีส่ำาคญัในการบรหิาร คอื  หลงัจากทีไ่ดน้ำาแผนการพัฒนา ไปสูก่าร
ปฏบิตัจิำาเป็น ทีจ่ะตอ้งมกีารตดิตามและประเมนิผลเพือ่ใหท้ราบถงึ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล  ตลอดจนเป็นการวเิคราะหถ์งึความ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากปฏบิตังิาน สำาหรับนำาไปทบทวนและปรับปรงุ
กระบวนการทำางานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป

สำาหรับการตดิตามแผนและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561 - 2565) ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์ เป็นการ
ตดิตามและประเมนิผลหลงัจากทีไ่ดน้ำาแผนพัฒนาไปสูก่ารปฏบิตัติาม
ปีงบประมาณ คอื ตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563 ) 
ทัง้นีเ้ป็นไปตามบทบญัญัตขิองระเบยีบระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
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การจัดทำาแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561 
ขอ้ 12 และ ขอ้ 13  ทีก่ำาหนดใหค้ณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผน
พัฒนาทอ้งถิน่รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ไดจ้ากการตดิตามประเมนิ
ผลแผนพัฒนาตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอตอ่สภาทอ้ง
ถิน่  และคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่ พรอ้มทัง้ประกาศผลการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบในทีเ่ปิดเผยภายใน 15
วนันับแตว่นัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักลา่วและตอ้งปิดประกาศไว ้
เป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ภายในเดอืน
ธันวาคมของทกุปี  โดยมขีัน้ตอนและวธิกีารดงันี้

ข ัน้ตอนการตดิตามและประเมนิผล

    การวางแผนพฒันา ส ว่ น ร า ช ก า ร
ดำาเนนิการประเมนิตนเอง
                                                                                   ต
ามแบบประเมนิ

                                      ทบทวน ปรบัปรงุ               
รวบรวมขอ้มลู/ตรวจสอบ ความถกูตอ้ง
                                           แกไ้ข          ประมวล
ผลขอ้มลูและจดัทำาสรปุรายงาน

              ผลการตดิ
ตามฯ

การนำาแผนไปสูก่ารปฏบิตั ิ
เสนอคณะกรรมการตดิตามและ                           
                                     ประ เม นิผลแผน
พฒันาทอ้งถิน่ฯ พจิารณา

            ใหค้วามเห็นชอบ
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รายงานผลพรอ้มขอ้เสนอ
แนะของ

คณะกรรมการฯ เสนอผ ู ้
บรหิารทอ้งถิน่

สภา อบต. คณะกรรมการ
พฒันาทอ้งถิน่

                         - ประกาศใหป้ระชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่
นอ้ยกวา่ 30 วนั

     - เผยแพรต่ามส ือ่ตา่งๆ เชน่ บอรด์ประชาสมัพนัธ ์
เว็บไซต ์อบต. ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร ฯลฯ
     - แจง้ทกุสว่นราชการ และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบ

แบบรายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนการพฒันาองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่

แบบรายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนการพัฒนา ขององคก์าร
บรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์ประกอบไปดว้ยแบบรายงาน  3  แบบ ดงันี้

        แบบรายงาน

   แบบประเมนิผลแผนฯ                 แบบตดิตามแผน
   แบบประเมนิผลแผน

          (Input) (Process)  
(Output)

          แบบที ่1 แบบที ่2   
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    แบบชว่ยกำากบัการจดั                      แบบตดิตามและประเมนิ
  แบบประเมนิผลการ

  ทำาแผนยทุธศาสตรข์อง ผลการดำาเนนิงานขององค์
     ดำาเนนิงาน 

    องคก์ารบรหิารสว่น                        การบรหิารสว่นตำาบล
 ตามแผนยทุธศาสตร์

      ตำาบลเกาะขนัธ์   เกาะขนัธ ์รายไตรมาส

 องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล                 แบบ
ประเมนิความพงึพอใจ

                                                   เกาะขนัธไ์ดเ้ก็บรวบรวม     
ตอ่ผลการดำาเนนิงานของ

 ขอ้มลูจากประชาชนและ          องคก์าร
บรหิารสว่นตำาบล

 ผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง จำานวน                       เกาะ
ขนัธใ์นภาพรวมของ

                                                   259 คน                     
แตล่ะยทุธศาสตร์

 

                                        
                              

             
                                        

ประโยชนข์องการตดิตามและประเมนิผล

องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์ใชก้ารตดิตามและประเมนิ
ผล เป็นประโยชนต์อ่การบรหิารงาน ไดห้ลายแนวทาง ดงันี ้
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1. ผลการตดิตามและประเมนิผล จะไดข้อ้มลูเพือ่ใหผู้บ้รหิารนำา
ไปใชใ้นการกำาหนดหรอืปรับปรงุหรอืตดัสนิใจในการทีจ่ะดำาเนนิการพัฒนา
ตามยทุธศาสตรต์า่งๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ตอ่ไป

2. ตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานของหน่วยงาน การประเมนิ
ผลจะแสดงใหเ้ห็นถงึการปฏบิตัิ

งานของสว่นตา่งๆ วา่เป็นไปตามเป้าหมายตวัชีว้ดัทีผู่บ้รหิารกำาหนดไวห้รอื
ไม ่

3. ทราบถงึความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของประชาชนในพืน้ที ่และ
สามารถแกไ้ขไดต้รงตามปัญหาทีเ่กดิขึน้ และเกดิประโยชนส์งูสดุตอ่
ประชาชน 
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  สว่นที ่2

วสิยัทศัน ์พนัธกจิ ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2560 มาตรา 
253 ในการดำาเนนิงานและการใหบ้รกิารสาธารณะ ใหอ้งคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ สภาทอ้งถิน่และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เปิดเผยขอ้มลูและรายงานผลการ
ดำาเนนิงานใหป้ระชาชนทราบตลอดทัง้มกีลไกใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่มสีว่น
รว่มดว้ย

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทำาแผนพัฒนา
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่       (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561 ขอ้ 12 และ ขอ้ 
13 กำาหนดใหค้ณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ไดจ้ากการตดิตามประเมนิผลแผนพัฒนา
ตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอตอ่สภาทอ้งถิน่  และคณะ
กรรมการพัฒนาทอ้งถิน่ พรอ้มทัง้ประกาศผลการตดิตามและประเมนิผล
แผนพัฒนาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบในทีเ่ปิดเผยภายใน 15 วนันับแต่
วนัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักลา่วและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะ
เวลาไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ภายในเดอืนธันวาคมของ
ทกุปี  

ดงันัน้ เพือ่การปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทำาแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
(ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561 องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์จงึขอประกาศ
ผลการดำาเนนิงานการจัดทำางบประมาณ การใชจ้า่ย และผลการดำาเนนิงาน 
รวมทัง้การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  มาเพือ่ใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการตรวจสอบและกำากบั
การบรหิารจัดการ อบต.เกาะขนัธ ์

ก. วสิยัทศัน์

การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกจิด ี มอีาชพีเสรมิ  ชมุชนแหง่การ
เรยีนรู ้

ข. พนัธกจิ
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1. จัดใหม้แีละบำารงุรักษาทางบกและทางนำ้า
2. จัดใหม้แีหลง่นำ้าเพือ่อปุโภคบรโิภค และเพือ่การเกษตร
3. สนับสนุนและสง่เสรมิดา้นการศกึษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม 

และประเพณีของทอ้งถิน่
4. จัดใหม้สีถานทีอ่อกกำาลงักาย สนามกฬีา สถานทีพั่กผอ่น

หยอ่นใจ สวนสาธารณะ รวมทัง้ตลอดจนดแูลรักษา ปรับปรงุภมูทิัศนข์อง
แหลง่ทอ่งเทีย่วในทอ้งถิน่

5. สง่เสรมิ สนับสนุน ฝึกอบรมการพัฒนาอาชพี  เพือ่นำาไปสู่
เศรษฐกจิทีย่ั่งยนื

6. สง่เสรมิสนับสนุนสวสัดกิารใหแ้กผู่ส้งูอาย ุผูพ้กิาร ผูป่้วย
เอดส ์ผูด้อ้ยโอกาสและผูย้ากไร ้เพือ่นำาไปสูค่ณุภาพชวีติทีด่ี

7. จัดใหม้กีารคุม้ครอง ดแูลบำารงุรักษา สิง่แวดลอ้ม 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ การกำาจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู

8. มุง่พัฒนามาตรฐานการบรกิารประชาชน การบรหิารจัด
องคก์รทีโ่ปรง่ใส มปีระสทิธภิาพนำาไปสูก่ารบรหิารจัดการตามหลกัธรรมาภิ
บาลทีด่ี

9. สง่เสรมิ คุม้ครองสวสัดภิาพ  ความปลอดภยัในชวีติและ
ทรัพยส์นิ สขุภาพอนามยัและการ
ป้องกนัโรคของประชาชนในทอ้งถิน่

ค. ยทุธศาสตรเ์พือ่การพฒันา
ไดก้ำาหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายทุธศาสตรไ์ว ้6 

ยทุธศาสตร ์ดงันี้
1. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและบรกิารสาธารณะ

แนวทางการพฒันา
- การกอ่สรา้ง บกุเบกิ ปรับปรงุ บำารงุรักษา ถนน สะพาน ทอ่ 
เขือ่น และระบบระบายนำ้า
- การกอ่สรา้ง ปรับปรงุ บำารงุรักษา ขยาย ตดิตัง้ ซอ่มแซม 
ระบบประปา ไฟฟ้าและสิง่สาธารณูปโภค
- การจัดหาแหลง่นำ้าสะอาดเพือ่อปุโภค บรโิภคและการเกษตร

2. การพฒันาดา้นสงัคม คณุภาพชวีติและบรกิารสาธารณสขุ
แนวทางการพฒันา

- สง่เสรมิสนับสนุนการจัดสวสัดกิารแกป่ระชาชน
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- สง่เสรมิ สนับสนุน การสงเคราะหเ์ด็ก สตร ีคนชรา ผูพ้กิาร ผู ้
ดอ้ยโอกาสและผูย้ากไร ้

- สง่เสรมิสขุภาพ รณรงคป้์องกนัยาเสพตดิ โรคและสาธารณสขุ
มลูฐาน

- สง่เสรมิ สนับสนุน การจัดระเบยีบชมุชน สงัคม รักษาความ
ปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ การป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั

3. การพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา กฬีา นนัทนาการและ
วฒันธรรม

แนวทางการพฒันา
- สง่เสรมิ สนับสนุน การศกึษาทัง้ในระบบและนอกระบบ
- สนับสนุน สง่เสรมิการจัดการศกึษาสูป่ระชาคมอาเซยีนและ

การรับรูข้อ้มลูขา่วสารของประชาชน
- สนับสนุน สง่เสรมิการพัฒนาดา้นการออกกำาลงักาย กฬีาและ

นันทนาการ
- สง่เสรมิ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูศาสนา ประเพณี วฒันธรรมและ

ภมูปัิญญาทอ้งถิน่
4. การพฒันาดา้นเศรษฐกจิและการทอ่งเทีย่ว

แนวทางการพฒันา
- สนับสนุน สง่เสรมิ กลุม่อาชพี การประกอบอาชพี การเกษตร 
การปศสุตัว ์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
- สง่เสรมิและพัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่ว การทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์

5. การพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพฒันา
- สง่เสรมิ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม การใช ้

พลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ
- สง่เสรมิระบบบำาบดั ขจัดขยะและสิง่ปฏกิลู

6. การพฒันาดา้นการเมอืง การปกครองและการบรหิารจดัการ
ทีด่ ี

แนวทางการพฒันา
- สง่เสรมิระบอบประชาธปิไตย การมสีว่นรว่มของประชาชนและ

องคก์รตา่งๆ
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- สง่เสรมิ พัฒนาศกัยภาพบคุลากรในการปฏบิตังิานและระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

- เสรมิสรา้งประสทิธภิาพระบบการบรหิารจัดการตามหลกัธร
รมาภบิาล
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สว่นที ่3

รายงานผลการดำาเนนิงาน  การตดิตามและประเมนิผลการ
พฒันา 

ประจำาปีงบประมาณ 2563 
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์ อำาเภอชะอวด  จงัหวดั

นครศรธีรรมราช

องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์ ไดด้ำาเนนิการเพือ่ตดิตาม
และประเมนิผลแผนพัฒนาองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเก็บขอ้มลูการดำาเนนิงานตามโครงการตา่งๆ
ของทกุสว่นราชการ  ทัง้ขอ้มลูในเชงิปรมิาณและเอกสารการรายงานผลการ
ดำาเนนิงานตอ่ผูบ้รหิาร และนำามาสรปุเป็นภาพรวมของการดำาเนนิงานของ
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล โดยแบง่การตดิตามและประเมนิผลเป็น 3 สว่น  
ไดแ้ก่

1. การประเมนิผลการดำาเนนิงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิน่ตามยทุธศาสตรท์ีก่ำาหนด 

2. การประเมนิความพงึพอใจต่อผลการดำาเนนิงานตามแผน
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา 

3. การประเมนิความพงึพอใจในการใหบ้รกิารและประสทิธผิล
การดำาเนนิงาน

1. การประเมนิผลการดำาเนนิงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ตามยทุธศาสตรท์ีก่ำาหนด 

แบบที ่1 การกำากบัการจัดทำาแผนยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิน่

งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  สำานักงานปลัด  องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์อำาเภอชะอวด  
จังหวัดนครศรธีรรมราช หนา้ 16



                              รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบลเกาะขนัธ ์ประจำาปี พ.ศ. 2563 

คำาชีแ้จง : เป็นแบบประเมนิตนเองในการจัดทำาแผนยทุธศาสตรข์อง
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ โดยจะทำาการประเมนิและรายงานทกุ ๆ ครัง้ 
หลงัจากทีอ่งคป์ระกอบสว่นทอ้งถิน่ไดป้ระกาศใชแ้ผนยทุธศาสตรแ์ลว้

ชือ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่     องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์  
อำาเภอชะอวด จังหวดันครศรธีรรมราช      .  

ประเด็นการประเมนิ

มกีาร
ดำาเนนิ
งาน

ไมม่ี
การ

ดำาเนนิ
งาน

สว่นที ่1 คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่

1. มกีารจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่เพือ่จัดทำาแผน
พัฒนาทอ้งถิน่



2. มกีารจัดประชมุคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่เพือ่จัดทำา
แผนพัฒนาทอ้งถิน่



3. มกีารจัดประชมุอยา่งตอ่เนือ่งสมำา่เสมอ 

4. มกีารจัดตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำาแผนพัฒนา
ทอ้งถิน่



5. มกีารจัดประชมุคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำาแผน
พัฒนาทอ้งถิน่



6. มคีณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่และประชาคมทอ้งถิน่
พจิารณารา่งแบบแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนา



สว่นที ่2 การจดัทำาแผนการพฒันาทอ้งถิน่

7. มกีารรวบรวมขอ้มลูและปัญหาสำาคญัของทอ้งถิน่มาจัดทำา
ฐานขอ้มลู



8. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการจัด
ทำาแผน



9. มกีารวเิคราะหศ์กัยภาพของทอ้งถิน่ (SWOT) เพือ่
ประเมนิสถานภาพการพัฒนาทอ้งถิน่
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10. มกีารกำาหนดวสิยัทัศฯและภารกจิหลกัการพัฒนาทอ้งถิน่
ทีส่อดคลอ้งกบัศกัยภาพของทอ้งถิน่



11. มกีารกำาหนดวสิยัทัศนแ์ละภารกจิหลกัการพัฒนาทอ้ง
ถิน่ทีส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรจั์งหวดั



12. มกีารกำาหนดจดุมุง่หมายเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื 

13. มกีารกำาหนดเป้าหมายการพัฒนาทอ้งถิน่ 

14. มกีารกำาหนดยทุธศาสตรท์ีก่ารพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนา



15. มกีารกำาหนดยทุธศาสตรท์ีส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์อง
จังหวดั



16. มกีารอนุมัตแิละประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนา 

17. มกีารจัดทำาบญัชกีลุม่โครงการในแผนยทุธศาสตร์ 

18. มกีารกำาหนดรปูแบบการตดิตามประเมนิผลแผน
ยทุธศาสตร์



สว่นที ่3 ผลการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลโครงการเพือ่
ความสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถิน่  สรปุผลการใหค้ะแนนโครงการ
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                              รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบลเกาะขนัธ ์ประจำาปี พ.ศ. 2563 

ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลขนัธ ์ ผลโดยรวมจะอยูท่ ี ่89 คะแนน  
ดงันี้

. คะแน
น

คะแนน
ทีไ่ด้

1. การสรปุสถานการณ์พัฒนา 10 8
2. การประเมนิผลการนำาแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ไปปฏบิตัใินเชงิ
ปรมิาณ

10 5

3. การประเมนิผลการนำาแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ไปปฏบิตัใินเชงิ
คณุภาพ

10 9

4. แผนงานและยทุธศาสตรก์ารพัฒนา 10 9
5. โครงการพัฒนา ประกอบดว้ย 60 58
     5.1 ความชดัเจนของชือ่โครงการ (5) (5)
     5.2 กำาหนดวัตถปุระสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ (5) (5)
     5.3 เป้าหมาย(ผลผลติของโครงการ)มคีวามชดัเจนนำาไปสู่
การตัง้งบประมาณไดถ้กูตอ้ง

(5) (4)

     5.4 โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 
ปี

(5) (5)

     5.5 เป้าหมาย(ผลผลติของโครงการ)มคีวามสอดคลอ้งกบั
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

(5) (5)

     5.6 โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบั Thailand 4.0 (5) (4)
     5.7 โครงการสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรจั์งหวัด (5) (5)
     5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรอืการเสรมิสรา้งให ้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยนื ภายใตห้ลกัประชารัฐ

(5) (4)

     5.9 งบประมาณมคีวามสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย(ผลผลติของ
โครงการ)

(5) (5)

     5.10 มกีารประมาณการราคาถกูตอ้งตามหลกัวธิกีารงบ
ประมาณ

(5) (5)

     5.11 มกีารกำาหนดตวัชีว้ัด(KPI)และสอดคลอ้งกบั
วัตถปุระสงคแ์ละผลทีค่าดวา่จะไดรั้บ

(5) (5)

     5.12 ผลทีค่าดวา่จะไดรั้บสอดคลอ้งกบัวัตถปุระสงค์ (5) (5)
รวมคะแนน 100 89

2. การประเมนิความพงึพอใจตอ่ผลการดำาเนนิงานตามแผน
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
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                              รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบลเกาะขนัธ ์ประจำาปี พ.ศ. 2563 

ในการตดิตามและประเมนิผลการดำาเนนิงานตามยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา ใชแ้ผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เป็นหลกัในการ
พจิารณา โดยแสดงขอ้มลูใหเ้ห็นจำานวนโครงการและงบประมาณทีไ่ดบ้รรจุ
ไวใ้นแผนพัฒนาทอ้งถิน่(โดยเฉพาะโครงการทีม่เีป้าหมายในการดำาเนนิการ
ในปีงบประมาณ 2563) เปรยีบเทยีบกบัจำานวนโครงการและงบประมาณได ้
รับการจัดสรรงบประมาณ รายจา่ยประจำาปี 2563 และแสดงขอ้มลูการ
ดำาเนนิการและการใชง้บประมาณจรงิ  โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและ
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ตัง้แตว่นัที ่      1 ตลุาคม 2562 – 30 กนัยายน 
2563 

แบบที ่2 แบบตดิตามผลการดำาเนนิงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ราย
ไตรมาส

คำาชีแ้จง : เป็นแบบตดิตามตนเอง โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ตดิตามผลการ
ดำาเนนิงานตามแผนยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ภายใต ้
แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) โดยมกีำาหนดระยะเวลาในการ
ตดิตามและรายงานผลการดำาเนนิงาน เริม่ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 - 30 
กนัยายน 2563
……………………………………………………………………………

…………………………..

สว่นที ่   1    ขอ้มลูท ัว่ไป  
1.  ชือ่ องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์อำาเภอชะอวด จงัหวดั
นครศรธีรรมราช
2.  รายงานผลการดำาเนนิงานไตรมาสที่

  ไตรมาสที ่ 1  ( ตลุาคม  – ธนัวาคม)   ไตรมาสที ่2  (
มกราคม – มนีาคม )

งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  สำานักงานปลัด  องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์อำาเภอชะอวด  
จังหวัดนครศรธีรรมราช หนา้ 20



                              รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบลเกาะขนัธ ์ประจำาปี พ.ศ. 2563 

 ไตรมาสที ่ 3  ( เมษายน – มถินุายน)   ไตรมาสที ่4
( กรกฎาคม – กนัยายน) 

สว่นที ่   2    ผลการดำาเนนิงานตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  (  พ  .  ศ  .2561 –   
2564 )

ง.การวางแผน
อบต.เกาะขนัธ ์ไดจั้ดทำาแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการทีบ่ญัญัตไิวใ้นระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจัดทำาแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561 โดยผา่นการมสีว่น
รว่มของประชาชน เชน่ การจัดเวทปีระชาคม การประชมุกรรมการชมุชน 
เพือ่รับฟังปัญหาและความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของประชาชนในพืน้ที ่กอ่นนำา
มาจัดทำาโครงการเพือ่พัฒนาพืน้ทีท่ีบ่รรจไุวใ้นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ ตอ่ไป

อบต.เกาะขนัธ ์ไดป้ระกาศใชแ้ผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 
2565) เมือ่วนัที ่14 มถินุายน 2562 ประกาศใชแ้ผนพัฒนาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1 ประจำาปี พ.ศ.2563 เมือ่วนัที ่17 
กมุภาพันธ ์2563 ประกาศใชแ้ผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่
เตมิ ครัง้ที ่2 ประจำาปี พ.ศ.2563 เมือ่วนัที ่22 กรกฎาคม 2563 ประกาศ
ใชแ้ผนพัฒนาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ ครัง้ที ่3 ประจำาปี 
พ.ศ.2563 เมือ่วนัที ่7 สงิหาคม 2563 ประกาศใชแ้ผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.
ศ.2561-2565) แกไ้ข ครัง้ที ่1 ประจำาปี พ.ศ.2562 เมือ่วนัที ่23 
ธันวาคม 2562 และประกาศใชแ้ผนพัฒนาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565) 
แกไ้ขครัง้ที ่2 ประจำาปี พ.ศ.2563 เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2563 โดยได ้
กำาหนดโครงการทีจ่ะดำาเนนิการตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-
2565) ดงันี ้

งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  สำานักงานปลัด  องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์อำาเภอชะอวด  
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                              รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์ประจำาปี พ.ศ. 2563 

3. จำานวนโครงและงบประมาณตามแผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 – 2565 )

ยทุธศาสตร์

ปีที ่1 พ.ศ.2561 ปีที ่2 พ.ศ. 2562
ปีที ่3 พ.ศ.

2563
ปีที ่4 พ.ศ. 2564 ปีที ่5 พ.ศ.

2565 รวม

จำานว
น

โครง
การ

งบ
ประมาณ

จำานว
น

โครง
การ

งบประมาณ

จำานว
น

โครง
การ

งบ
ประมาณ

จำานว
น

โครง
การ

งบ
ประมาณ

จำานว
น

โครง
การ

งบ
ประมาณ

จำานว
น

โครง
การ

งบประมาณ

1. การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ 71

113,821,
602 113

144,046,
000 57

58,307,8
57

99 104,763,
857

59 91,317,8
57 399

513,257,
173

2. การพัฒนาดา้น
สงัคม คณุภาพชวีติ
และบรกิาร
สาธารณสขุ 37

23,735,0
00 34

21,955,0
00 44

24,610,0
00

37 21,674,0
00

36 22,434,0
00

188
114,408,

000
3. การพัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา กฬีา 
นันทนาการและ
วัฒนธรรม 45

23,373,8
00 47

24,955,8
00 43

33,725,0
00

36 25,480,0
00

42 25,130,0
00 213

122,664,
600

4. การพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิและการ
ทอ่งเทีย่ว 9

3,650,00
0 14

7,840,00
0 14

5,820,00
0

16 10,500,0
00

10 4,170,00
0 63

31,980,0
00

5. การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 9

1,170,00
0 7

6,290,00
0 7

1,560,00
0

10 2,960,00
0

10 7,040,00
0 43

19,020,0
00

6. การพัฒนาดา้น 23 9,290,00 18 8,945,00 25 11,045,6 109 43,171,8
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การเมอืง การปกครอง
และการบรหิารจัดการ
ทีด่ี 0 0 00

22 5,645,60
0

21 8,245,60
0

00

รวม 194
175,04
0,402 233

214,031,
800 190

135,06
8,457

220 171,02
3,457

178 158,33
7,457

1,01
5

843,501
,573
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                              รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบลเกาะขนัธ ์ประจำาปี พ.ศ. 2563 

จ. การจดัทำางบประมาณ
ผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์ ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญัติ

งบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เมือ่วนัที ่25 กนัยายน
2562 โดยมโีครงการทีบ่รรจอุยูใ่นขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ.253 การจา่ยขาดเงนิสะสม การดำาเนนิโครงการจากเงนิ
อดุหนุนเฉพาะกจิ เงนิสำารองจา่ย จำานวน 119 โครงการ งบประมาณ 
63,533,668 บาท โดยสามารถจำาแนกไดต้ามยทุธศาสตร ์ดงันี ้

ยทุธศาสตร์ โครงก
าร

งบประมาณตามขอ้
บญัญัต/ิจา่ยขาดเงนิ
สะสม/เงนิอดุหนุน

เฉพาะกจิ/  เงนิสำารอง
จา่ย

การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

42 32,354,800

การพัฒนาดา้นสงัคม คณุภาพชวีติ
และบรกิารสาธารณสขุ

27 18,668,168

การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา 
กฬีา นันทนาการและวฒันธรรม

21 9,318,600

การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการทอ่ง
เทีย่ว

3 338,500

การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม

3 431,000

การพัฒนาดา้นการเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการทีด่ี

23 2,422,600

                   แผนภมูแิสดงจำานวนโครงการ ทีไ่ดร้บัจดัสรรงบ
ประมาณเปรยีบเทยีบตามยทุธศาสตร์
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การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐานและบรกิารสาธารณะ

 การพัฒนาดา้นสงัคม คณุภาพชวีติและบรกิารสาธารณสขุ

   การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา กฬีา นันทนาการและวัฒนธรรม

การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว

การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

การพัฒนาดา้นการเมอืงการปกครองและการบรหิารจัดการท่ีดี
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การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐานและบรกิารสาธารณะ

 การพัฒนาดา้นสงัคม คณุภาพชวีติและบรกิารสาธารณสขุ

   การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา กฬีา นันทนาการและวัฒนธรรม

การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว

การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

การพัฒนาดา้นการเมอืงการปกครองและการบรหิารจัดการท่ีดี
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รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 /แหลง่เงนิอดุหนุน/เงนิสะสม

ลำาด ั
บที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่างบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

วตัถปุระสงค์ ผลผลติ

1 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน
และบรกิารสาธารณะ

โครงการตดิตัง้
ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง
สาธารณะโซลา่
เซลลภ์ายในตำาบล
เกาะขนัธ์

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

500,000 เพือ่ใหป้ระชาชน
ในพืน้ทีต่ำาบล
เกาะขนัธม์ไีฟฟ้า
สาธารณะใช ้
อยา่งท่ัวถงึ

ตดิตัง้ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง
สาธารณะโซลา่เซลลภ์ายใน
ตำาบลเกาะขนัธ ์

2 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน
และบรกิารสาธารณะ

โครงการอบรมสง่
เสรมิความรูด้า้น
ชา่ง ตามพ
รบ.ควบคมุอาคาร
และพรบ.ขดุดนิถม
ดนิ

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

25,600 สง่เสรมิความรู ้
ดา้นชา่ง ตามพ
รบ.ควบคมุ
อาคารและ
พรบ.ขดุดนิถม
ดนิแกป่ระชาชน

จัดโครงการอบรมสง่เสรมิ
ความรูด้า้นชา่ง ตามพ
รบ.ควบคมุอาคารและ
พรบ.ขดุดนิ ถมดนิ 1 ครัง้/ปี

3 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน
และบรกิารสาธารณะ

โครงการตอ่เตมิ
อาคารศนูยฝึ์ก
อาชพีผูส้งูอายแุละ
ผูพ้กิาร

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

1,000,000 เพือ่รองรับการ
ใหบ้รกิารแก่
ประชาชนและ
การปฏบิตังิาน
ของเจา้หนา้ที่

ตอ่เตมิอาคารศนูยฝึ์กอาชพีผู ้
สงูอายแุละผูพ้กิาร โดยการ
ตอ่เตมิอาคาร
คอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาด
กวา้งไมน่อ้ยกวา่ 8.00 เมตร 
ยาวไมน่อ้ยกวา่ 20.00 เมตร

4 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน
และบรกิารสาธารณะ

โครงการปรับปรงุ
อาคารศนูยฝึ์ก
อาชพีผูส้งูอายแุละ

500,000
(เงนิรางวัล

อปท.ทีม่กีาร

500,000 เพือ่รองรับการ
ใหบ้รกิารแก่
ประชาชนและ

ปรับปรงุอาคารศนูยฝึ์กอาชพี
ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร(ราย
ละเอยีดตามแบบแปลนที่
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ผูพ้กิาร บรหิารจัดการ
ทีด่ี

ปีงบประมาณ
2562

การปฏบิตังิาน
ของเจา้หนา้ที่

องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะ
ขนัธก์ำาหนด)

5 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน
และบรกิารสาธารณะ

โครงการปรับปรงุ
หลาลาด

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

500,000 เพือ่ปรับปรงุ
ปรับปรงุหลา
ลาดและสง่เสรมิ
การทอ่งเทีย่ว

ปรับปรงุหลาลาด หมูท่ี ่8 
โดยการปทูางเทา้ ตดิตัง้
ไฟฟ้าสอ่งสวา่งจำานวนไมน่อ้ย
กวา่ 2 ตน้ ซอ่มแซมรัว้เดมิ  
จำานวนไมน่อ้ยกวา่ 5 ชอ่ง 
พรอ้มปรับภมูทัิศน์

6 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน
และบรกิารสาธารณะ

โครงการกอ่สรา้ง
อาคาร ศพด.บา้น
ทุง่ใหญ่

เงนิอดุหนุน
เฉพาะกจิ

1,837,300 เพือ่ใหม้อีาคาร
เรยีนทีไ่ดไ้ด ้
มาตรฐาน

กอ่สรา้งอาคาร ศพด.บา้น
ทุง่ใหญ ่ขนาดไมเ่กนิ 50 คน

ลำาด ั
บที่

ยทุธศาสตร์ แหลง่ทีม่า
งบ

ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

วตัถปุระสงค์ ผลผลติ

7 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

โครงการปรับปรงุ
อนุสรณ์สถาน 
ทปท.แหง่เทอืก
เขาบรรทัด

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

300,000 เพือ่ปรับปรงุอนุสรณ์
สถาน ทปท.แหง่เทอืก
เขาบรรทัดและสง่เสรมิ
การทอ่งเทีย่ว

ปรับปรงุอนุสรณ์สถาน 
ทปท.แหง่เทอืกเขาบรรทัด 
หมูท่ี ่2 โดยการกัน้กระจก
อาคาร ตดิตัง้ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง
จำานวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ตน้
พรอ้มปรับภมูทัิศน์

8 ก า ร พ ัฒ น า ด า้ น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ

โครงการขยาย
เขตระบบประปา

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย

357,000 เพือ่ใหป้ระชาชนในพืน้ที่
ตำาบลเกาะขนัธม์นีำ้าใช ้

ขยายเขตระบบประปาหมูบ่า้น
บา้นทา่ไทร หมูท่ี ่1 ระยะ
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บรกิารสาธารณะ หมูบ่า้น บา้นทา่
ไทร หมูท่ี ่1

ไดจั้ดเก็บ
เอง,

ภาษีจัดสรร

อยา่งท่ัวถงึ ทางไมน่อ้ยกวา่ 4,450 เมตร

9 ก า ร พ ัฒ น า ด า้ น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

โครงการกอ่สรา้ง
ถนน คสล.สาย
ปากทางลานนา-
สายในบา้นไม ้
เสยีบ หมูท่ี ่2

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

500,000 เพือ่ใหป้ระชาชนผูส้ญัจร
มถีนนใชค้มนาคมได ้
อยา่งสะดวกรวดเร็ว

กอ่สรา้งถนน คสล.สายปาก
ทางลานนา-สายในบา้นไม ้
เสยีบ  ขนาดผวิจราจร
คอนกรตีเสรมิเหล็กกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 180 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรอืพืน้ที่
ไมน่อ้ยกวา่ 720 ตารางเมตร
ไหลท่างหนิคลกุกวา้งเฉลีย่
ขา้งละ 0.50 เมตร

10 ก า ร พ ัฒ น า ด า้ น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

โครงการกอ่สรา้ง
ถนน คสล. สาย
ลานนา-หว้ยปรง 
หมูท่ี ่3

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

500,000 เพือ่ใหป้ระชาชนผูส้ญัจร
มถีนนใชค้มนาคมได ้
อยา่งสะดวกรวดเร็ว

กอ่สรา้งถนน คสล.สายลาน
นา-หว้ยปรง หมูท่ี ่3 ขนาด
ผวิจราจรคอนกรตีเสรมิเหล็ก
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 180 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื
พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 720 ตาราง
เมตร ไหลท่างหนิคลกุกวา้ง
เฉลีย่ขา้งละ 0.50 เมตร

ลำาด ั
บที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่างบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

วตัถปุระสงค์ ผลผลติ
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11 ก า ร พ ัฒ น า ด า้ น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

โครงการกอ่สรา้ง
ถนน คสล.สาย
ชลประทานสาย 5 
หมูท่ี ่4

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

500,000 เพือ่ใหป้ระชาชนผู ้
สญัจรมถีนนใชค้มนาคม
ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว

กอ่สรา้งถนน คสล.สาย
ชลประทานสาย 5 ขนาด
ผวิจราจร
คอนกรตีเสรมิเหล็กกวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 240 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรอืพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 
750 ตารางเมตร ไหล่
ทางหนิคลกุกวา้งเฉลีย่
ขา้งละ 0.50 เมตร

12 ก า ร พ ัฒ น า ด า้ น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

โครงการกอ่สรา้ง
ถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
สายชลประทานสาย 
3 หมูท่ี ่5

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

500,000 เพือ่ใหป้ระชาชนผู ้
สญัจรมถีนนใชค้มนาคม
ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสาย
ชลประทานสาย 3 ขนาด
ผวิจราจร
คอนกรตีเสรมิเหล็กกวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 240 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรอืพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 
720 ตารางเมตร ไหล่
ทางหนิคลกุกวา้งเฉลีย่
ขา้งละ 0.50 เมตร

13 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

โครงการขยายผวิ
จราจรถนนสาย
ทุง่ใหญ-่หว้ยหลดุ 
หมูท่ี ่6

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

500,000 เพือ่ใหป้ระชาชนผู ้
สญัจรมถีนนใชค้มนาคม
ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว

ขยายผวิจราจรถนนสาย
ทุง่ใหญ-่หว้ยหลดุ หมูท่ี ่
6 โดยมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 
818 ตารางเมตร พรอ้ม
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วางทอ่ระบายนำ้า 
คสล.ขนาดเสน้ผา่
ศนูยก์ลางไมน่อ้ยกวา่ 
60x100 ม.จำานวน 20 
ทอ่น

14 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

โครงการกอ่สรา้ง
ถนน คสล.สายควน
ยนิด ีหมูท่ี ่7

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

500,000 เพือ่ใหป้ระชาชนผู ้
สญัจรมถีนนใชค้มนาคม
ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว

กอ่สรา้งถนน คสล.สาย
ควนยนิด ีขนาดผวิจราจร
คอนกรตีเสรมิเหล็กกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 180 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรอืพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 
720 ตารางเมตร ไหล่
ทางหนิคลกุกวา้งเฉลีย่
ขา้งละ 0.50 เมตร

ลำาด ั
บที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่างบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

วตัถปุระสงค์ ผลผลติ

15 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

โครงการกอ่สรา้ง
ถนน คสล.สายไส
หนองขอน 2 หมูท่ี ่
8

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

500,000 เพือ่ใหป้ระชาชนผู ้
สญัจรมถีนนใชค้มนาคม
ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว

กอ่สรา้งถนน คสล.สาย
ไสหนองขอน 2 ขนาดผวิ
จราจรคอนกรตีเสรมิเหล็ก
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
240 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรอืพืน้ทีไ่มน่อ้ย
กวา่ 720 ตารางเมตร 
ไหลท่างหนิคลกุกวา้ง
เฉลีย่ขา้งละ 0.50 เมตร
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16 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

โครงการกอ่สรา้ง
ถนน คสล.สายโลก
ลมื หมูท่ี ่9

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

500,000 เพือ่ใหป้ระชาชนผู ้
สญัจรมถีนนใชค้มนาคม
ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว

กอ่สรา้งถนน คสล.สาย
โลกลมื ขนาดผวิจราจร 
คสล.กวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 240 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรอืพืน้ทีไ่ม่
นอ้ยกวา่ 720 ตาราง
เมตร ไหลท่างหนิคลกุ
กวา้งเฉลีย่ขา้งละ 0.50 
เมตร

17 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

โครงการขยายเขต
ระบบประปาหมูบ่า้น 
บา้นไสเหรยีง หมูท่ี ่
10

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

221,000 เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้นีำ้า
ประปาใชอ้ยา่งท่ัวถงึ

ขยายเขตระบบประปา
หมูบ่า้น บา้นไส   เหรยีง 
ระยะทางไมน่อ้ยกวา่ 
2,800 เมตร

18 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

โครงการกอ่สรา้ง
อาคารเก็บวัสด ุ
ครภุณัฑ ์อบต.เกาะ
ขนัธ์

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

500,000 เพือ่รองรับการเก็บวัสด ุ
ครภุณัฑ ์ของ 
อบต.เกาะขนัธ์

กอ่สรา้งอาคารเก็บวัสด ุ
ครภุณัฑ ์อบต.เกาะขนัธ ์
โดยมขีนาดพืน้ทีใ่ชส้อย
ไมน่อ้ยกวา่ 75 ตาราง
เมตร

19 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

โครงการปรับปรงุ
ถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
สายหนา้วัดไมเ้สยีบ
เชือ่มโยงเสน้ทาง
ทอ่งเทีย่วอนุสรณ์
สถาน ทปท.แหง่

เงนิอดุหนุน
เฉพาะกจิ

1,632,000 เพือ่ใหป้ระชาชนผู ้
สญัจรมถีนนใชค้มนาคม
ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว

ปรับปรงุถนน คสล.หนา้
วัดไมเ้สยีบเชือ่มโยงเสน้
ทางทอ่งเทีย่วอนุสรณ์
สถาน ทปท.แหง่เทอืก
เขาบรรทัด โดยเสรมิผวิ
จราจรแอสฟัลทต์กิ
คอนกรตีกวา้ง 5.00 
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เทอืกเขาบรรทัด หมู่
ที ่2

เมตร ยาว 860 เมตร 
หนา 0.05 เมตรตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบท หมูท่ี ่2

ลำาด ั
บที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่างบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

วตัถปุระสงค์ ผลผลติ

20 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

โครงการกอ่สรา้ง
ถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
รหสัทางหลวงทอ้ง
ถิน่ นศ.ถ.50-021 
สายหว้ยยาง หมูท่ี ่
2,3 ต.เกาะขนัธ์

เงนิอดุหนุน
เฉพาะกจิ

4,003,000 เพือ่ใหป้ระชาชนผู ้
สญัจรมถีนนใชค้มนาคม
ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กรหสั
ทางหลวงทอ้งถิน่ 
นศ.ถ.50-021 สาย
หว้ยยาง หมูท่ี ่2,3 
ต.เกาะขนัธ ์ผวิจราจร
กวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,130 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลท่าง
หนิคลกุกวา้งขา้งละ 
0.50 เมตร พรอ้ม
กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม 
2 ชอ่งทาง ขนาด 
2.40x2.40x8 เมตร 
จำานวน 1 แหง่

21 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ

โครงการกอ่สรา้ง
ถนน

เงนิอดุหนุน
เฉพาะกจิ

9,409,000 เพือ่ใหป้ระชาชนผู ้
สญัจรมถีนนและไหล่

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กรหสั
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บรกิารสาธารณะ คอนกรตีเสรมิเหล็ก
รหสัทางหลวงทอ้ง
ถิน่ นศ.ถ.50-006 
สายไสขมิน้-นาแกว้ 
หมูท่ี ่2,7 ต.เกาะ
ขนัธ์

ทางในการคมนาคมได ้
อยา่งสะดวกรวดเร็ว

ทางหลวงทอ้งถิน่ 
นศ.ถ.50-006 สายไส
ขมิน้-นาแกว้ หมูท่ี ่2,7
ต.เกาะขนัธ ์กวา้ง 5 
เมตร ยาว 2,815 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางหนิคลกุกวา้งขา้ง
ละ 0.50 เมตร 

22 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

โครงการกอ่สรา้ง
ป้ายประชาสมัพันธ์

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

100,000 เพือ่รองรับการ
ประชาสมัพันธข์อ้มลู
ขา่วสารตา่งๆของ 
อบต.เกาะขนัธ์

กอ่สรา้งป้าย
ประชาสมัพันธ ์จำานวน 
2 ป้ายโดยมขีนาดกวา้ง
ไมน่อ้ยกวา่ 3.80 เมตร
สงูไมน่อ้ยกวา่ 3.80 
เมตร รายละเอยีดตาม
แบบที ่อบต.เกาะขนัธ์
กำาหนด

ลำาด ั
บที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่างบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

วตัถปุระสงค์ ผลผลติ

23 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งซุม้
ประตู

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,

450,000 เพือ่เป็นการ
ประชาสมัพันธข์อ้มลู
ขา่วสารตา่งๆ ของ
องคก์ารบรหิารสว่น

-กอ่สรา้งซุม้ประตโูดยมี
ขนาดกวา้งไมน่อ้ยกวา่ 
5.60 เมตร สงูไมน่อ้ย
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ภาษีจัดสรร ตำาบลเกาะขนัธ ์และ
สรา้งภมูทัิศนท์ีส่วยงาม
รองรับการใหบ้รกิารและ
การดำาเนนิกจิกรรม
ตา่งๆ  

กวา่ 6.00 เมตร จำานวน
1 ซุม้ 
-กอ่สรา้งซุม้ประตโูดยมี
ขนาดกวา้งไมน่อ้ยกวา่ 
7.00 เมตร สงูไมน่อ้ย
กวา่ 6.00 เมตร จำานวน
1 ซุม้
-กอ่สรา้งซุม้ประตโูดยมี
ขนาดกวา้งไมน่อ้ยกวา่ 
8.10 เมตร สงูไมน่อ้ย
กวา่ 6.00 เมตร จำานวน
1 ซุม้

24 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

โครงการกอ่สรา้ง
หอ้งนำ้า

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

70,000 เพือ่รองรับการใหบ้รกิาร
ประชาชนผูม้าตดิตอ่
ราชการ

กอ่สรา้งหอ้งนำ้าภายใน
บรเิวณอาคารศนูย์
ขอ้มลูขา่วสารหลงัเกา่
จำานวน 1 หอ้ง โดยมี
ขนาดกวา้งไมน่อ้ยกวา่ 
1.50 เมตร ยาวไมน่อ้ย
กวา่ 1.50 เมตร 

25 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

จัดซือ้พรอ้มตดิตัง้
ซุม้เฉลมิพระเกยีรติ

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

350,000 เพือ่เป็นการแสดงออก
ถงึความจงรักภกัดตีอ่
สถาบนัพระมหากษัตรยิ์

จัดซือ้พรอ้มตดิตัง้ซุม้
เฉลมิพระเกยีรต ิรัชกาล
ที ่10 จำานวน 1 ซุม้

26 การพัฒนาดา้น โครงการกอ่สรา้ง กรมสง่เสรมิ 495,000 เพือ่กกัเก็บนำ้าไวใ้ชเ้พือ่ กอ่สรา้งฝายนำ้าลน้หว้ย
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โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

ฝายนำ้าลน้หว้ยยาง
พรอ้มขดุลอกลำาหว้ย
หมูท่ี ่2

การปกครอง
ทอ้งถิน่

การเกษตร ยางพรอ้มขดุลอก
ลำาหว้ย หมูท่ี ่2 บา้นไม ้
เสยีบ ตามแบบ 
มข.2527 สนัฝายสงู 2
เมตร ผนังขา้ง 3.50 
เมตร กวา้ง 13 เมตร 
และงานขดุลอกดว้ย

ลำาด ั
บที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่างบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

วตัถปุระสงค์ ผลผลติ

27 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

โครงการกอ่สรา้ง
ฝายนำ้าลน้หว้ย
ลกึ(จดุที1่) หมูท่ี ่5

กรมสง่เสรมิ
การปกครอง

ทอ้งถิน่

415,000 เพือ่กกัเก็บนำ้าไวใ้ชเ้พือ่
การเกษตร

กอ่สรา้งฝายนำ้าลน้หว้ย
ลกึ(จดุที1่)หมูท่ี ่5 
บา้นหว้ยปรง ตามแบบ 
มข.2527 สนัฝายสงู 
1.50 เมตร ผนังขา้งสงู
3 เมตร กวา้ง 11 เมตร

28 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

โครงการกอ่สรา้ง
ฝายนำ้าลน้หว้ย
ลกึ(จดุที ่2) หมูท่ี ่5

กรมสง่เสรมิ
การปกครอง

ทอ้งถิน่

454,000 เพือ่กกัเก็บนำ้าไวใ้ชเ้พือ่
การเกษตร

กอ่สรา้งฝายนำ้าลน้หว้ย
ลกึ(จดุที2่)หมูท่ี ่5 
บา้นหว้ยปรง ตามแบบ 
มข.2527 สนัฝายสงู 
1.50 เมตร ผนังขา้งสงู
3 เมตร กวา้ง 14 เมตร
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29 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งนำ้า
ลน้หว้ยไสออ้ย หมูท่ี่
5 

กรมสง่เสรมิ
การปกครอง

ทอ้งถิน่

415,000 เพือ่กกัเก็บนำ้าไวใ้ชเ้พือ่
การเกษตร

กอ่สรา้งฝายนำ้าลน้หว้ย
ไสออ้ย หมูท่ี ่5 บา้น
หว้ยปรง ตามแบบ 
มข.2527 สนัฝายสงู 
1.50 เมตร ผนังขา้งสงู
3 เมตร กวา้ง 11 เมตร

30 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

โครงการกอ่สรา้ง
ฝายนำ้าลน้คลองหว้ย
ครก หมูท่ี ่7

กรมสง่เสรมิ
การปกครอง

ทอ้งถิน่

402,000 เพือ่กกัเก็บนำ้าไวใ้ชเ้พือ่
การเกษตร

กอ่สรา้งฝายนำ้าลน้
คลองหว้ยครก หมูท่ี ่7 
บา้นหว้ยทงิ ตามแบบ 
มข.2527 สนัฝายสงู 
1.50 เมตร ผนังขา้งสงู
3 เมตร กวา้ง 8 เมตร 
พรอ้มกอ่สรา้งสะพาน
คอนกรตีเสรมิเหล็กบน
เสาประตนูำ้า กวา้ง 1 
เมตร ยาว 8 เมตร 
พรอ้มเสาและราว
สะพาน

ลำาด ั
บที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่างบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

วตัถปุระสงค์ ผลผลติ

31 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ

โครงการซอ่มแซม เงนิอดุหนุน 497,800 เพือ่ใหป้ระชาชนผู ้
สญัจรมถีนนใชค้มนาคม

- ซอ่มแซมถนนสายทุง่ป่า
ยาง หมูท่ี ่1 ระยะทาง 
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บรกิารสาธารณะ ถนนในพืน้ทีห่มูท่ี ่1 
หมูท่ี ่4 หมูท่ี ่10

ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร
(เงนิสำารอง

จา่ย)

ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 1,020 เมตร
- ซอ่มแซมถนนสาย
เหมอืงกลาง 2 ฝ่ัง(ฝ่ังซา้ย
และฝ่ังขวา) ระยะทาง 
1,800 เมตร
- ซอ่มแซมถนนสายไส
บอ่-โคกปรง หมูท่ี ่4 ระยะ
ทาง 800 เมตร
- ซอ่มแซมถนนสาย
ชลประทานสาย 5 (ฝ่ัง
ซา้ย) หมูท่ี ่4 ระยะทาง 
350 เมตร
- ซอ่มแซมถนนสายไสเหรี
ยง หมูท่ี ่10 ระยะทาง 
790 เมตร 
- ซอ่มแซมถนนสาย
เฉลมิพระเกยีรต ิหมูท่ี ่10 
ระยะทาง 350 เมตร

32 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

โครงการซอ่มแซม
ถนนลกูรังในพืน้ที่
หมูท่ี ่2 หมูท่ี ่3 หมู่
ที ่8

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร
(เงนิสำารอง

จา่ย)

492,200 เพือ่ใหป้ระชาชนผู ้
สญัจรมถีนนใชค้มนาคม
ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว

- ซอ่มแซมถนนสายไฟไหม ้
หมูท่ี ่2 ระยะทาง 1,200 
เมตร
- ซอ่มแซมถนนสายทุง่นา
บน 3 ระยะทาง 850 เมตร
- ซอ่มแซมถนนสาย
ชลประทานสาย 3 หมูท่ี ่2 
ระยะทาง 1,400 เมตร
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- ซอ่มแซมถนนสายวังอี
เฒา่ หมูท่ี ่3 ระยะทาง 
1,000 เมตร
- ซอ่มแซมถนนสายบา้น
กำานันประยรู หมูท่ี ่3 ระยะ
ทาง 520 เมตร
- ซอ่มแซมถนนสายไส
หนองขอน 1 หมูท่ี ่8 ระยะ
ทาง 850 เมตร
- ซอ่มแซมถนนสายหลังวัด
ควนดนิแดง หมูท่ี ่8 ระยะ
ทาง 112 เมตร 

ลำาด ั
บที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่างบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

วตัถปุระสงค์ ผลผลติ

33 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

โครงการซอ่มแซม
ถนนในพืน้ทีห่มูท่ี ่6

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร
(เงนิสำารอง

จา่ย)

498,700 เพือ่ใหป้ระชาชนผู ้
สญัจรมถีนนใชค้มนาคม
ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว

- ซอ่มแซมถนนสายแขง่
นก หมูท่ี ่6 ระยะทาง 
800 เมตร
- ซอ่มแซมถนนสาย
ประชารว่มใจ หมูท่ี ่6 
ระยะทาง 1,370 เมตร
- ซอ่มแซมถนนสายตวัท ี
หมูท่ี ่6 ระยะทาง 700 
เมตร
- ซอ่มแซมถนนสายศาล
สัง่ หมูท่ี ่6 ระยะทาง 
800 เมตร
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- ซอ่มแซมถนนสาย
เลยีบคลอง หมู ่6 ระยะ
ทาง 300 เมตร
- ซอ่มแซมถนนสายโคง้
เขต หมูท่ี ่6 ระยะทาง 
1,000 เมตร

34 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

โครงการซอ่มแซม
ถนนลกูรังในพืน้ที่
หมูท่ี ่7

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร
(เงนิสำารอง

จา่ย)

499,300 เพือ่ใหป้ระชาชนผู ้
สญัจรมถีนนใชค้มนาคม
ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว

- ซอ่มแซมถนนสายหวา้
โหล-พรเุมา หมูท่ี ่7 ระยะ
ทาง 2,500 เมตร
- ซอ่มแซมถนนสายหวา้
โหล-หว้ยกรวด หมูท่ี ่7 
ระยะทาง 960 เมตร
- ซอ่มแซมถนนสายหว้ย
ทงิตก หมูท่ี ่7 ระยะทาง 
720 เมตร
- ซอ่มแซมถนนสายป่าชงิ
หมูท่ี ่7 ระยะทาง 1,000
เมตร
- ซอ่มแซมถนนสายหว้ย
ครก หมูท่ี ่7 ระยะทาง 
350 เมตร
- ซอ่มแซมถนนสาย
ชลประทานสาย 1 (ฝ่ัง
ซา้ย) หมูท่ี ่7 ระยะทาง 
420 เมตร 
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ลำาด ั
บที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่างบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

วตัถปุระสงค์ ผลผลติ

35 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

โครงการซอ่มแซม
ถนนในพืน้ทีห่มูท่ี ่9

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร
(เงนิสำารอง

จา่ย)

398,800 เพือ่ใหป้ระชาชนผู ้
สญัจรมถีนนใชค้มนาคม
ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว

- ซอ่มแซมถนนสายนา
แกว้-หว้ยกรวด หมูท่ี ่9 
ระยะทาง 1,290 เมตร
- ซอ่มแซมถนนสายโลกลมื
หมูท่ี ่9 ระยะทาง 800 
เมตร
- ซอ่มแซมถนนสายบา้น
กลาง หมูท่ี ่9 ระยะทาง 
840 เมตร
- ซอ่มแซมถนนสาย
เลยีบคลองไมเ้สยีบ หมูท่ี ่
2,9 ระยะทาง 400 เมตร

36 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

โครงการซอ่มแซม
ถนนผวิจราจร
ลาดยางและถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
ในพืน้ทีต่ำาบลเกาะ
ขนัธ์

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร
(เงนิสำารอง

จา่ย)

417,100 เพือ่ใหป้ระชาชนผูส้ญัจรมี
ถนนใชค้มนาคมไดอ้ยา่ง
สะดวกรวดเร็ว

- ซอ่มแซมถนน คสล.สาย
ทุง่แซะ-เหนอืนำ้า หมูท่ี ่1 
ระยะทาง 2,300 เมตร
- ซอ่มแซมถนน คสล.สาย
ป่ายาง หมูท่ี ่1 ระยะทาง 
2,640 เมตร
- ซอ่มแซมถนนลาดยางผวิ
จราจรแบบ CAPE SEAL 
สายไสขมิน้-นาแกว้ หมูท่ี ่2
ระยะทาง 3,120 เมตร
- ซอ่มแซมถนนลาดยางผวิ
จราจรแบบ CAPE SEAL 

งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  สำานักงานปลัด  องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์อำาเภอชะอวด  จังหวัดนครศรธีรรมราช หนา้ 42



                              รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์ประจำาปี พ.ศ. 2563 

สายหวา้โหล-หว้ยกรวด 
ระยะทาง 1,860 เมตร
- ซอ่มแซมถนนลาดยางผวิ
จราจรแบบ CAPE SEAL 
สายนาแกว้-หว้ยกรวด ระยะ
ทาง 2,215 เมตร
- ซอ่มแซมถนนลาดยางผวิ
จราจรแบบ CAPE SEAL 
สายหว้ยโส-พรบุวั  2,100 
เมตร
- ซอ่มแซมถนนทางเชือ่ม
ระหวา่งทางหลวงทอ้งถิน่
ของ อบต.เกาะขนัธ ์กบั 
ทางหลวงจังหวัด สาย 
4018 และสาย 4270 โดย
มพีืน้ทีร่วมไมน่อ้ยกวา่ 360 
ตารางเมตร

ลำาด ั
บที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่างบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

วตัถปุระสงค์ ผลผลติ

37 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

โครงการปรับปรงุบอ่
ทิง้ขยะ อบต.เกาะ
ขนัธ์

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร
(เงนิสำารอง

จา่ย)

493,000 เพือ่ลดปัญหาเรือ่งกลิน่
รบกวนจากขยะทีถ่กูนำา
มาเททิง้นอกบอ่

จา้งปรับปรงุบอ่ทิง้ขยะ
มลูฝอย อบต.เกาะขนัธ์
โดยรือ้และกวดขยะ 
จำานวนไมน่อ้ยกวา่ 
1,740 ลบ.ม.

38 การพัฒนาดา้น โครงการปรับปรงุบอ่ เงนิอดุหนุน 494,000 เพือ่ลดปัญหาเรือ่งกลิน่ จา้งปรับปรงุบอ่ทิง้ขยะ
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โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

ทิง้ขยะ อบต.เกาะ
ขนัธ์

ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร
(เงนิสำารอง

จา่ย)

รบกวนจากขยะทีถ่กูนำา
มาเททิง้นอกบอ่

มลูฝอย อบต.เกาะขนัธ์
โดยรือ้และกวดขยะ 
จำานวนไมน่อ้ยกวา่ 
1,800 ลบ.ม.

39 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

โครงการขดุคสูง่นำ้า
ทุง่หว้ยแหยง หมูท่ี ่
1

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร
(เงนิสำารอง

จา่ย)

125,000 เพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแลง้พืน้ที่
การเกษตร ไร ่นา ของ
ประชาชน

ขดุคสูง่นำ้าทุง่หว้ยแหยง
หมูท่ี ่1 ระยะทาง 570 
เมตร ปรมิาณดนิขดุไม่
นอ้ยกวา่ 2,280 
ลกูบาศกเ์มตร

40 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

โครงการขดุลอก
ทางระบายนำ้าใน
พืน้ทีห่มูท่ี ่1 

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร
(เงนิสำารอง

จา่ย)

308,000 เพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแลง้พืน้ที่
การเกษตร ไร ่นา ของ
ประชาชน

-ขดุลอกบอ่ยมื
ชลประทานสาย 3(ฝ่ัง
ซา้ย) หมูท่ี ่1 บา้นทุง่
ป่ายาง กวา้ง 3.40 
เมตร ลกึ 2 เมตร ระยะ
ทาง 730 เมตร
-ขดุลอกบอ่ยมื
ชลประทานสาย 3(ฝ่ัง
ขวา) หมูท่ี ่1 บา้นหว้ย
ไทรกวา้ง 3.00 เมตร 
ลกึ 1.65 เมตร ระยะ
ทาง 850 เมตร
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-ขดุลอกบอ่ยมื
ชลประทานสาย 4(ฝ่ัง
ซา้ย) หมูท่ี ่1 กวา้ง 
3.66 เมตร ลกึ 2.00 เ
มตร ระยะทาง 500 
เมตร

ลำาด ั
บที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่างบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

วตัถปุระสงค์ ผลผลติ

41 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

โครงการขดุลอกบอ่
ยมืชลประทานสาย 
3 ฝ่ังขวาและบอ่ยมื
ชลประทานสาย 5 
ฝ่ังขวา หมูท่ี ่4

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร
(เงนิสำารอง

จา่ย)

182,000 เพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแลง้พืน้ที่
การเกษตร ไร ่นา ของ
ประชาชน

ขดุลอกบอ่ยมื
ชลประทานสาย 3 ฝ่ัง
ขวา กวา้ง 3.60 เมตร 
ลกึเฉลีย่ 1.60 เมตร 
ระยะทาง 900 เมตร
ขดุลอกบอ่ยมื
ชลประทานสาย 5 ฝ่ัง
ขวา กวา้ง 4.40 เมตร 
ลกึเฉลีย่ 1.80 เมตร 
ระยะทาง 380 เมตร

42 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

โครงการขดุคสูง่นำ้า
บา้น         ไสเหรยีง
หมูท่ี ่10

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

13,000 เพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาภยัแลง้พืน้ที่
การเกษตร ไร ่นา ของ
ประชาชน

ขดุคสูง่นำ้าบา้นไสเหรยีง
กวา้งเฉลีย่ 1.20 เมตร 
ลกึเฉลีย่ 1.20 เมตร 
ระยะทาง 200 เมตร 
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(เงนิสำารอง
จา่ย)

รายละเอยีดตามแบบ 
อบต.เกาะขนัธ์

ลำา
ดบั
ที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่างบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

วตัถปุระสงค์ ผลผลติ

43 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการอบรมสง่
เสรมิความรูแ้ละ
พัฒนาคณุภาพชวีติ
ผูส้งูอายุ

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

62,000 เพือ่สง่เสรมิความรูแ้ละ
พัฒนาคณุภาพชวีติผูส้งู
อายตุำาบลเกาะขนัธ์

จัดโครงการอบรมสง่
เสรมิความรูแ้ละพัฒนา
คณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุ1
ครัง้/ปี

44 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการสง่เสรมิสขุ
ภาพจติผูส้งูอายโุดย
ใชห้ลกัธรรมคำาสอน

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,

30,000 เพือ่สง่เสรมิสขุภาพจติ
ของผูส้งูอายแุละใหผู้ ้
สงูอายไุดน้ำาหลกัธรรม

จัดโครงการสง่เสรมิสขุ
ภาพจติผูส้งูอายโุดยใช ้
หลกัธรรมคำาสอนทาง
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ทางศาสนา ภาษีจัดสรร คำาสอนทางศาสนามา
ปรับใชใ้นชวีติประจำาวนั

ศาสนา 1 ครัง้/ปี

45 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการพัฒนาสตรี
และเสรมิสรา้งความ
เขม้แขง็ของ
ครอบครัว

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

21,600 เพือ่เผยแพรข่อ้มลู
ความรูก้ารพัฒนาสตรี
และเสรมิสรา้งความเขม้
แข็งของครอบรัว

-จัดโครงการพัฒนาสตรี
และเสรมิสรา้งความเขม้
แข็งของครอบครัว 1 
ครัง้/ปี 

46 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

เบีย้ยังชพีผูป่้วย
เอดส์

เงนิอดุหนุน
แบบมี

วัตถปุระสงค์

90,000 เพือ่เสรมิสรา้งสวัสดกิาร
สำาหรับผูป่้วยเอดส์

ผูป่้วยเอดสต์ำาลบเกาะ
ขนัธ์

47 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

เบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ เงนิอดุหนุน
แบบมี

วัตถปุระสงค์

13,392,00
0

เพือ่เสรมิสรา้งสวัสดกิาร
สำาหรับผูส้งูอายุ

ผูส้งูอายตุำาบลเกาะขนัธ์

48 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

เบีย้ยังชพีผูพ้กิาร เงนิอดุหนุน
แบบมี

วัตถปุระสงค์

3,600,000 เพือ่เสรมิสรา้งสวัสดกิาร
สำาหรับผูพ้กิาร

ผูพ้กิารตำาบลเกาะขนัธ์

49 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

สมทบกองทนุหลกั
ประกนัสขุภาพแหง่
ชาต ิประจำาปี 2563

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

200,000 เพือ่เป็นกองทนุสขุภาพ
เพือ่ประชาชน

สมทบกองทนุหลกั
ประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
ประจำาปี 2563

50 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

จัดซือ้วัสดุ
วทิยาศาสตรห์รอืการ
แพทย์

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

15,000 เพือ่ป้องกนัและระงับ
โรคตดิตอ่

จัดซือ้วัสดวุทิยาศาสตร์
การแพทย ์เชน่ วัคซนี 
นำ้ายาเคม ีเวชภณัฑ ์ฯ
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ลำา
ดบั
ที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่างบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

วตัถปุระสงค์ ผลผลติ

51 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการหน่วย
บรกิารแพทยฉุ์กเฉนิ

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

574,000 เพือ่ชว่ยเหลอืประชาชน
ไดทั้นที

จัดโครงการหน่วย
บรกิารการแพทยฉุ์กเฉนิ
ในการจา้งเหมาและ
ตอบแทนเจา้หนา้ที ่
นำ้ามนัเชือ้เพลงิ 
ครภุณัฑเ์ครือ่งมอื
ทางการแพทยส์ำาหรับ
รถฉุกเฉนิ

52 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการรณรงค์
ป้องกนัโรคพษิสนัุข
บา้(ภายใตโ้ครงการ
สตัวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยัจากโรค
พษิสนัุขบา้)

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

76,000 สนัุขแมวไดรั้บการฉีด
วัคซนีป้องกนัโรคพษิ
สนัุขบา้และ
ประชาสมัพันธใ์ห ้
ประชาชนมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจเรือ่งโรคพษิสนัุข
บา้

จัดโครงการรณรงค์
ป้องกนัโรคพษิสนัุขบา้ 
(ภายใตโ้ครงการสตัว์
ปลอดโรค คนปลอดภยั
จากโรคพษิสนัุขบา้) 1 
ครัง้/ปี

53 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการอบรมหมอ
หมูบ่า้นในพระราช
ประสงค ์หมูท่ี ่1

เงนิอดุหนุน
แบบมี

วัตถปุระสงค์

20,000 เพือ่ใหห้มอหมูบ่า้นได ้
รับการอบรมเรือ่งการดุ
แลสขุภาพผูป่้วยแบบ
องคร์วม

จัดโครงการอบรมหมอ
หมูบ่า้นเพือ่ผูป่้วยเรือ้รัง
ในพระราชประสงค ์หมู่
ที ่1 จำานวน 1  ครัง้/ปี

54 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร

โครงการอบรมหมอ
หมูบ่า้นในพระราช

เงนิอดุหนุน
แบบมี

20,000 เพือ่ใหห้มอหมูบ่า้นได ้
รับการอบรมเรือ่งการดุ

จัดโครงการอบรมหมอ
หมูบ่า้นเพือ่ผูป่้วยเรือ้รัง
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สาธารณสขุ ประสงค ์หมูท่ี ่2 วัตถปุระสงค์ แลสขุภาพผูป่้วยแบบ
องคร์วม

ในพระราชประสงค ์หมู่
ที ่2 จำานวน 1 ครัง้/ปี

55 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการอบรมหมอ
หมูบ่า้นในพระราช
ประสงค ์หมูท่ี ่3

เงนิอดุหนุน
แบบมี

วัตถปุระสงค์

20,000 เพือ่ใหห้มอหมูบ่า้นได ้
รับการอบรมเรือ่งการดุ
แลสขุภาพผูป่้วยแบบ
องคร์วม

จัดโครงการอบรมหมอ
หมูบ่า้นเพือ่ผูป่้วยเรือ้รัง
ในพระราชประสงค ์หมู่
ที ่3 จำานวน 1  ครัง้/ปี

56 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการอบรมหมอ
หมูบ่า้นในพระราช
ประสงค ์หมูท่ี ่4

เงนิอดุหนุน
แบบมี

วัตถปุระสงค์

20,000 เพือ่ใหห้มอหมูบ่า้นได ้
รับการอบรมเรือ่งการดุ
แลสขุภาพผูป่้วยแบบ
องคร์วม

จัดโครงการอบรมหมอ
หมูบ่า้นเพือ่ผูป่้วยเรือ้รัง
ในพระราชประสงค ์หมู่
ที ่4 จำานวน 1  ครัง้/ปี

ลำา
ดบั
ที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่า
งบ

ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

วตัถปุระสงค์ ผลผลติ

57 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการอบรมหมอ
หมูบ่า้นในพระราช
ประสงค ์หมูท่ี ่5

เงนิอดุหนุน
แบบมี

วัตถปุระสง
ค์

20,000 เพือ่ใหห้มอหมูบ่า้นไดรั้บ
การอบรมเรือ่งการดแุล
สขุภาพผูป่้วยแบบองคร์วม

จัดโครงการอบรมหมอ
หมูบ่า้นเพือ่ผูป่้วยเรือ้รัง
ในพระราชประสงค ์หมู่
ที ่5 จำานวน 1  ครัง้/ปี

58 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการอบรมหมอ
หมูบ่า้นในพระราช
ประสงค ์หมูท่ี ่6

เงนิอดุหนุน
แบบมี

วัตถปุระสง
ค์

20,000 เพือ่ใหห้มอหมูบ่า้นไดรั้บ
การอบรมเรือ่งการดแุล
สขุภาพผูป่้วยแบบองคร์วม

จัดโครงการอบรมหมอ
หมูบ่า้นเพือ่ผูป่้วยเรือ้รัง
ในพระราชประสงค ์หมู่
ที ่6 จำานวน 1  ครัง้/ปี

59 การพัฒนาดา้นสงัคม โครงการอบรมหมอ เงนิอดุหนุน 20,000 เพือ่ใหห้มอหมูบ่า้นไดรั้บ จัดโครงการอบรมหมอ
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คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

หมูบ่า้นในพระราช
ประสงค ์หมูท่ี ่7

แบบมี
วัตถปุระสง

ค์

การอบรมเรือ่งการดแุล
สขุภาพผูป่้วยแบบองคร์วม

หมูบ่า้นเพือ่ผูป่้วยเรือ้รัง
ในพระราชประสงค ์หมู่
ที ่7 จำานวน 1  ครัง้/ปี

60 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการอบรมหมอ
หมูบ่า้นในพระราช
ประสงค ์หมูท่ี ่8

เงนิอดุหนุน
แบบมี

วัตถปุระสง
ค์

20,000 เพือ่ใหห้มอหมูบ่า้นไดรั้บ
การอบรมเรือ่งการดแุล
สขุภาพผูป่้วยแบบองคร์วม

จัดโครงการอบรมหมอ
หมูบ่า้นเพือ่ผูป่้วยเรือ้รัง
ในพระราชประสงค ์หมู่
ที ่8 จำานวน 1  ครัง้/ปี

61 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการอบรมหมอ
หมูบ่า้นในพระราช
ประสงค ์หมูท่ี ่9

เงนิอดุหนุน
แบบมี

วัตถปุระสง
ค์

20,000 เพือ่ใหห้มอหมูบ่า้นไดรั้บ
การอบรมเรือ่งการดแุล
สขุภาพผูป่้วยแบบองคร์วม

จัดโครงการอบรมหมอ
หมูบ่า้นเพือ่ผูป่้วยเรือ้รัง
ในพระราชประสงค ์หมู่
ที ่9 จำานวน 1  ครัง้/ปี

62 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการอบรมหมอ
หมูบ่า้นในพระราช
ประสงค ์หมูท่ี ่10

เงนิอดุหนุน
แบบมี

วัตถปุระสง
ค์

20,000 เพือ่ใหห้มอหมูบ่า้นไดรั้บ
การอบรมเรือ่งการดแุล
สขุภาพผูป่้วยแบบองคร์วม

จัดโครงการอบรมหมอ
หมูบ่า้นเพือ่ผูป่้วยเรือ้รัง
ในพระราชประสงค ์หมู่
ที ่10 จำานวน 1  ครัง้/ปี

63 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารใหค้วาม
รูC้OVID-19)

สปสช. 30,000 เพือ่ใหค้วามรู ้คำาแนะนำา 
การดแูลเฝ้าระวังป้องกนั
ตนเองเรือ่งโรคไวรัส
โคโรนา 19 (COVID-1 ๙)
ใหก้บัประชาชนในพืน้ทีข่อ
งอบต.เกาะขนัธ์

จัดโครงการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารใหค้วาม
รูC้OVID-19) 1 ครัง้

ลำา
ดบั

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่า
งบ

จำานวนงบ
ประมาณ

วตัถปุระสงค์ ผลผลติ
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ที่ ประมาณ

64 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกนัฝ่าย
พลเรอืน(อปพร.)

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

172,000 เพือ่พัฒนาอาสาสมัคร
ป้องกนัฝ่าย
พลเรอืน(อปพร.)และเจา้
หนา้ทีใ่หม้คีวามรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกบัสารณภยัใน
รปูแบบตา่งๆ

จัดโครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกนัฝ่ายพลเรอืน   
(อปพร.) 1 ครัง้/ปี

65 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการตัง้จดุ
บรกิาร เพือ่ป้องกนั
และลดอบุตัเิหตชุว่ง
เทศการปีใหม่

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

16,000 เพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั
ทางถนนชว่งเทศกาลปีใหม่

ลดจำานวนผูเ้สยีชวีติ
และผูป้ระสบอบุตัเิหตุ

66 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการตัง้จดุ
บรกิารเพือ่ป้องกนั
และลดอบุตัเิหตชุว่ง
เทศกาลสงกรานต์

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

16,000 เพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั
ทางถนนชว่งเทศกาล
สงกรานต์

ลดจำานวนผูเ้สยีชวีติ
และผูป้ระสบอบุตัเิหตุ

67 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการวันอาสา
สมัครป้องกนัฝ่าย
พลเรอืนแหง่
ชาต(ิอปพร.)    

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,

14,000 เพือ่ใหม้กีารชมุนุมของของ
สมาชกิ อปพร.รับฟังสาร 
วนั อปพร.ของรัฐมนตรี
วา่การกระทรวงมหาดไทย/

จัดโครงการวันอาสา
สมัครป้องกนัฝ่าย
พลเรอืนแหง่
ชาต(ิอปพร.)        
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ภาษีจัดสรร ผูบ้ญัชาการศนูย ์
อปพร.กลาง พรอ้มรว่มกนั
บำาเพ็ญประโยชนใ์นพืน้ที่
เขตรับผดิชอบของ อบต.

1 ครัง้/ปี

68 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการจัดตัง้ศนูย์
ปฏบิตักิารรว่มในการ
ชว่ยเหลอืประชาชน
ขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ระดบั
อำาเภอชะอวด 
จังหวัด
นครศรธีรรมราช

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

15,000 เพือ่ใหม้ศีนูยป์ฏบิตักิารรว่ม
ในการชว่ยเหลอืประชาชน
ขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ ระดบัอำาเภอ

อดุหนุนงบประมาณ 
อบต.ชะอวด 1 ครัง้/ปี

ลำา
ดบั
ที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่า
งบ

ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

วตัถปุระสงค์ ผลผลติ

69 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการอบรมชดุ
ปฏบิตักิารจติอาสา
ภยัพบิตั ิอบต.เกาะ
ขนัธ ์

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

144,568 เพือ่สง่เสรมิความรูด้า้นการ
จัดการสาธารณภยัเบือ้งตน้ 
ระบบบญัชาการ
เหตกุารณ์(Incident 
Command System : 
ICS) การควบคมุสัง่การ 
การบรหิารจัดการ
สาธารณภยัในพืน้ทีเ่กดิเหตุ

จัดโครงการอบรมชดุ
ปฏบิตักิารจติอาสาภยั
พบิตั ิอบต.เกาะขนัธ ์1 
ครัง้

งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  สำานักงานปลัด  องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์อำาเภอชะอวด  จังหวัดนครศรธีรรมราช หนา้ 52



                              รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์ประจำาปี พ.ศ. 2563 

ทีม่รีปูแบบและมาตรฐาน
เดยีวกนั ใหก้บัชดุปฏบิตัิ
การจติอาสาภยัพบิตัปิระจำา
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
เกาะขนัธ์

70 การพัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา กฬีา 
นันทนาการและ
วัฒนธรรม

โครงการสนับสนุนค่า
ใชจ่้ายการบรหิารสถาน
ศกึษา

เงนิอดุหนุน
แบบมี

วัตถปุระสง
ค์

546,190 เพือ่สนับสนุนค่าใชจ่้ายการ
บรหิารสถานศกึษา

สนับสนุนค่าใชจ่้ายการ
บรหิารสถานศกึษา

71 การพัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา กฬีา 
นันทนาการและ
วัฒนธรรม

สนับสนุนอาหาร
กลางวันสำาหรับเด็ก
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เงนิอดุหนุน
แบบมี

วัตถปุระสง
ค์

945,700 เพือ่ใหเ้ด็กศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กไดรั้บประทานอาหาร
กลางวันไดอ้ยา่งท่ัวถงึและ
เพยีงพอ

จา้งประกอบอาหาร
กลางวัน

72 การพัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา กฬีา 
นันทนาการและ
วัฒนธรรม

สนับสนุนอาหาร
เสรมิ(นม)ใหแ้ก่
โรงเรยีนสงักดั
สำานักงานคณะ
กรรมการ การศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน(สพฐ.) 
ในเขตพืน้ที ่
อบต.เกาะขนัธแ์ละ
เด็กศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็ก ในเขตพืน้ที ่

เงนิอดุหนุน
แบบมี

วัตถปุระสง
ค์

2,023,51
0

เพือ่ใหเ้ด็กนักเรยีน/เด็ก
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กไดรั้บ
อาหารเสรมิ(นม)ไดอ้ยา่ง
ท่ัวถงึและเพยีงพอ

จัดซือ้อาหารเสรมิ(นม)
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อบต.เกาะขนัธ์

ลำา
ดบั
ที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่า
งบ

ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

วตัถปุระสงค์ ผลผลติ

73 การพัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา กฬีา 
นันทนาการและ
วัฒนธรรม

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให ้
แกโ่รงเรยีนสงักดั
สำานักงานคณะ
กรรมการ การศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน(สพฐ.) 
ในเขตพืน้ที ่
อบต.เกาะขนัธ์

เงนิอดุหนุน
แบบมี

วัตถปุระสง
ค์

3,452,00
0

เพือ่ใหเ้ด็กนักเรยีนไดรั้บ
ประทานอาหารไดอ้ยา่งท่ัว
ถงึและเพยีงพอ

อดุหนุนเงนิคา่อาหาร
กลางวัน

74 การพัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา กฬีา 
นันทนาการและ
วัฒนธรรม

โครงการจัดงานวนั
วชิาการศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็ก

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

40,000 เพือ่สง่เสรมิและพัฒนา
ความสามารถและทักษะ
ทางวชิาการของเด็ก
นักเรยีน

เด็กนักเรยีน ร.ร ใน
ตำาบลเกาะขนัธเ์ด็ก
นักเรยีนศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กทัง้ 3 ศนูย์

75 กา รพ ัฒน าด า้น กา ร
ศ กึษา ศา สน า  ก ฬี า
น ัน ท น า ก า ร แ ล ะ
วัฒนธรรม

โครงการวันเด็กแหง่
ชาติ

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

200,000 เพือ่นักเรยีนไดเ้ขา้รว่ม
กจิกรรมวันเด็ก และกลา้
แสดงออก และเพือ่ใหค้วาม
สำาคญัในวันเด็ก

จัดโครงการวันเด็กแหง่
ชาต ิ1 ครัง้/ปี

76 กา รพ ัฒน าด า้น กา ร โครงการพัฒนา เงนิอดุหนุน 50,000 เพือ่พัฒนาศกัยภาพครผูู ้ จัดโครงการพัฒนา
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ศ กึษา ศา สน า  ก ฬี า
น ัน ท น า ก า ร แ ล ะ
วัฒนธรรม

ศกัยภาพครผููด้แูล
เด็กและบคุลากร
ทางการศกึษา

แบบมี
วัตถปุระสง

ค์

ดแูลเด็กและบคุลากร
ทางการศกึษา

ศกัยภาพครผููด้แูลเด็ก
และบคุลากรทางการ
ศกึษา 1 ครัง้/ปี

77 กา รพ ัฒน าด า้น กา ร
ศ กึษา ศา สน า  ก ฬี า
น ัน ท น า ก า ร แ ล ะ
วัฒนธรรม

จัดซือ้อปุกรณ์สำาหรับ
หอ้งเรยีนโครงการ
พัฒนาคณุภาพการ
ศกึษาดว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
ทุง่ใหญ่

เงนิอดุหนุน
เฉพาะกจิ

30,700 เพือ่สง่เสรมิและพัฒนา
คณุภาพการศกึษาดว้ย
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
DLTV

จัดซือ้อปุกรณ์สำาหรับ
หอ้งเรยีนโครงการ
พัฒนาคณุภาพการ
ศกึษาดว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV

78 กา รพ ัฒน าด า้น กา ร
ศ กึษา ศา สน า  ก ฬี า
น ัน ท น า ก า ร แ ล ะ
วัฒนธรรม

โครงการกอ่สรา้ง
สนามเด็กเลน่สรา้ง
ปัญญา

เงนิอดุหนุน
เฉพาะกจิ

170,000 เพือ่สง่เสรมิและพัฒนา
คณุภาพการศกึษาของเด็ก
นักเรยีน

กอ่สรา้งสนามเด็กเลน่
สรา้งปัญญา 1 แหง่

79 กา รพ ัฒน าด า้น กา ร
ศกึษา ศาสนา กฬีา
น ัน ท น า ก า ร แ ล ะ
วัฒนธรรม

โครงการแขง่ขนั
กฬีาครอบครัวอุน่ใจ
ตา้นภยัยาเสพตดิ

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

300,000 เพือ่สง่เสรมิการออกกำาลงั
กาย

จัดโครงการแขง่ขนักฬีา
ครอบครัวอุน่ใจตา้นภยั
ยาเสพตดิ 1 ครัง้/ปี

ลำา
ดบั
ที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่า
งบประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

วตัถปุระสงค์ ผลผลติ

80 การพ ัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา กฬีา

โครงการกฬีาสาน
สมัพันธร์ะหวา่ง

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย

50,000 เพือ่สง่เสรมิการเลน่กฬีา
และสรา้งความสมัพันธท์ี่

เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีา
สานสำาพันธร์ะหวา่งองคก์ร
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น ัน ท น า ก า ร แ ล ะ
วัฒนธรรม

องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 
ประจำาปี 2563

ไดจั้ดเก็บ
เอง,

ภาษีจัดสรร

ดรีะหวา่งองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ประจำาปี 2563

81 การพ ัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา กฬีา
น ัน ท น า ก า ร แ ล ะ
วัฒนธรรม

โครงการสง่เสรมิ
การออกกำาลงักาย

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

100,000 เพือ่สง่เสรมิการออกกำาลงั
กายแกช่มุชน

จัดโครงการสง่เสรมิการ
ออกกำาลงักาย/จัดหา
อปุกรณ์กฬีา

82 การพ ัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา กฬีา
น ัน ท น า ก า ร แ ล ะ
วัฒนธรรม

โครงการจัดงาน
วันลอยกระทง

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

500,000 เพือ่อนุรักษ์ประเพณีทอ้ง
ถิน่/
เพือ่เป็นการสง่เสรมิ
ประเพณีลอยกระทง

จัดงานวนัลอยกระทง 
ประจำาปี 2563

83 การพ ัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา กฬีา
น ัน ท น า ก า ร แ ล ะ
วัฒนธรรม

โครงการจัด
กจิกรรมฝึกอบรม
ตามหลกัวถิี
อสิลาม

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

50,000 เพือ่สง่เสรมิประเพณีทาง
ศาสนา

จัดโครงการวถิอีสิลาม 1 
ครัง้/ปี

84 การพ ัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา กฬีา
น ัน ท น า ก า ร แ ล ะ
วัฒนธรรม

โครงการจงูลกูจงู
หลานเขา้อบรม
และฝึกปฏบิตัิ
ธรรม

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

290,500 เพือ่เป็นการสง่เสรมิให ้
เด็กและเยาวชนไดน้ำา
หลกัธรรมทางพระพทุธ
ศาสนาไปปรับใชใ้นการ
พัฒนาดำารงชวีติ

โครงการจงูลกูจงูหลานเขา้
อบรมและฝึกปฏบิตัธิรรม 1
ครัง้/ปี

85 การพ ัฒนาดา้นการ โครงการอบรม เงนิอดุหนุน 70,000 เพือ่เป็นการสบืสาน จัดโครงการอบรมคณุธรรม 
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ศกึษา ศาสนา กฬีา
น ัน ท น า ก า ร แ ล ะ
วัฒนธรรม

คณุธรรม 
วัฒนธรรมอสิลาม

ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

วัฒนธรรมและวถิกีาร
ดำาเนนิชวีติของประชาชน
ในพืน้ที่

วัฒนธรรมอสิลาม 1 ครัง้/ปี

86 การพ ัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา กฬีา
น ัน ท น า ก า ร แ ล ะ
วัฒนธรรม

โครงการจัดงาน
วันดอกจดูบาน 
กาชาดและของดี
เมอืงชะอวด

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

80,000 เพือ่สง่เสรมิสนิคา้และ
ผลติภณัฑข์องอำาเภอ
ชะอวด

-อดุหนุนทีท่ำาการปกครอง
อำาเภอชะอวด -จัดรถ
บพุชาต ิ 
- จัดสถานทีแ่สดงสิน้คา้

ลำา
ดบั
ที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่า
งบประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

วตัถปุระสงค์ ผลผลติ

87 การพ ัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา กฬีา
น ัน ท น า ก า ร แ ล ะ
วัฒนธรรม

โครงการจัด
กจิกรรมฝึกอบรม
เชงิปฏบิตักิารให ้
ความรูเ้กีย่วกบั
ประเพณีทอ้ง
ถิน่(วันสารทเดอืน
สบิ)

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

40,000 เพือ่สง่เสรมิและสบืสาร
ประเพณีทอ้งถิน่

จัดโครงการประเพณีวัน
สารทเดอืนสบิ 1 ครัง้/ปี

88 การพัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา กฬีา 
นันทนาการและ
วัฒนธรรม

โครงการฝึกอบรม
คณุธรรมจรยิธรรม
ตามหลกัพระพทุธ
ศาสนา 

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

260,000 เพือ่เป็นการถา่ยทอด
ความรูด้า้นพธิกีรรมทาง
ศาสนพธิขีองชาวพทุธแก่
เด็กและเยาวชนประชาชน

จัดโครงการฝึกอบรม
คณุธรรมจรยิธรรมตามหลกั
พระพทุธศาสนา 1 ครัง้/ปี
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ท่ัวไป

89 การพัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา กฬีา 
นันทนาการและ
วัฒนธรรม

โครงการมาฆบชูา
แหผ่า้ขึน้ธาตุ

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

20,000 เพือ่เป็นการสง่เสรมิและ
ปลกูฝังใหเ้ด็กและ
เยาวชนไดต้ระหนักถงึ
ความสำาคญัทางพระพทุธ
ศาสนา

จัดโครงการมาฆบชูาแหผ่า้
ขึน้ธาต ุ1 ครัง้/ปี

90 การพัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา กฬีา 
นันทนาการและ
วัฒนธรรม

โครงการสบืสาน
ประเพณีทอ้งถิน่
ชกัพระ

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

100,000 เพือ่ใหป้ระชาชน  
เยาวชนรุน่หลงัไดส้บืสาด
ประเพณีทีด่งีาม

สนับสนุนและสง่เสรมิ
ประเพณีชกัพระตำาบลเกาะ
ขนัธ์

91 การพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิและการทอ่ง
เทีย่ว

โครงการจัดงาน
ผลผลติทางการ
เกษตรของดี
ตำาบลเกาะขนัธ์

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

300,000 เพือ่สง่เสรมิและพัฒนา
ผลผลติ ผลไมท้ีม่ี
คณุภาพ

จัดโครงการจัดงานผลผลติ
ทางการเกษตรของดตีำาบล
เกาะขนัธ ์1 คร้ัง/ปี

92 การพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิและการทอ่ง
เทีย่ว

จัดซือ้วัสดุ
การเกษตร

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

10,000 เพือ่จัดซือ้วัสดกุารเกษตร
ตน้กลา้พันธไ์มส้ำาหรับใช ้
ในการเพาะปลกู บำารงุ
รักษาตกแตง่สถานที่
ราชการสวนสาธารณะ 

จัดซือ้วัสดกุารเกษตร ตน้
กลา้พันธไ์มส้ำาหรับใชใ้น
การเพาะปลกู บำารงุรักษา
ตกแตง่สถานทีร่าชการสวน
สาธารณะ ป่าชมุชน
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ลำา
ดบั
ที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่า
งบประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

วตัถปุระสงค์ ผลผลติ

93 การพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิและการทอ่ง
เทีย่ว

โครงการรักนำ้า รัก
ป่า รักษาแผน่ดนิ

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

28,500 เพือ่เป็นการอนุรักษ์ป่า
และพัฒนาแหลง่นำ้า

จัดโครงการรักนำ้า รักป่า 
รักษาแผน่ดนิ 1 ครัง้/ปี

94 ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม

โครงการธนาคาร
ขยะ

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

31,000 เพือ่สง่เสรมิการคดัแยก
ขยะ

จัดตัง้ธนาคารขยะ จำานวน 
1 แหง่

95 ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม

โครงการสง่เสรมิ
การมสีว่นรว่มของ
ชมุชนในการคดั
แยกขยะทีต่น้ทาง
ชดุที ่3

สำานักงาน
นโยบายและ

แผน
ทรัพยากรธร
รมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม

400,000 เพือ่สง่เสรมิการมสีว่นรว่ม
ของชมุชนในการคดัแยก
ขยะทีต่น้ทาง

โครงการสง่เสรมิการมสีว่น
รว่มของชมุชนในการคดั
แยกขยะทีต่น้ทาง ชดุที ่3 
จำานวน 1 ครัง้/ปี

96 ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม

โครงการวันตน้ไม ้
ประจำาปีของชาติ

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

ดำาเนนิการ
โดยไมเ่บกิ

จา่ยงบ
ประมาณ

เพือ่รว่มกนัปลกูตน้ไม ้
บรเิวณหน่วยงานสถานที่
ตา่งๆ

จัดโครงการวันตน้ไมป้ระจำา
ปีของชาต ิ1 ครัง้
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97 การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการ
ทีด่ี

โครงการอบต.พบ
ประชาชน

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

44,000 เพือ่อำานวยความสะดวก
และพบปะประชาชนใน
พืน้ที่

จัดโครงการ อบต.พบ
ประชาชน 1 ครัง้/ปี

98 การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการ
ทีด่ี

โครงการอบรมสง่
เสรมิความร ูด้ า้น
การมสีว่นรว่มของ
ประชาชนในการ
จัดทำาแผนพัฒนา
ข อ ง อ ง ค ก์ ร
ปกครองสว่นทอ้ง
ถิน่

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

21,000 เพือ่อบรมสง่เสรมิความรู ้
ดา้นการมสีว่นรว่มของ
ประชาชนในการจัดทำา
แผนพัฒนาขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่

จัดโครงการอบรมสง่เสรมิ
ความรูด้า้นการมสีว่นรว่ม
ของประชาชนในการจัดทำา
แผนพัฒนาขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 1 
ครัง้/ปี

ลำา
ดบั
ที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่า
งบประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

วตัถปุระสงค์ ผลผลติ

99 การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการ
ทีด่ี

ก า ร เ ล อื ก ต ัง้ ผ ู ้
บ ร หิ า ร ท อ้ ง ถ ิน่
และสมาชกิสภา
ทอ้งถิน่

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

622,000 เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้
ผูบ้รหิารหรอื ส.อบต.เกาะขนัธ ์

จัดการเลอืกตัง้ ผู ้
บรหิารหรอื 
ส.อบต.เกาะขนัธ ์แทน
ตำาแหน่งทีว่า่ง

10 ก า ร พ ัฒ น า ด า้ น โครงการฝึกอบรม เงนิอดุหนุน 210,400 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ จัดโครงการฝึกอบรม
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0 การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการ
ทีด่ี

และทัศนศกึษาดู
งาน

ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

บรหิารงานและพัฒนาทอ้งถิน่
ของผูบ้รหิารส.อบต.พนักงาน
สว่นตำาบล พนักงานจา้งคนงาน
ท่ัวไป ผูน้ำา ผูแ้ทนชมุชน กลุม่
อาชพี อสม. ผูส้งูอาย ุอปพร ฯ

และทัศนศกึษาดงูาน 1
ครัง้/ปี

10
1

การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการ
ทีด่ี

โครงการจัดงาน
วัน
เฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

57,000 เพือ่เป็นการเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระเจา้อยูห่วั

จัดโครงการจัดงานวนั
เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั 1 ครัง้

10
2

การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการ
ทีด่ี

โครงการอบรม
คณุธรรมและ
จรยิธรรม

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

16,600 เพือ่เป็นการปลกูฝังคณุธรรม
จรยิธรรมใหเ้ด็กเยาวชน
ประชาชนเห็นคณุคา่หลกัธรรมคำา
สอน

จัดโครงการอบรม
คณุธรรมจรยิธรรมตาม
หลกัพระพทุธสาสนา

10
3

การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการ
ทีด่ี

โครงการวันแม่
แหง่ชาติ

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

30,000 เพือ่แสดงความจงรักภกัดแีละ
ระลกึถงึพระคณุของแม่

จัดโครงการวันแมแ่หง่
ชาต ิ1 ครัง้

10 การพัฒนาดา้น กจิกรรมวันทอ้ง เงนิอดุหนุน ดำาเนนิการ เพือ่แสดงความจงรักภกัดแีละ จัดกจิกรรมวันทอ้งถิน่
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4 การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการ
ทีด่ี

ถ ิน่ไทย ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

โดยไมเ่บกิ
จา่ยงบ

ประมาณ

ระลกึถงึพระคณุของรัชกาลที ่5 ไทย 1 ครัง้

ลำา
ดบั
ที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่า
งบประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

วตัถปุระสงค์ ผลผลติ

10
5

การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการ
ทีด่ี

คา่พวงมาลยั ชอ่
ดอกไม ้กระเชา้
ดอกไมแ้ละพวง
มาลา

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

5,000 เพือ่จา่ยเป็นคา่พวงมาลยั 
ชอ่ดอกไม ้กระเชา้
ดอกไมแ้ละพวงมาลา

จัดซือ้พวงมาลยั ชอ่
ดอกไม ้กระเชา้ดอกไมแ้ละ
พวงมาลาในงานรัฐพธิทีี่
สำาคญั

10
6

การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการ
ทีด่ี

โครงการปรับภมูิ
ทัศนส์ำานักงาน 
อบต.เกาะขนัธ์
และบรเิวณโดย
รอบ

เงนิรางวัล
อปท.ทีม่กีาร

บรหิาร
จัดการทีด่ี

ปีงบประมาณ
2562

500,000 เพือ่ปรับภมูทัิศน์
สำานักงาน อบต.เกาะขนัธ์
และบรเิวณโดยรอบให ้
สวนงาม

ปรับภมูทัิศนส์ำานักงาน 
อบต.เกาะขนัธแ์ละบรเิวณ
โดยรอบ

10
7

การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการ
ทีด่ี

สมทบกองทนุ
บำาเหน็จบำานาญ
ขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่(กบท.)

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

269,000 เพือ่สมทบกองทนุ
บำาเหน็จบำานาญ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่

สมทบกองทนุบำาเหน็จ
บำานาญขา้ราชการสว่นทอ้ง
ถิน่(กบท.)
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10
8

การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการ
ทีด่ี

สมทบกองทนุ
ประกนัสงัคม

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

168,000 เพือ่สมทบกองทนุประกนั
สงัคม

สมทบกองทนุประกนัสงัคม

10
9

การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการ
ที่

จ ัด ซ ือ้ ค ร ภุ ณั ฑ ์
คอมพวิเตอร์

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

66,000 เพือ่ใหเ้กดิความพรอ้ม
และเพิม่ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน

จัดซือ้ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์
จำานวน 3 เครือ่ง

11
0

การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการ
ที่

จ ัด ซ ือ้ ค ร ภุ ณั ฑ ์
เครือ่งพมิพ์

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,ราย
ไดจั้ดเก็บ

เอง,
ภาษีจัดสรร

48,000 เพือ่ใหเ้กดิความพรอ้ม
และเพิม่ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน

จัดซือ้ครภุณัฑเ์ครือ่งพมิพ ์
ดอทเมตรกิซ ์1 เครือ่ง จัด
ซือ้ครภุณัฑเ์ครือ่งพมิพ ์
Multifunction 2 เครือ่ง

11
1

การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการ
ที่

จัดซือ้ครภุณัฑ์
เครือ่งสำารอง
ไฟฟ้า

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

11,600 เพือ่ใหเ้กดิความพรอ้ม
และเพิม่ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน

จัดซือ้ครภุณัฑเ์ครือ่ง
สำารองไฟ จำานวน 2 เครือ่ง

ลำา
ดบั
ที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่า
งบประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

วตัถปุระสงค์ ผลผลติ
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11
2

การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการ
ที่

จัดซือ้เครือ่ง
โทรสาร

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

18,000 เพือ่ใหเ้กดิความพรอ้ม
และเพิม่ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน

จัดซือ้เครือ่งโทรสารแบบ
ใชก้ระดาษธรรมดาประเภท
สง่เอกสารไดค้รัง้ละ 20 
แผน่ จำานวน 1 เครือ่ง  
โดยมคีณุลกัษณะพืน้ฐาน  
ดงันี้
1. หมายถงึเครือ่ง 
Facsimile หรอื โทรภาพ
2. ความเร็วในการสง่เอกสาร
ไมเ่กนิกวา่ 6 วนิาทตีอ่แผน่
3. ขนาดทีก่ำาหนดเป็นขนาด
สง่เอกสารขัน้ตำา่
- เป็นไปตามบญัชมีาตรฐาน
ครภุณัฑ ์กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สำานักงบประมาณ
ธันวาคม 2561

11
3

การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการ
ที่

จัดซือ้ครภุณัฑ์
สายสง่นำ้าดบัเพลงิ

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

20,000 เพือ่ใหเ้กดิความพรอ้มใน
การปฏบิตังิาน

จัดซือ้ครภุณัฑส์ายสง่นำ้า
ดบัเพลงิ จำานวน 2 ชดุ

11
4

การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการ
ที่

จัดซือ้ครภุณัฑห์วั
ฉีดแบบปรับระดบั
การฉีด

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

20,000 เพือ่ใหเ้กดิความพรอ้มใน
การปฏบิตังิาน

จัดซือ้ครภุณัฑห์วัฉีดแบบ
ปรับระดบัการฉีด จำานวน 1
ชดุ

11
5

การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง

จัดซือ้ตูเ้หล็กเก็บ
แฟ้มเอกสาร

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้

21,000 เพือ่ใหเ้กดิความพรอ้มใน
การปฏบิตังิาน

จัดซือ้ตูเ้หล็กเก็บแฟ้ม
เอกสาร จำานวน 3 ตูโ้ดยมี
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และการบรหิารจัดการ
ที่

จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

คณุลกัษณะพืน้ฐาน ดงันี ้
    1. เป็นตูเ้หล็กเก็บแฟ้ม
เอกสาร 4 ชัน้ ไมน่อ้ยกวา่ 
40 ชอ่ง
    2. ขนาดกวา้งไมน่อ้ยกวา่
92.00x31.10x180.50 
ซ.ม.
    3. มแีผน่กัน้แฟ้มไมล่ม้
ทับกนั หยบิแฟ้มได ้ 4. มลีอ้
เลือ่น

ลำา
ดบั
ที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่า
งบประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ

วตัถปุระสงค์ ผลผลติ

11
6

การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการ
ที่

จัดซือ้โตะ๊นักเรยีน เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

66,000 เพือ่ใหเ้กดิความพรอ้มใน
การเรยีนการสอนของเด็ก
นักเรยีน

จัดซือ้โตะ๊พรอ้มเกา้อี้
สำาหรับศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
บา้นลานนา ศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กบา้นสีก่ั๊ก ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นทุง่ใหญ่
จำานวน 12 ชดุ

11
7

การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการ
ที่

จัดซือ้พรอ้มตดิตัง้
กลอ้งโทรทัศน์
วงจรปิด

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

111,000 เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยั
ในชวีติและทรัพยส์นิของ
เด็กนักเรยีน

จัดซือ้พรอ้มตดิตัง้กลอ้ง
โทรทัศนว์งจรปิด ชนดิ
เครอืขา่ยแบบมมุมองคงที ่
สำาหรับตดิตัง้ภายนอก
อาคารสำาหรับใชใ้นงาน
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รักษาความปลอดภยัท่ัวไป 
จำานวน 3 ชดุ

11
8

การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการ
ที่

จัดซือ้เครือ่งเจาะ
คอนกรตี

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

70,000 เพือ่ใหเ้กดิความพรอ้มใน
การปฏบิตังิาน

จัดซือ้เครือ่งเจาะคอนกรตี 
จำานวน 1 เครือ่ง

11
9

การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการ
ที่

จัดซือ้เครือ่งปรับ
อากาศแบบแยก
สว่นชนดิตดิผนัง

เงนิอดุหนุน
ท่ัวไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

28,000 เพือ่ใหเ้กดิความพรอ้มใน
การปฏบิตังิานและรองรับ
การใหบ้รกิารประชาชน

จัดซือ้เครือ่งปรับอากาศ
แบบแยกสว่นชนดิตดิผนัง 
จำานวน 1 เครือ่ง
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ฉ. การใชจ้า่ยงบประมาณ
อบต.เกาะขนัธ ์มกีารใชจ้า่ยงบประมาณในการดำาเนนิโครงการตามขอ้

บญัญัตงิบประมาณ เงนิสำารองจา่ย การจา่ยขาดเงนิสะสม เงนิอดุหนุน
เฉพาะกจิ  เงนิรางวลัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่กีารบรหิารจัดการทีด่ ี
ในระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563  โดยไดม้กีารกอ่
หนีผ้กูพัน/ ลงนามในสญัญา/อนุมัตกินัเงนิตอ่สภา รวม 96 โครงการ  
จำานวนเงนิ 60,169,168 บาท  มกีารเบกิจา่ยงบประมาณจำานวน 87 
โครงการ จำานวนเงนิ 53,609,028.77 บาท  อนุมัตกินัเงนิตอ่สภา/อยู่
ระหวา่งการดำาเนนิการ จำานวน 9 โครงการ  เป็นเงนิ 4,328,000 บาท 
สามารถจำาแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี้

ยทุธศาสตร์ จำานว
น

โครง
การ

การกอ่หนี้
ผกูพัน/ลง

นามใน
สญัญา(บาท)

จำานว
น

โครง
การ

การเบกิจา่ย
งบประมาณ

(บาท)

จำานว
น

โครง
การ

อนุมัติ
กนัเงนิ
ตอ่สภา/

อยู่
ระหวา่ง

การ
ดำาเนนิ
การ

1. การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน
และบรกิารสาธารณะ

32 27,366,50
0

32 27,366,50
0

9 4,328,
000

2. การพัฒนาดา้นสงัคม คณุภาพชวีติ
และบรกิารสาธารณสขุ

21 17,078,27
3.45

21 17,078,27
3.45

- -

3. การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา 
กฬีา นันทนาการและวัฒนธรรม

12 7,351,672.
12

12 7,223,935
.32

- -

4. การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการ
ทอ่งเทีย่ว

2 309,984 2 309,984 - -

5. การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม

1 - 1 - - -

6. การพัฒนาดา้นการเมอืงการ
ปกครองและการบรหิารจัดการทีด่ี

19 1,630,336 19 1,630,336 - -

รวม 87 53,736,7
65.57

87 53,609,0
28.77

9 4,328
,000

ยทุธศาสตรแ์ละจำานวนโครงการทีป่รากฏอยูใ่นแผนและจำานวน
โครงการทีไ่ดป้ฏบิตั ิในหว้งปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหวา่งวนัที ่
1 ตลุาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563)
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ยทุธศาสตร์

จำานวนโครงการ
รอ้ยละ

โครงการทีป่รากฏ
อยูใ่นแผน

โครงการที่
ไดป้ฏบิตั ิ

  1. การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน
และบรกิารสาธารณะ

57 41 71.92

  2. การพัฒนาดา้นสงัคม คณุภาพชวีติ
และบรกิารสาธารณสขุ

44 21 47.72

  3. การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา 
กฬีา นันทนาการและวัฒนธรรม

43 12 27.90

  4. การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการ
ทอ่งเทีย่ว

14 2 14.28

  5. การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม

7 1 14.28

  6. การพัฒนาดา้นการเมอืงการ
ปกครองและการบรหิารจัดการทีด่ี

25 19 76.00

รวม 190 96 50.52

การเบกิจา่ยงบประมาณปี 2563 ระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม 
2562 - 30 กนัยายน 2563

ยทุธศาสตร์

งบประมาณทีไ่ดร้บั
อนมุตั ิ

งบประมาณทีเ่บกิ
จา่ย

จำานวน
เงนิ(บาท)

รอ้ย
ละ

จำานวน
เงนิ(บาท)

รอ้ย
ละ

  1. การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ

32,329,20
0

53.7
3

27,366,50
0

51.0
4

  2. การพัฒนาดา้นสงัคม คณุภาพชวีติ
และบรกิารสาธารณะสขุ

17,651,96
8

29.3
3

17,078,27
3.45

31.8
5

  3. การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา 
กฬีา นันทนาการและวัฒนธรรม

8,137,400 13.5
2

7,223,935
.32

13.4
7

  4. การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการ
ทอ่งเทีย่ว

310,000 0.51 309,984 0.57

  5. การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ - - - -
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และสิง่แวดลอ้ม

  6. การพัฒนาการเมอืงการปกครองและ
การบรหิารจัดการทีด่ี

1,740,600 2.89 1,630,336 3.04

รวม 60,169,1
68

100 53,609,0
28.77

100

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563
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รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญตังิบประมาณ การจา่ยขาดเงนิสะสม เงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ ทีม่กีารกอ่หนี ้
ผกูพนั/ลงนามในสญัญา มดีงันี้

ลำาดั
บที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่างบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ
ตามขอ้
บญัญตั/ิ

จา่ยขาดเงนิ
สะสม
(บาท)

วงเงนิตาม
สญัญา
(บาท)

เบกิจา่ย
(บาท)

คงเหลอื

1 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการตดิตัง้ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง
สาธารณะโซลา่เซลลภ์ายใน
ตำาบลเกาะขนัธ์

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

500,000 487,500 487,500 12,500

2 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการตอ่เตมิอาคารศนูยฝึ์ก
อาชพีผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

1,000,000
0

- อนุมัตกินัเงนิตอ่
สภาสมัยสามัญ

สมัยที ่3 ประจำาปี
พ.ศ.2563 ครัง้ที่

1

-

3 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการปรับปรงุอาคารศนูยฝึ์ก
อาชพีผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร

เงนิรางวัล
อปท.ทีม่กีาร
บรหิารจัดการ

ทีด่ี
ปีงบประมาณ

2562

500,000 - อนุมัตกินัเงนิตอ่
สภาสมัยสามัญ

สมัยที ่3 ประจำาปี
พ.ศ.2563 ครัง้ที่

1

-

4 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการปรับปรงุหลาลาด เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,

500,000 - อนุมัตกินัเงนิตอ่
สภาสมัยสามัญ

สมัยที ่3 ประจำาปี

-
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ภาษีจัดสรร พ.ศ.2563 ครัง้ที่
1

5 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งอาคาร 
ศพด.บา้นทุง่ใหญ่

เงนิอดุหนุน
เฉพาะกจิ

1,837,300 1,590,000 (กอ่หนีผ้กูพัน)
1,590,000

247,300

6 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการปรับปรงุอนุสรณ์สถาน 
ทปท
เทอืกเขาบรรทัด

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

300,000 - อนุมัตกินัเงนิตอ่
สภาสมัยสามัญ

สมัยที ่3 ประจำาปี
พ.ศ.2563 ครัง้ที่

1

-

7 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการขยายเขตประปา
หมูบ่า้น บา้นทา่ไทร หมูท่ี ่1

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

357,000 - อนุมัตกินัเงนิตอ่
สภาสมัยสามัญ

สมัยที ่3 ประจำาปี
พ.ศ.2563 ครัง้ที่

1

-

8 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย
ปากทางลานนา-สายในบา้นไม ้
เสยีบ หมูท่ี ่2

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

500,000 480,000  (กอ่หนีผ้กูพัน)
480,000

20,000

ลำาดั
บที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่างบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ
ตามขอ้
บญัญตั/ิ

จา่ยขาดเงนิ
สะสม
(บาท)

วงเงนิตาม
สญัญา
(บาท)

เบกิจา่ย
(บาท)

คงเหลอื

9 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย
ลานนา-หว้ยปรง หมูท่ี ่3

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้

500,000 480,000 480,000 20,000
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สาธารณะ จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

10 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย
ชลประทานสาย 5 หมูท่ี ่4

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

500,000 478,600 478,600 21,400

11 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสาย
ชลประทานสาย 3 หมูท่ี ่5

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

500,000 478,400 478,400 21,400

12 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการขยายผวิจราจรถนน
สายทุง่ใหญ-่หว้ยหลดุ หมูท่ี ่6

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

500,000 - อนุมัตกินัเงนิตอ่
สภาสมัยสามัญ

สมัยที ่3 ประจำาปี
พ.ศ.2563 ครัง้ที่

1

-

13 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย
ควนยนิด ีหมูท่ี ่7

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

500,000 480,300 (กอ่หนีผ้กูพัน)
480,300

19,700

14 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย
ไสหนองขอน 2 หมูท่ี ่8

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

500,000 478,200 478,200 21,800

15 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สาย
โลกลมื หมูท่ี ่9

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,

500,000 479,000 (กอ่หนีผ้กูพัน)
479,000

21,000
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ภาษีจัดสรร

ลำาดั
บที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่างบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ
ตามขอ้
บญัญตั/ิ

จา่ยขาดเงนิ
สะสม
(บาท)

วงเงนิตาม
สญัญา
(บาท)

เบกิจา่ย
(บาท)

คงเหลอื

16 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการขยายเขตระบบประปา
หมูบ่า้น บา้นไส  เหรยีง หมูท่ี ่
10

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

221,000 - อนุมัตกินัเงนิตอ่
สภาสมัยสามัญ

สมัยที ่3 ประจำาปี
พ.ศ.2563 ครัง้ที่

1

-

17 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งอาคารเก็บวัสดุ
ครภุัณฑ ์อบต.เกาะขนัธ์

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

500,000 - อนุมัตกินัเงนิตอ่
สภาสมัยสามัญ

สมัยที ่3 ประจำาปี
พ.ศ.2563 ครัง้ที่

1

-

18 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสายหนา้วัด
ไมเ้สยีบเชือ่มโยงเสน้ทางทอ่ง
เทีย่วอนุสรณ์สถาน ทปท.แหง่
เทอืกเขาบรรทัด

เงนิอดุหนุน
เฉพาะกจิ

1,632,000 1,555,000 1,555,000 77,000

19 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กรหัส
ทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.50-
021 สายหว้ยยาง หมูท่ี ่2 ,3 

เงนิอดุหนุน
เฉพาะกจิ

4,003,000 3,960,000 3,960,000 43,000

20 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง โครงการกอ่สรา้งถนน เงนิอดุหนุน 9,409,000 9,300,000 9,300,000 109,000
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พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

คอนกรตีเสรมิเหล็กรหัส
ทางหลวงทอ้งถิน่ นศ.ถ.50-
006 สายไสขมิน้-นาแกว้ หมูท่ี ่
2 , 7 

เฉพาะกจิ

21 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งป้าย
ประชาสมัพันธ์

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

100,000 100,000 100,000 -

22 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งซุม้ประตู เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

450,000 - อนุมัตกินัเงนิตอ่
สภาสมัยสามัญ

สมัยที ่3 ประจำาปี
พ.ศ.2563 ครัง้ที่

1

-

23 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งหอ้งนำ้า เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

70,000 69,000 69,000 1,000

ลำาดั
บที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่างบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณ
ตามขอ้
บญัญตั/ิ

จา่ยขาดเงนิ
สะสม
(บาท)

วงเงนิตาม
สญัญา
(บาท)

เบกิจา่ย
(บาท)

คงเหลอื

24 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการจัดซือ้พรอ้มตดิตัง้ซุม้
เฉลมิพระเกยีรติ

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

350,000 349,000 349,000 1,000
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25 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งฝายนำ้าลน้หว้ย
ยางพรอ้มขดุลอกลำาหว้ย หมูท่ี ่
2

กรมสง่เสรมิ
การปกครอง

ทอ้งถิน่

495,000 495,000 (กอ่หนีผ้กูพัน)
495,000

-

26 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งฝายนำ้าลน้หว้ย
ลกึ(จดุที ่1) หมูท่ี ่5

กรมสง่เสรมิ
การปกครอง

ทอ้งถิน่

415,000 415,000 (กอ่หนีผ้กูพัน)
415,000

-

27 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งฝายนำ้าลน้หว้ย
ลกึ(จดุที2่)หมูท่ี ่5

กรมสง่เสรมิ
การปกครอง

ทอ้งถิน่

454,000 454,000 (กอ่หนีผ้กูพัน)
454,000

-

29 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งฝายนำ้าลน้หว้ย
ไสออ้ย หมูท่ี ่5

กรมสง่เสรมิ
การปกครอง

ทอ้งถิน่

415,000 415,000 (กอ่หนีผ้กูพัน)
415,000

-

30 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการกอ่สรา้งฝายนำ้าลน้
คลองหว้ยครก หมูท่ี ่7

กรมสง่เสรมิ
การปกครอง

ทอ้งถิน่

402,000 402,000 (กอ่หนีผ้กูพัน)
402,000

-

31 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการซอ่มแซมถนนในพืน้ที่
หมูท่ี ่1 หมูท่ี ่4 หมูท่ี ่10

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

497,800 497,000 497,000 800

32 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการซอ่มแซมถนนลกูรังใน
พืน้ทีห่มูท่ี ่2 หมูท่ี ่3 หมูท่ี ่8

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

492,200 498,000 498,000 5,000

33 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการซอ่มแซมถนนในพืน้ที่
หมูท่ี ่6

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

498,700 498,000 498,000 700

34 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร

โครงการซอ่มแซมถนนลกูรังใน เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้

499,300 498,500 498,500 800
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สาธารณะ พืน้ทีห่มูท่ี ่7 จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

ลำาดั
บที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่างบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณตาม
ขอ้บญัญัต/ิ
จา่ยขาดเงนิ

สะสม
(บาท)

วงเงนิตาม
สญัญา
(บาท)

เบกิจา่ย
(บาท)

คงเหลอื

35 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการซอ่มแซมถนนในพืน้ที่
หมูท่ี ่9

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

398,800 397,000 397,000 1,800

36 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการซอ่มแซมถนนผวิจราจร
ลาดยางและถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กในพืน้ที่
ตำาบลเกาะขนัธ์

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

417,100 417,000 417,000 -

37 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการปรับปรงุบอ่ทิง้ขยะ 
อบต.เกาะขนัธ์

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

493,000 493,000 493,000 -

38 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการปรับปรงุบอ่ทิง้ขยะ 
อบต.เกาะขนัธ์

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

494,000 494,000 494,000 -

39 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการขดุคสูง่นำ้าทุง่หว้ย
แหยง หมูท่ี ่1

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

125,000 125,000 125,000 -
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40 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการขดุลอกทางระบายนำ้า
ในพืน้ทีห่มูท่ี ่1

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

308,000 308,000 308,000 -

41 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการขดุลอกบอ่ยมื
ชลประทานสาย 3 ฝ่ังขวาและ
บอ่ยมืชลประทานสาย 5 ฝ่ังขวา
หมูท่ี ่4

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

182,000 182,000 182,000 -

41 การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ

โครงการขดุคสูง่นำ้าบา้นไสเหรี
ยง หมูท่ี ่10

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

13,000 13,000 13,000 -

ลำาดั
บที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่างบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณตาม
ขอ้บญัญัต/ิ
จา่ยขาดเงนิ

สะสม
(บาท)

วงเงนิตาม
สญัญา
(บาท)

เบกิจา่ย
(บาท)

คงเหลอื

1 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

เบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ เงนิอดุหนุน
แบบมี

วัตถปุระสงค์

12,377,40
0

11,993,00
0

11,993,000 1,187,000

2 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

เบีย้ยังชพีคนพกิาร เงนิอดุหนุน
แบบมี

วัตถปุระสงค์

3,812,000 3,801,600 3,801,600 10,400

3 การพัฒนาดา้นสงัคม เบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส์ เงนิอดุหนุน 90,000 54,000 54,000 36,000
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คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

แบบมี
วัตถปุระสงค์

4 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

สมทบกองทนุหลักประกนั
สขุภาพแหง่ชาต ิประจำาปี 
2563

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

200,000 200,000 200,000 -

5 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

จัดซือ้วัสดวุทิยาศาสตรห์รอืการ
แพทย์

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

117,000 116,100 116,100 900

6 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการรณรงคป้์องกนัโรคพษิ
สนัุขบา้(ภายใตโ้ครงการสตัว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พษิสนัุขบา้)

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร,

76,000 75,702 75,702 298

7 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการหน่วยบรกิารแพทย์
ฉุกเฉนิ

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร,

574,000 434.323.4
5

434.323.45 73,676.55

8 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน
พระราชประสงค ์หมูท่ี ่1

เงนิอดุหนุน
แบบมี

วัตถปุระสงค์

20,000 19,818 19,818 182

ลำาดั
บที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่างบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณตาม
ขอ้บญัญัต/ิ
จา่ยขาดเงนิ

วงเงนิตาม
สญัญา
(บาท)

เบกิจา่ย
(บาท)

คงเหลอื
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สะสม
(บาท)

9 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน
พระราชประสงค ์หมูท่ี ่2

เงนิอดุหนุน
แบบมี

วัตถปุระสงค์

20,000 20,000 20,000 -

10 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน
พระราชประสงค ์หมูท่ี ่3

เงนิอดุหนุน
แบบมี

วัตถปุระสงค์

20,000 20,000 20,000 -

11 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน
พระราชประสงค ์หมูท่ี ่4

เงนิอดุหนุน
แบบมี

วัตถปุระสงค์

20,000 20,000 20,000 -

12 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน
พระราชประสงค ์หมูท่ี ่5

เงนิอดุหนุน
แบบมี

วัตถปุระสงค์

20,000 20,000 20,000 -

13 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน
พระราชประสงค ์หมูท่ี ่6

เงนิอดุหนุน
แบบมี

วัตถปุระสงค์

20,000 20,000 20,000 -

14 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน
พระราชประสงค ์หมูท่ี ่7

เงนิอดุหนุน
แบบมี

วัตถปุระสงค์

20,000 20,000 20,000 -

15 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน
พระราชประสงค ์หมูท่ี ่8

เงนิอดุหนุน
แบบมี

วัตถปุระสงค์

20,000 20,000 20,000 -

16 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร

โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน
พระราชประสงค ์หมูท่ี ่9

เงนิอดุหนุน
แบบมี

20,000 20,000 20,000 -
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สาธารณสขุ วัตถปุระสงค์

17 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน
พระราชประสงค ์หมูท่ี ่10

เงนิอดุหนุน
แบบมี

วัตถปุระสงค์

20,000 20,000 20,000 -

18 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารให ้
ความรู ้COVID 19

สปสช. 30,000 30,000 30,000 -

ลำาดั
บที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่างบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณตาม
ขอ้บญัญัต/ิ
จา่ยขาดเงนิ

สะสม
(บาท)

วงเงนิตาม
สญัญา
(บาท)

เบกิจา่ย
(บาท)

คงเหลอื

19 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการตัง้จดุบรกิารเพือ่
ป้องกนัและลดอบุตัเิหตชุว่ง
เทศกาลปีใหม่

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

16,000 15,730 15,730 270

20 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการจัดตัง้ศนูยป์ฏบิตักิาร
รว่มในการชว่ยเหลอืประชาชน
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ระดบัอำาเภอชะอวด จังหวัด
นครศรธีรรมราช

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

15,000 15,000 15,000 -

21 การพัฒนาดา้นสงัคม
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

โครงการอบรมชดุปฏบิตักิารจติ
อาสาภัยพบิตั ิอบต.เกาะขนัธ์

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

144,568 143,000 143,000 1,000
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รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญตังิบประมาณ การจา่ยขาดเงนิสะสม ทีม่กีารกอ่หนีผ้กูพนั/ลงนามใน
สญัญา มดีงันี้

ลำาดั
บที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่างบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณตาม
ขอ้บญัญัต/ิ
จา่ยขาดเงนิ

สะสม
(บาท)

วงเงนิตาม
สญัญา
(บาท)

เบกิจา่ย
(บาท)

คงเหลอื

1 การพัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา กฬีา 
นันทนาการและ
วัฒนธรรม

โครงการสนับสนุนอาหารกลาง
วันศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เงนิอดุหนุน
แบบมี

วัตถปุระสงค์

945,700 821,340 705,400 240,940

2 การพัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา กฬีา 
นันทนาการและ
วัฒนธรรม

โครงการสนับสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศกึษาสำาหรับศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เงนิอดุหนุน
แบบมี

วัตถปุระสงค์

546,190 332,500 330,400 215,790

3 การพัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา กฬีา 
นันทนาการและ
วัฒนธรรม

สนับสนุนอาหารเสรมิ(นม)ใหแ้ก่
โรงเรยีนสงักดัสำานักงานคณะ
กรรมการ การศกึษาขัน้พืน้
ฐาน(สพฐ.) ในเขตพืน้ที ่
อบต.เกาะขนัธแ์ละศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็ก ในเขตพืน้ที ่อบต.เกาะ
ขนัธ์

เงนิอดุหนุน
แบบมี

วัตถปุระสงค์

2,023,510 1,813,305.
12

1,803,608.3
2

219,901.68

4 การพัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา กฬีา 
นันทนาการและ
วัฒนธรรม

โครงการสนับสนุนอาหารกลาง
วันใหแ้กโ่รงเรยีนสงักดั
สำานักงานคณะกรรมการ การ

เงนิอดุหนุน
แบบมี

วัตถปุระสงค์

3,452,000 3,214,880 3,214,880 237,120
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ศกึษาขัน้พืน้ฐาน(สพฐ.) ในเขต
พืน้ที ่อบต.เกาะขนัธ์

5 การพัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา กฬีา 
นันทนาการและ
วัฒนธรรม

โครงการจัดงานวันเด็ก เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

200,000 199,999 199,999 1

6 การพัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา กฬีา 
นันทนาการและ
วัฒนธรรม

จัดซือ้อปุกรณ์สำาหรับหอ้งเรยีน
โครงการพัฒนาคณุภาพการ
ศกึษาดว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศพด.บา้น
ทุง่ใหญ่

เงนิอดุหนุน
เฉพาะกจิ

60,000 60,000 60,000 -

7 การพัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา กฬีา 
นันทนาการและ
วัฒนธรรม

โครงการกอ่สรา้งสนามเด็กเลน่
สรา้งปัญญา

เงนิอดุหนุน
เฉพาะกจิ

170,000 170,000 170,000 -

8 การพัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา กฬีา 
นันทนาการและ
วัฒนธรรม

โครงการจัดงานวันลอยกระทง เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

500,000 499,744 499,744 256

รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญตังิบประมาณ การจา่ยขาดเงนิสะสม ทีม่กีารกอ่หนีผ้กูพนั/ลงนามใน
สญัญา มดีงันี้

ลำาดั
บที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่างบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณตาม
ขอ้บญัญัต/ิ
จา่ยขาดเงนิ

วงเงนิตาม
สญัญา
(บาท)

เบกิจา่ย
(บาท)

คงเหลอื
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สะสม
(บาท)

9 การพัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา กฬีา 
นันทนาการและ
วัฒนธรรม

โครงการจัดงานวันดอกจดูบาน 
กาชาดและของดเีมอืงชะอวด

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

80,000 79,930 79,930 70

10 การพัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา กฬีา 
นันทนาการและ
วัฒนธรรม

โครงการจัดกจิกรรมฝึกอบรม
เชงิปฏบิตักิารใหค้วามรูเ้กีย่วกบั
ประเพณีทอ้งถิน่(วันสารทเดอืน
สบิ)

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

40,000 39,982 39,982 18

11 การพัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา กฬีา 
นันทนาการและ
วัฒนธรรม

โครงการมาฆบชูาแหผ่า้ขึน้ธาตุ เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

20,000 19,992 19,992 8

12 การพัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา กฬีา 
นันทนาการและ
วัฒนธรรม

โครงการสบืสานประเพณีทอ้ง
ถิน่ชกัพระ

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

100,000 100,000 100,000 -
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รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญตังิบประมาณ การจา่ยขาดเงนิสะสม ทีม่กีารกอ่หนีผ้กูพนั/ลงนามใน
สญัญา มดีงันี้

ลำาดั
บที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่างบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณตาม
ขอ้บญัญัต/ิ
จา่ยขาดเงนิ

สะสม
(บาท)

วงเงนิตาม
สญัญา

(บาท)

เบกิจา่ย
(บาท) คงเหลอื

1 การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ
และการทอ่งเทีย่ว

โครงการจัดงานผลผลติทางการ
เกษตรของดตีำาบลเกาะขนัธ์

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

300,000 299,994 299,994 6

2 การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ
และการทอ่งเทีย่ว

จัดซือ้วัสดกุารเกษตร เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

10,000 9,990 9,990 10

รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญตังิบประมาณ การจา่ยขาดเงนิสะสม ทีม่กีารกอ่หนีผ้กูพนั/ลงนามใน
สญัญา มดีงันี้

ลำาดั
บที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่างบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณตาม
ขอ้บญัญัต/ิ

วงเงนิตาม
สญัญา

เบกิจา่ย
(บาท)

คงเหลอื
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จา่ยขาดเงนิ
สะสม
(บาท)

(บาท)

1 การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม

โครงการวันตน้ไมป้ระจำาปีของ
ชาติ

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

ดำาเนินการโดย
ไม่เบกิจ่ายงบ

ประมาณ

- - -

รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญตังิบประมาณ การจา่ยขาดเงนิสะสม ทีม่กีารกอ่หนีผ้กูพนั/ลงนามใน
สญัญา มดีงันี้

ลำาดั
บที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่างบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณตาม
ขอ้บญัญัต/ิ
จา่ยขาดเงนิ

สะสม
(บาท)

วงเงนิตาม
สญัญา
(บาท)

เบกิจา่ย
(บาท)

คงเหลอื

1 การพัฒนาดา้นการเมอืง
การปกครองและการ
บรหิารจัดการทีด่ี

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศกึษาดงูาน

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

210,400 209,882 209,882 518

2 การพัฒนาดา้นการเมอืง
การปกครองและการ
บรหิารจัดการทีด่ี

โครงการจัดงานวัน
เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จ
พระเจา้อยูหั่ว

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,

77,000 25,692 25,692 1,308
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ภาษีจัดสรร
3 การพัฒนาดา้นการเมอืง

การปกครองและการ
บรหิารจัดการทีด่ี

โครงการอบรมคณุธรรมและ
จรยิธรรม

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

16,600 16,057 16,057 543

4 การพัฒนาดา้นการเมอืง
การปกครองและการ
บรหิารจัดการทีด่ี

โครงการวันแมแ่หง่ชาติ เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

15,000 14,492 14,492 508

5 การพัฒนาดา้นการเมอืง
การปกครองและการ
บรหิารจัดการทีด่ี

กจิกรรมวันทอ้งถิน่ไทย เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

ดำาเนินการโดย
ไม่เบกิจ่ายงบ

ประมาณ

- - -

6 การพัฒนาดา้นการเมอืง
การปกครองและการ
บรหิารจัดการทีด่ี

คา่พวงมาลัย ชอ่ดอกไม ้
กระเชา้ดอกไมแ้ละพวงมาลา

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

5,000 2,000 2,000 3,000

7 การพัฒนาดา้นการเมอืง
การปกครองและการ
บรหิารจัดการทีด่ี

โครงการปรับภมูทิัศนส์ำานักงาน 
อบต.เกาะขนัธแ์ละบรเิวณโดย
รอบ

เงนิรางวัล
อปท.ทีม่กีาร

บรหิารจดัการทีด่ี
ประจำา

ปีงบประมาณ
2562

500,000 500,000 500,000 -

8 การพัฒนาดา้นการเมอืง
การปกครองและการ
บรหิารจัดการทีด่ี

สมทบกองทนุบำาเหน็จบำานาญ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่(กทบ.)

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

269,000 269,000 269,000 -
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รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญตังิบประมาณ การจา่ยขาดเงนิสะสม ทีม่กีารกอ่หนีผ้กูพนั/ลง
นามในสญัญา มดีงันี้

ลำาดั
บที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่างบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณตาม
ขอ้บญัญัต/ิ
จา่ยขาดเงนิ

สะสม
(บาท)

วงเงนิตาม
สญัญา
(บาท)

เบกิจา่ย
(บาท)

คงเหลอื

9 การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการที่
ดี

สมทบกองทนุประกนัสงัคม เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

168,000 136,813 136,813 31,187

10 การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการที่
ดี

จัดซือ้ครภุัณฑค์อมพวิเตอร์ เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้

จัดเก็บ
เอง,ภาษี
จัดสรร

66,000 65,700 65,700 300

11 การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการที่
ดี

จัดซือ้ครภุัณฑเ์ครือ่งพมิพ์ เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้

จัดเก็บ
เอง,ภาษี
จัดสรร

48,000 47,750 47,750 250

12 การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการที่
ดี

จัดซือ้ครภุัณฑเ์ครือ่งสำารองไฟ เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้

จัดเก็บ
เอง,ภาษี
จัดสรร

11,600 11,500 11,500 100
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13 การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการที่
ดี

จัดซือ้ครภุัณฑเ์ครือ่งโทรสาร เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้

จัดเก็บ
เอง,ภาษี
จัดสรร

18,000 16,500 16,500 1,500

14 การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการที่
ดี

จัดซือ้ครภุัณฑส์ายสง่นำ้าดบั
เพลงิ 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้

จัดเก็บ
เอง,ภาษี
จัดสรร

20,000 10,000 10,000 10,000

15 การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการที่
ดี

จัดซือ้ครภุัณฑหั์วฉีดแบบปรับ
ระดบัการฉีด

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้

จัดเก็บ
เอง,ภาษี
จัดสรร

20,000 20,000 20,000 -

16 การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการที่
ดี

จัดซือ้ครภุัณฑต์ูเ้หล็กเก็บแฟ้ม
เอกสาร

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

21,000 18,000 18,000 3,000

รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญตังิบประมาณ การจา่ยขาดเงนิสะสม ทีม่กีารกอ่หนีผ้กูพนั/ลงนามใน
สญัญา มดีงันี้

ลำาดั
บที่

ยทุธศาสตร์ โครงการ แหลง่ทีม่างบ
ประมาณ

จำานวนงบ
ประมาณตาม
ขอ้บญัญัต/ิ
จา่ยขาดเงนิ

สะสม
(บาท)

วงเงนิตาม
สญัญา
(บาท)

เบกิจา่ย
(บาท)

คงเหลอื
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17 การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการที่
ดี

จัดซือ้ครภุัณฑต์ะนักเรยีน เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

66,000 60,000 60,000 6,000

18 การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการที่
ดี

จัดซือ้พรอ้มตดิตัง้ครภุัณฑก์ลอ้ง
โทรทัศนว์งจรปิด

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

111,000 110,950 110,950 50

19 การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการที่
ดี

จัดซือ้ครภุัณฑเ์ครือ่งเจาะ
คอนกรตี

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

70,000 68,000 68,000 2,000

20 การพัฒนาดา้น
การเมอืงการปกครอง
และการบรหิารจัดการที่
ดี

จัดซือ้พรอ้มตดิตัง้ครภุัณฑเ์ครือ่ง
ปรับอากาศแบบแยกสว่นชนดิตดิ
ผนัง

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป,รายได ้
จัดเก็บเอง,
ภาษีจัดสรร

28,000 28,000 28,000 -
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รายงานสรปุรวมผลการดำาเนนิงานท ัง้ปีงบประมาณ ปี 2563  
ต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม  2562 – 30 กนัยายน 2563 ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ์

ยทุธศาสตร์ แผนการดำาเนนิการ
ทัง้หมด

อนุมัตงิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย 100 %

จำานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จำานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จำานวน
โครงการ

งบประมาณ จำานวน
โครงการ

งบประมาณ จำานวน
โครงการ

งบประมาณ

1.การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิารสาธารณะ

42 32,354,8
00

41 32,329,2
00

32 27,366,5
00

32 27,366,5
00

32 27,366,5
00

2.การพัฒนาดา้นสงัคม 
คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

27 18,668,1
68

21 17,651,9
68

21 17,078,2
73.45

21 17,078,2
73.45

21 17,078,2
73.45

3. การพัฒนาดา้นการศกึษา
ศาสนา กฬีา นันทนาการ
และวัฒนธรรม

21 9,318,60
0

12 8,137,40
0

12 7,351,67
2.12

12 7,223,93
5.32

12 7,223,93
5.32

4. การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ
และการทอ่งเทีย่ว

3 338,500 2 310,000 2 309,984 2 309,984 2 309,984

5.การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่
แวดลอ้ม

3 431,000 1 ดำาเนนิการ
โดยไมเ่บกิ

จา่ย

- - - - 1 -

6. การพัฒนาดา้นการเมอืง
การปกครองและการบรหิาร
จัดการทีด่ี

23 2,398,60
0

19 1,740,60
0

19 1,630,33
6

19 1,630,33
6

19 1,630,33
6

หมายเหต ุ: ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและบรกิารสาธารณะ ขออนุมัตกินัเงนิตอ่สภา อบต.เกาะขนัธ ์จำานวน 9 โครงการ เป็น
จำานวน 4,328,000.-บาท
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                แผนภมูแิสดงจำานวนโครงการ เปรยีบเทยีบตามข ัน้ตอนเปรยีบเทยีบตาม
ยทุธศาสตร์

การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐานและบรกิารสาธารณะ

 การพัฒนาดา้นสงัคม คณุภาพชวีติและบรกิารสาธารณสขุ

   การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา กฬีา นันทนาการและวัฒนธรรม

การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว

การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม

การพัฒนาดา้นการเมอืงการปกครองและการบรหิารจัดการท่ีดี

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

แผนการดำาเนนิ
การ
ทัง้หมด

อนุมัตงิบประมาณ

ลงนามสญัญา

เบกิจ่าย

100%

แผนภมูแิสดงมลูคา่โครงการ เปรยีบเทยีบตามข ัน้ตอนเปรยีบเทยีบ
ตามยทุธศาสตร์

การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐานและบรกิารสาธารณะ

 การพัฒนาดา้นสงัคม คณุภาพชวีติและบรกิารสาธารณสขุ

   การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา กฬีา นันทนาการและวัฒนธรรม

การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว

การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม

การพัฒนาดา้นการเมอืงการปกครองและการบรหิารจัดการท่ีดี

0.00 20,000,000.00 40,000,000.00

แผนการดำาเนนิ
การ
ทัง้หมด

อนุมัตงิบประมาณ

ลงนามสญัญา

เบกิจ่าย

100%
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1. งบประมาณมจีำานวนจำากดั ไมส่ามารถกระจายทำาโครงการไดท้กุ
ยทุธศาสตรแ์ละความตอ้งการของประชาชนมมีาก

2. เงนิอดุหนุนทั่วไปทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธรั์บการจัดสรรมี
จำานวนนอ้ย  เงนิอดุหนุนสว่นใหญท่ีไ่ดรั้บจะเป็นเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 
ทำาใหม้งีบประมาณไมเ่พยีงพอในการจัดทำาโครงการ

3. โครงการเกนิศกัยภาพมจีำานวนมาก จงึไมส่ามารถดำาเนนิการได ้
ทัง้หมดทกุโครงการ

4. ประชาชนในตำาบลขาดความเขา้ใจในการจัดทำาแผนพัฒนาทอ้งถิน่
5. ประชาชนในตำาบลเกาะขนัธ ์มสีว่นรว่มในกจิกรรมทีด่ำาเนนิการในพืน้ที่

นอ้ย
6. การดำาเนนิงานจรงิไมเ่ป็นไปตามแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนพัฒนาทอ้ง

ถิน่เทา่ทีค่วร
7. หน่วยงานไมด่ำาเนนิการตามแผนงาน/โครงการ มกีารโอน 

เปลีย่นแปลงงบประมาณ
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การประเมนิความพงึพอใจ มจีดุมุง่หมายเพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบ
ความพงึพอใจการใหบ้รกิารสาธารณะและประสทิธผิลตอ่ผลการดำาเนนิงาน
ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธต์ามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ เพือ่นำา
ขอ้มลูมาดำาเนนิการรายงานผลการดำาเนนิงานและการตดิตามและประเมนิ
ผลแผนพัฒนาประจำาปี พ.ศ. 2563 และจักไดน้ำาขอ้มลูทีไ่ดม้าทบทวน 
ปรับปรงุ ในการจัดจัดทำาแผนพัฒนาทอ้งถิน่ การใหบ้รกิารสาธารณะในดา้น
ตา่งๆ เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเกดิประโยชนส์งูสดุตอ่ประชาชน

สว่นที ่1 ขอ้มลูท ัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  จำาแนกตามชว่ง

อาย ุเพศ อาชพี การศกึษา

ตารางที ่1 จำานวนและคา่รอ้ยละของผูต้อบแบบประเมนิความพงึ
พอใจ

ผูต้อบแบบประเมนิความพงึพอใจ จำานวน 259 คน
         
----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------

ตวัแปร จำานวน
รอ้ยละ
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---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------

เพศ  259 100
ชาย  121 46.72
หญงิ  138 53.28

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

อายุ 259 100
ตำา่กวา่ 20 ปี 3           

1.15
20-30 ปี 42 16.21
31-40 ปี 46 17.76

         41-50 ปี 59
22.77

51-60 ปี 90 34.74
มากกวา่ 60 ปี 19 7.53

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

การศกึษาทีส่ำาเร็จสงูสดุ 259
100

ประถมศกึษา 115
44.40

มัธยมศกึษาหรอืเทยีบเทา่ 88                         
33.97

อนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ 38
14.67
ปรญิญาตรี 18 6.94
สงูกวา่ปรญิญาตรี 0 0.00

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------
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อาชพี 259 100
เกษตรกรรม 131

50.57
รับจา้งทัว่ไป 68

26.25
รับราชการ 21 8.10
เอกชน/พนักงานบรษัิท 10

3.86
คา้ขาย/อาชพีอสิระ 26

10.03
นักเรยีน/น ักศกึษา 3 1.15

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

จากตารางที ่1 จำานวนและคา่รอ้ยละของผูต้อบแบบประเมนิ
ความพงึพอใจ  จำาแนกตามเพศ พบวา่ เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 46.72 เพศ
ชาย รอ้ยละ 53.28 จำาแนกตามอาย ุพบวา่ สดัสว่นสงูสดุของผูต้อบแบบ
ประเมนิความพงึพอใจ มอีาย ุ51 – 60 ปี รอ้ยละ 34.74  รองลงมา  รอ้ย
ละ 22.77 เป็นผูต้อบแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ชีว่งอาย ุ41-50 ปี  
จำาแนกตามระดบัการศกึษาทีส่ำาเร็จสงูสดุ พบวา่สดัสว่นสงูสดุทีผู่ต้อบแบบ
ประเมนิความพงึพอใจ สำาเร็จการศกึษาสงูสดุ ระดบัประถมศกึษา รอ้ยละ 
44.40  รองลงมา  รอ้ยละ 33.97 เป็นผูต้อบแบบประเมนิความพงึพอใจที่
สำาเร็จการศกึษาสงูสดุระดบัมัธยมศกึษาหรอืเทยีบเทา่ จำาแนกตามอาชพี 
พบวา่ผูต้อบแบบประเมนิความพงึพอใจ มอีาชพีเกษตรกรรม รอ้ยละ 
50.57  รองลงมารอ้ยละ 26.25 เป็นผูต้อบแบบประเมนิความพงึพอใจที่
ประกอบอาชพีรับจา้งทั่วไป
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                              รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่น
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แบบประเมนิผลการดำาเนนิงานตามยทุธศาสตร์

คำาชีแ้จง : แบบประเมนิตนเอง มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชป้ระเมนิผลความพงึ
พอใจการใหบ้รกิารสาธารณะและประสทิธผิลตอ่ผลการดำาเนนิงานของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามยทุธศาสตรท์ีก่ำาหนดไว ้และมกีำาหนดระยะ
เวลาในการรายงานอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป
1. ชือ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่     องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะ
ขนัธ ์
2. วนั/เดอืน/ปีทีร่ายงาน……………ธันวาคม พ.ศ.2563  

สว่นที2่ ระดบัความพงึพอใจตอ่ผลการดำาเนนิงานตามแผนพัฒนาของ
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ์
ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและบรกิารสาธารณะ

ความพงึพอใจ
ระดบัความพงึพอใจ

มาก
ทีส่ดุ
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอ้ย
(2)

ปรบัป
รงุ
(1)

คะแน
น

เฉลีย่
1)มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่ม
ในโครงการ / กจิกรรม

60 163 26 8 2 4.05

รอ้ยละ (23.1 (62.9 (10.0 (3.08 (0.77
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ตำาบลเกาะขนัธ ์ประจำาปี พ.ศ. 2563 

6) 3) 3) ) )
2) มกีารประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนรับรู ้
ขอ้มลูของโครงการ / กจิกรรม

53 156 34 10 6 3.93

รอ้ยละ (20.4
6)

(60.2
3)

(13.1
2)

(3.86
)

(2.31
)

3)การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความ
คดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม

82 97 66 10 4
3.94

รอ้ยละ (31.6
6)

(37.4
5)

(25.4
8)

(3.86
)

(1.54
)

4)มกีารรายงานผลการดำาเนนิงานของ
โครงการ / กจิกรรมตอ่สาธารณะ

47 150 51 10 1
3.90

รอ้ยละ (18.1
4)

(57.9
1)

(19.6
9)

(3.86
)

(0.38
)

5)มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบ
การดำาเนนิงานโครงการ/กจิกรรม

50 131 61 10 7 (3.8
0)รอ้ยละ (19.3

0)
(50.5

7)
(23.5

5)
(3.86

)
(2.70

)
6)ความรวดเร็วและทันเวลาในการดำาเนนิ
โครงการ/กจิกรรม

20 121 93 17 8
3.49

รอ้ยละ (7.72
)

(46.7
1)

(35.9
0)

(6.56
)

(3.08
)

7) ผลการดำาเนนิโครงการ / กจิกรรมนำา
ไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาขน

68 134 45 10 2 3.62

รอ้ยละ (26.2
5)

(51.7
3)

(17.3
7)

(3.86
)

(0.77
)

ความพงึพอใจในภาพรวมตอ่งาน
บรกิาร

50 140 49 14 6
3.83

                               รอ้ยละ (19.
30)

(54.
05)

(18.
91)

(5.4
0)

(2.3
1)

การประเมนิความพงึพอใจของประชาชนในตำาบลเกาะขนัธ ์ดา้นการพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและบรกิารสาธารณะ จำานวน 259  คน สรปุความพงึพอใจไดด้งันี้

1. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ / กจิกรรม คา่
เฉลีย่  4.05 รอ้ยละ 62.93 
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                              รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบลเกาะขนัธ ์ประจำาปี พ.ศ. 2563 

2. มกีารประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนรับรูข้อ้มลูของโครงการ / กจิกรรม
คา่เฉลีย่ 3.93 รอ้ยละ 60.23

3. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม
คา่เฉลีย่ 3.94 รอ้ยละ 37.45

4. มกีารรายงานผลการดำาเนนิงานของโครงการ / กจิกรรมตอ่สาธารณะ
คา่เฉลีย่ 3.90 รอ้ยละ 57.91

5. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดำาเนนิงานโครงการ/กจิกรรมคา่
เฉลีย่ 3.80 รอ้ยละ 50.57

6. ความรวดเร็วและทันเวลาในการดำาเนนิโครงการ/กจิกรรม คา่
เฉลีย่ 3.49 รอ้ยละ 46.71

7. ผลการดำาเนนิโครงการ / กจิกรรมนำาไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาขน คา่
เฉลีย่ 3.62 รอ้ยละ 51.73

ความพงึพอใจของประชาชนในตำาบลเกาะขนัธ ์จำานวน 259 คน พบวา่ประชาชน
ในตำาบลเกาะขนัธม์คีวามพอใจมากตอ่ผลการ

ดำาเนนิงานและการใหบ้รกิารสาธารณะขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธใ์นภาพ
รวม ทัง้ 7 ดา้น รอ้ยละ 54.05  รองลงมาคอืมคีวามพงึพอใจในระดบั  มากทีส่ดุ  
รอ้ยละ 19.30

สว่นที ่3 ความคุม้คา่และสมประโยชนข์องการจดัทำาแผนพฒันาทอ้ง
ถิน่และการใหบ้รกิารสาธารณะ  ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและบรกิารสาธารณะ

ความคุม้คา่และสมประโยชนข์องการ
จดัทำาแผนพฒันาฯและการใหบ้รกิาร

สาธารณะ

ระดบัความคุม้คา่
มาก
ทีส่ดุ
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอ้ย
(2)

นอ้ย
ทีส่ดุ
(1)

คะแน
น

เฉลีย่
1) ความเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่วถิชีวีติ
ของประชาชนในพืน้ที่

58 168 24 8 1 4.06

รอ้ยละ (22.3
9)

(64.8
6)

(9.26
)

(3.08
)

(0.38
)

2) ความคุม้คา่กบังบประมาณในการ
ดำาเนนิโครงการ/กจิกรรมตามแผนพัฒนา
และการใหบ้รกิารสาธารณะ

60 142 38 11 8 3.87

รอ้ยละ (23.1
6)

(54.8
2)

(14.6
7)

(4.24
)

(3.08
)
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                              รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบลเกาะขนัธ ์ประจำาปี พ.ศ. 2563 

3) ปัญหาหรอืผลกระทบจากการดำาเนนิ
โครงการ/กจิกรรมตามแผนพัฒนาและการ
ใหบ้รกิารสาธารณะ

3 1 5 16 234 4.84

รอ้ยละ (1.15
)

(0.77
)

(1.93
)

(6.17
)

(90.3
4)

4) ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดรั้บจากการ
ดำาเนนิโครงการ / กจิกรรมตามแผนพัฒนา
และการใหบ้รกิารสาธารณะ

64 129 53 12 1 3.94

รอ้ยละ (24.7
1)

(49.8
0)

(20.4
6)

(4.63
)

(0.38
)

การประเมนิความพงึพอใจของประชาชนในตำาบลเกาะขนัธด์า้นความคุม้คา่และ
สมประโยชนข์องการจัดทำาแผนพัฒนา  ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและบรกิารสาธารณะ  
จำานวน  259 คน สรปุความพงึพอใจไดด้งันี้

1. ความเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่วถิชีวีติของประชาชนในพืน้ที่
คา่เฉลีย่  4.06 รอ้ยละ 64.86

2. ความคุม้คา่กบังบประมาณในการดำาเนนิโครงการ/กจิกรรมตามแผนพัฒนา
คา่เฉลีย่  3.91 รอ้ยละ 54.82

3. ปัญหาหรอืผลกระทบจากการดำาเนนิโครงการ/กจิกรรมตามแผนพัฒนา คา่
เฉลีย่  4.84 รอ้ยละ 90.34

4. ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดรั้บจากการดำาเนนิโครงการ / กจิกรรมตามแผนพัฒนา
คา่เฉลีย่  3.94 รอ้ยละ 49.80

สว่นที ่4  ความคาดหวงัหรอืความตอ้งการในการดำาเนนิงานตาม
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและบรกิารสาธารณะ

4.1 ปญัหาอปุสรรคทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการจดัทำาแผนพฒันา
ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธต์ามยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและบรกิารสาธารณะ

- ขาดการมสีว่นรว่มของประชาชนในกระบวนการจัดทำาแผนพัฒนา
ทอ้งถิน่

- การแกไ้ขปัญหาดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการขององคก์าร
บรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธย์ังไมค่รอบคลมุทกุพืน้ที ่เนือ่งจากมขีอ้จำาจัดใน
เรือ่งงบประมาณ
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                              รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบลเกาะขนัธ ์ประจำาปี พ.ศ. 2563 

4.2 ทา่นเคยมสีว่นรว่มในการพฒันาดา้นนี ้หรอืไม ่(ถา้ม)ี  
ทา่นไดม้สีว่นรว่มอยา่งไร

- เขา้รว่มเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำาเนนิงาน ตวัแทน
ประชาคมในการตรวจงานขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ์

4.3 ทา่นคดิวา่โครงการ/กจิกรรมในดา้นนี ้สามารถแกป้ญัหา
ไดอ้ยา่งไร และมปีระโยชนม์ากนอ้ยเพยีงใด

- มปีระโยชนเ์ป็นอยา่งมาก เนือ่งจากสามารถอำานวยความสะดวกให ้
แกป่ระชาชนในดา้นการคมนาคมขนสง่ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
เชน่ ไฟฟ้าสาธารณะ ประปาหมูบ่า้น  การพัฒนาแหลง่นำ้าเพือ่การเกษตร

4.4 ทา่นมคีวามตอ้งการใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์
ดำาเนนิการเกีย่วกบัดา้นนีอ้ยา่งไรในอนาคต

- กอ่สรา้ง พัฒนา ปรับปรงุดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ถนน ประปา ไฟฟ้า
สาธารณะ แหลง่นำ้าเพือ่การเกษตร ใหเ้พยีงพออยา่งงทั่วถงึ

- ประสานแผนพัฒนา โครงการทีเ่กนิศกัยภาพเพือ่ดำาเนนิการขอรับงบ
ประมาณสนับสนุน

ขอ้เสนอแนะ
- ควรปรับปรงุ ซอ่มแซม ถนน ระบบประปา ไฟฟ้าสาธารณะใหม้ี

สภาพพรอ้มใชง้านอยา่งสมำา่เสมอ

แบบประเมนิผลการดำาเนนิงานตามยทุธศาสตร์
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คำาชีแ้จง : แบบประเมนิตนเอง มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชป้ระเมนิผลความพงึ
พอใจการใหบ้รกิารสาธารณะและประสทิธผิลตอ่ผลการดำาเนนิงานของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามยทุธศาสตรท์ีก่ำาหนดไว ้และมกีำาหนดระยะ
เวลาในการรายงานอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้

สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป
1. ชือ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่     องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะ
ขนัธ ์
2. วนั/เดอืน/ปีทีร่ายงาน……………ธันวาคม  พ.ศ. 2563

สว่นที ่2 ระดบัความพงึพอใจตอ่ผลการดำาเนนิงานตามแผนพัฒนาของ
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ์
ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาดา้นสงัคม คณุภาพชวีติและบรกิารสาธารณสขุ

ความพงึพอใจ

ระดบัความพงึพอใจ
มาก
ทีส่ดุ
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอ้ย
(2)

ปรบัป
รงุ
(1)

คะแน
น

เฉลีย่
1)มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่ม
ในโครงการ / กจิกรรม

46 173 26 11 3 3.96

รอ้ยละ (17.7
6)

(66.7
9)

(10.0
3)

(4.2
4)

(1.15
)

2)มกีารประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนรับรู ้
ขอ้มลูของโครงการ / กจิกรรม

31 144 64 15 5 3.70

รอ้ยละ (11.9
6)

(55.5
9)

(24.7
1)

(5.7
9)

(1.93
)

3)การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความ
คดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม

81 114 49 10 5 3.99

รอ้ยละ (31.2
7)

(44.0
1)

(18.9
1)

(3.8
6)

(1.93
)

4)มกีารรายงานผลการดำาเนนิงานของ
โครงการ / กจิกรรมตอ่สาธารณะ

54 145 43 12 5 3.89

รอ้ยละ (20.8
4)

(55.9
8)

(16.6
0)

(4.6
3)

(1.93
)

5)มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบ
การดำาเนนิงานโครงการ/กจิกรรม

76 114 41 24 4 3.90

รอ้ยละ (29.3 (44.0 (15.8 (9.2 (1.54

งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  สำานักงานปลัด  องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์อำาเภอชะอวด  
จังหวัดนครศรธีรรมราช หนา้ 101



                              รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบลเกาะขนัธ ์ประจำาปี พ.ศ. 2563 

4) 1) 3) 6) )
6)ความรวดเร็วและทันเวลาในการดำาเนนิ
โครงการ/กจิกรรม

34 129 76 15 5
3.66

รอ้ยละ (13.1
2)

(49.8
0)

(29.3
4)

(5.7
9)

(1.93
)

7) ผลการดำาเนนิโครงการ / กจิกรรมนำา
ไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาขน

39 130 78 9 3
3.75

รอ้ยละ (15.0
5)

(50.1
9)

(30.1
1)

(3.4
7)

(1.15
)

ความพงึพอใจในภาพรวมตอ่งาน
บรกิาร

42 137 56 14 10
3.72

                               รอ้ยละ (16.
21)

(52.
89)

(21.
62)

(5.4
0)

(3.8
6)

การประเมนิความพงึพอใจของประชาชนในตำาบลเกาะขนัธ ์ดา้นการพัฒนาดา้น
สงัคม คณุภาพชวีติและบรกิารสาธารณสขุ  จำานวน 259 คน สรปุความพงึพอใจได ้
ดงันี้

1. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ / กจิกรรม คา่
เฉลีย่ 3.96 รอ้ยละ 66.79

2. มกีารประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนรับรูข้อ้มลูของโครงการ / กจิกรรม
คา่เฉลีย่ 3.70 รอ้ยละ 55.59

3. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม
คา่เฉลีย่ 3.99 รอ้ยละ 44.01

4. มกีารรายงานผลการดำาเนนิงานของโครงการ / กจิกรรมตอ่สาธารณะ
คา่เฉลีย่ 3.89 รอ้ยละ 55.98

5. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดำาเนนิงานโครงการ/กจิกรรมคา่
เฉลีย่ 3.90 รอ้ยละ 44.01

6. ความรวดเร็วและทันเวลาในการดำาเนนิโครงการ/กจิกรรม คา่
เฉลีย่ 3.66 รอ้ยละ 49.80

7. ผลการดำาเนนิโครงการ / กจิกรรมนำาไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาขน คา่
เฉลีย่ 3.75 รอ้ยละ 50.19

ความพงึพอใจของประชาชนในตำาบลเกาะขนัธ ์จำานวน 259 คน พบวา่ประชาชน
ในตำาบลเกาะขนัธม์คีวามพอใจมากตอ่ผลการ

ดำาเนนิงานและการใหบ้รกิารสาธารณะขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธใ์นภาพ
รวม ทัง้ 7 ดา้น รอ้ยละ 52.89  รองลงมาคอืมคีวามพงึพอใจในระดบั  ปานกลาง  
รอ้ยละ 21.62
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สว่นที ่3 ความคุม้คา่และสมประโยชนข์องการจดัทำาแผนพฒันาทอ้ง
ถิน่และการใหบ้รกิารสาธารณะ  
ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาดา้นสงัคม คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

ความคุม้คา่และสมประโยชนข์องการ
จดัทำาแผนพฒันาฯและการใหบ้รกิาร

สาธารณะ

ระดบัความคุม้คา่
มาก
ทีส่ดุ
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอ้ย
(2)

นอ้ย
ทีส่ดุ
(1)

คะแน
นเฉลีย่

1)ความเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่วถิชีวีติ
ของประชาชนในพืน้ที่

42 166 30 16 5 3.86

รอ้ยละ (16.2
1)

(64.0
9)

(11.5
8)

(6.17
)

(1.93
)

2)ความคุม้คา่กบังบประมาณในการดำาเนนิ
โครงการ/กจิกรรมตามแผนพัฒนาและการ
ใหบ้รกิารสาธารณะ

50 123 61 19 6 3.74

รอ้ยละ (19.3
0)

(47.4
9)

(23.5
5)

(7.33
)

(2.31
)

3)ปัญหาหรอืผลกระทบจากการดำาเนนิ
โครงการ/กจิกรรมตามแผนพัฒนาและการ
ใหบ้รกิารสาธารณะ

2 2 9 32 214 4.75

รอ้ยละ (0.77
)

(0.77
)

(3.47
)

(12.3
5)

(82.6
2)

4)ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดรั้บจากการ
ดำาเนนิโครงการ / กจิกรรมตามแผนพัฒนา
และการใหบ้รกิารสาธารณะ

59 150 31 10 9 3.93

รอ้ยละ (22.7
7)

(57.9
1)

(11.9
6)

(3.86
)

(3.47
)

การประเมนิความพงึพอใจของประชาชนในตำาบลเกาะขนัธด์า้นความคุม้คา่และ
สมประโยชนข์องการจัดทำาแผนพัฒนา และการใหบ้รกิารสาธารณะในดา้นดา้นสงัคม 
คณุภาพชวีติและบรกิารสาธารณสขุ  จำานวน   259 คน สรปุความพงึพอใจไดด้งันี้

1. ความเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่วถิชีวีติของประชาชนในพืน้ที่
คา่เฉลีย่  3.86 รอ้ยละ 64.09

2. ความคุม้คา่กบังบประมาณในการดำาเนนิโครงการ/กจิกรรมตามแผนพัฒนา
คา่เฉลีย่  3.74 รอ้ยละ 47.49
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3. ปัญหาหรอืผลกระทบจากการดำาเนนิโครงการ/กจิกรรมตามแผนพัฒนา คา่
เฉลีย่  4.75 รอ้ยละ 82.62

4. ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดรั้บจากการดำาเนนิโครงการ / กจิกรรมตามแผนพัฒนา
คา่เฉลีย่  3.93 รอ้ยละ 57.91

สว่นที ่4  ความคาดหวงัหรอืความตอ้งการในการดำาเนนิงานตาม
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม คณุภาพชวีติและบรกิาร
สาธารณสขุ

4.1 ปญัหาอปุสรรคทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการจดัทำาแผนพฒันา
ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์ตามยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ดา้นสงัคม คณุภาพชวีติและบรกิารสาธารณสขุ

- ประชาชนขาดความรูค้วามเขา้ใจในการจัดทำาแผนพัฒนา และไม่
เห็นความสำาคญัในการจัดทำาแผนพัฒนา

- ขาดการประสานงานเพือ่บรูณาการรว่มกบัหน่วยงานภายนอกหรอื
องคก์รตา่งๆ

4.2 ทา่นเคยมสีว่นรว่มในการพฒันาดา้นนี ้หรอืไม ่(ถา้ม)ี  
ทา่นไดม้สีว่นรว่มอยา่งไร

- เขา้รว่มในการจัดทำาแผนงานดา้นสาธารณสขุและการจัดทำา
ประชาคมของแผนงาน สปสช.

- ขา้รว่มโครงการ/กจิกรรมดา้นการสง่เสรมิสขุภาพและสาธารณสขุ 
เชน่ กจิกรรมของชมรมผูส้งูอาย ุการเขา้รว่มอบรมสง่เสรมิคณุภาพชวีติผูส้งู
อาย ุกจิกรรมดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เชน่โครงการลด
อบุตัเิหตบุนทอ้งถนนชว่งเทศกาลสงกรานต/์ปีใหม่

- เขา้รว่มเสนอปัญหา ความตอ้งการเพือ่แกไ้ขปัญหานำ้าทว่มจากเวที
ประชาคมระดบัหมูบ่า้นและระดบัตำาบล

4.3 ทา่นคดิวา่โครงการ/กจิกรรมในดา้นนี ้สามารถแกป้ญัหา
ไดอ้ยา่งไร และมปีระโยชนม์ากนอ้ยเพยีงใด

- ในดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั หากไดด้ำาเนนิการไวล้ว่ง
หนา้กอ่นเกดิเหต ุประชาชนจะไดรั้บประโยชนแ์ละทกุคนจะมสีว่นในการรว่ม
รับผลประโยชนก์นัอยา่งทั่วถงึ
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- การดำาเนนิงานดา้นสาธารณสขุและสวสัดกิารสงัคม มปีระโยชนเ์ป็น
อยา่งมากตอ่ประชาชนในพืน้ที่

4.4 ทา่นมคีวามตอ้งการใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์
ดำาเนนิการเกีย่วกบัดา้นนีอ้ยา่งไรในอนาคต

- ดำาเนนิโครงการ/กจิกรรมในลกัษณะบรูณาการรว่มและประชาชนเขา้
มามสีว่นรว่มในการรับผลประโยชนอ์ยา่งทั่วถงึเป็นประจำาตอ่เนือ่งทกุปี

- ดำาเนนิโครงการเกีย่วกบัการดแูลคณุภาพชวีติของคนในชมุชน ผูส้งู
อาย ุผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส

- ออกสำารวจพืน้ที ่เก็บขอ้มลู เพือ่การจัดทำาแผนป้องกนับรรเทา
สาธารณภยัทีส่มบรูณ์นำาไปสูก่ารปฏบิตัไิดจ้รงิ

ขอ้เสนอแนะ
- องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธค์วรเป็นผูรั้บผดิชอบหลกัในการ

ผลกัดนังานบรกิารดา้นสาธารณสขุ ทัง้ในดา้นกจิกรรม โครงการ และการ
อนุมัตงิบประมาณในการดำาเนนิการ

แบบประเมนิผลการดำาเนนิงานตามยทุธศาสตร์

คำาชีแ้จง : แบบประเมนิตนเอง มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชป้ระเมนิผลความพงึ
พอใจการใหบ้รกิารสาธารณะและประสทิธผิลตอ่ผลการดำาเนนิงานของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามยทุธศาสตรท์ีก่ำาหนดไว ้และมกีำาหนดระยะ
เวลาในการรายงานอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้

สว่นที1่ ขอ้มลูทัว่ไป
1. ชือ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่     องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะ
ขนัธ ์
2. วนั/เดอืน/ปีทีร่ายงาน…………ธันวาคม  พ.ศ.2563                       
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สว่นที ่2 ระดบัความพงึพอใจตอ่ผลการดำาเนนิงานตามแผนพัฒนาของ
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ์
ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา กฬีา นันทนาการและ
วฒันธรรม

ความพงึพอใจ
ระดบัความพงึพอใจ

มาก
ทีส่ดุ
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอ้ย
(2)

ปรบัป
รงุ
(1)

คะแน
น

เฉลีย่
1)มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่ม
ในโครงการ / กจิกรรม

52 156 31 15 5
3.91

รอ้ยละ (20.0
7)

(60.2
3)

(11.9
6)

(5.79
)

(1.93
)

2)มกีารประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนรับรู ้
ขอ้มลูของโครงการ / กจิกรรม

79 125 35 16 4
4.00

รอ้ยละ (30.5
0)

(48.2
6)

(13.5
1)

(6.17
)

(1.54
)

3)การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความ
คดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม

48 125 81 2 3
3.82

รอ้ยละ (18.5
3)

(48.2
6)

(31.2
7)

(0.77
)

(1.15
)

4)มกีารรายงานผลการดำาเนนิงานของ
โครงการ / กจิกรรมตอ่สาธารณะ

42 122 90 1 4
3.76

รอ้ยละ (16.2
1)

(47.1
0)

(34.7
4)

(0.38
)

(1.54
)

5)มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบ
การดำาเนนิงานโครงการ/กจิกรรม

41 105 98 14 1
3.66

รอ้ยละ (15.8
3)

(40.5
4)

(37.8
3)

(5.40
)

(0.38
)

6)ความรวดเร็วและทันเวลาในการดำาเนนิ
โครงการ/กจิกรรม

49 103 89 15 3
3.69

รอ้ยละ (18.9
1)

(39.7
6)

(34.3
6)

(5.79
)

(1.15
)

7)ผลการดำาเนนิโครงการ / กจิกรรมนำาไป
สูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาขน

71 107 53 16 12
3.81

รอ้ยละ (27.4
1)

(41.3
1)

(20.4
6)

(6.17
)

(4.63
)

ความพงึพอใจในภาพรวมตอ่งาน 51 131 71 3 3 3.86
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บรกิาร
                               รอ้ยละ (19.

69)
(50.
57)

(27.
41)

(1.1
5)

(1.1
5)

การประเมนิความพงึพอใจของประชาชนในตำาบลเกาะขนัธ ์ดา้นการศกึษา ศาสนา 
กฬีา นันทนาการและวัฒนธรรม  จำานวน 259 คน สรปุความพงึพอใจไดด้งันี้

1. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ / กจิกรรม คา่
เฉลีย่ 3.91 รอ้ยละ 60.23

2. มกีารประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนรับรูข้อ้มลูของโครงการ / กจิกรรม
คา่เฉลีย่ 4.00 รอ้ยละ 48.26

3. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม
คา่เฉลีย่ 3.82 รอ้ยละ 48.26

4. มกีารรายงานผลการดำาเนนิงานของโครงการ / กจิกรรมตอ่สาธารณะ
คา่เฉลีย่ 3.76 รอ้ยละ 47.10

5. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดำาเนนิงานโครงการ/กจิกรรมคา่
เฉลีย่ 3.66 รอ้ยละ 40.54

6. ความรวดเร็วและทันเวลาในการดำาเนนิโครงการ/กจิกรรม คา่
เฉลีย่ 3.69 รอ้ยละ 39.76

7. ผลการดำาเนนิโครงการ / กจิกรรมนำาไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาขน คา่
เฉลีย่ 3.81 รอ้ยละ 41.31

ความพงึพอใจของประชาชนในตำาบลเกาะขนัธ ์จำานวน 259 คน พบวา่ประชาชน
ในตำาบลเกาะขนัธม์คีวามพอใจมากตอ่ผลการ

ดำาเนนิงานและการใหบ้รกิารสาธารณะขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธใ์นภาพ
รวม ทัง้ 7 ดา้น รอ้ยละ 50.57 รองลงมาคอืมคีวามพงึพอใจในระดบั  ปานกลาง  
รอ้ยละ 27.41

สว่นที ่3 ความคุม้คา่และสมประโยชนข์องการจดัทำาแผนพฒันาทอ้ง
ถิน่และการใหบ้รกิารสาธารณะ  
ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา กฬีา นนัทนาการ
และวฒันธรรม

ความคุม้คา่และสมประโยชนข์องการ
จดัทำาแผนพฒันาฯและการใหบ้รกิาร

สาธารณะ

ระดบัความคุม้คา่
มาก
ทีส่ดุ
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอ้ย
(2)

นอ้ย
ทีส่ดุ
(1)

คะแน
นเฉลีย่
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1)ความเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่วถิชีวีติ
ของประชาชนในพืน้ที่

62 143 36 14 4 3.95

รอ้ยละ (23.9
3)

(55.2
1)

(13.8
9)

(5.40
)

(1.54
)

2)ความคุม้คา่กบังบประมาณในการดำาเนนิ
โครงการ/กจิกรรมตามแผนพัฒนาและการ
ใหบ้รกิารสาธารณะ

48 115 74 16 6 3.71

รอ้ยละ (18.5
3)

(44.4
0)

(28.5
7)

(6.17
)

(2.31
)

3)ปัญหาหรอืผลกระทบจากการดำาเนนิ
โครงการ/กจิกรรมตามแผนพัฒนาและการ
ใหบ้รกิารสาธารณะ

1 1 3 32 222 4.83

รอ้ยละ (0.38
)

(0.38
)

(1.15
)

(12.3
5)

(85.7
1)

4)ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดรั้บจากการ
ดำาเนนิโครงการ / กจิกรรมตามแผนพัฒนา
และการใหบ้รกิารสาธารณะ

56 115 61 16 11
(3.73)

รอ้ยละ (21.6
2)

(44.4
0)

(23.5
5)

(6.17
)

(4.24
)

การประเมนิความพงึพอใจของประชาชนในตำาบลเกาะขนัธด์า้นความคุม้คา่และสม
ประโยชนข์องการจัดทำาแผนพัฒนาและการใหบ้รกิารสาธารณะ ในดา้นการศกึษา 
ศาสนา กฬีา นันทนาการและวัฒนธรรม  จำานวน   259 คน สรปุความพงึพอใจไดด้งันี้

1. ความเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่วถิชีวีติของประชาชนในพืน้ที่
คา่เฉลีย่  3.95 รอ้ยละ 55.21

2. ความคุม้คา่กบังบประมาณในการดำาเนนิโครงการ/กจิกรรมตามแผนพัฒนา
คา่เฉลีย่  3.71 รอ้ยละ 44.40

3. ปัญหาหรอืผลกระทบจากการดำาเนนิโครงการ/กจิกรรมตามแผนพัฒนา คา่
เฉลีย่  4.83 รอ้ยละ 85.71

4. ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดรั้บจากการดำาเนนิโครงการ / กจิกรรมตามแผนพัฒนา
คา่เฉลีย่  3.73 รอ้ยละ 44.40

สว่นที ่4  ความคาดหวงัหรอืความตอ้งการในการดำาเนนิงานตาม
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา กฬีา นนัทนาการและ
วฒันธรรม 
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4.1 ปญัหาอปุสรรคทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการจดัทำาแผนพฒันา
ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์ตามยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ดา้นการศกึษา ศาสนา กฬีา นนัทนาการและวฒันธรรม 

- ขาดการมสีว่นรว่มในการขบัเคลือ่นและพัฒนาดา้นการศกึษา
- ประชาชนไมเ่ล็งเห็นความสำาคญัในการเขา้รว่มประชมุและแสดง

ความคดิเห็นในกระบวนการจัดทำาแผนพัฒนา
- ขอ้จำากดัดา้นงบประมาณ การกระจายงบประมาณไมท่ั่วถงึ
- การประชาสมัพันธไ์มท่ั่วถงึ

4.2 ทา่นเคยมสีว่นรว่มในการพฒันาดา้นนี ้หรอืไม ่(ถา้ม)ี  
ทา่นไดม้สีว่นรว่มอยา่งไร

- เขา้รว่มเป็นคณะกรรมการพัฒนาบรหิารสถานศกึษา
- เขา้รว่มกจิกรรมโครงการตา่งๆขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะ

ขนัธ ์เชน่กฬีาสานสมัพันธ ์กฬีาครอบครัวอุน่ใจตา้นภยัยาเสพตดิ
- เขา้รว่มกจิกรรม/โครงการทีส่ง่เสรมิดา้นศาสนา วฒันธรรม เชน่ ลอย

กระทง แหเ่ทยีนพรรษา ชกัพระ เป็นตน้

4.3 ทา่นคดิวา่โครงการ/กจิกรรมในดา้นนี ้สามารถแกป้ญัหา
ไดอ้ยา่งไร และมปีระโยชนม์ากนอ้ยเพยีงใด

- การพัฒนาและสง่เสรมิการศกึษาสามารถผลกัดนัและเปลีย่นแนวคดิ
ของคนในสงัคม ลดปัญหาการขดัแยง้ และสามรถนำาไปพัฒนาตนเองและ
สงัคมตอ่ไปได ้

- สรา้งความรัก ความสามัคคใีหเ้กดิขึน้แกค่นในชมุชนและสงัคม
- เด็ก เยาวชน และคนในสงัคม มสีขุภาพรา่งกายทีแ่ข็งแรง หา่งไกล

จากโรคและภยัจากอบายมขุส ิง่เสพตดิตา่งๆ
- สามรถปลกูฝังจติสำานกึใหแ้กป่ระชาชนและเยาวชนรุน่หลงัตระหนัก

และเห็นความสำาคญัของประเพณีวฒันธรรมตา่งๆ
- สามารถอนุรักษ์และสบืสานประเพรวีฒันธรรมใหค้งอยูส่บืไป

4.4 ทา่นมคีวามตอ้งการใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์
ดำาเนนิการเกีย่วกบัดา้นนีอ้ยา่งไรในอนาคต
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- สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณในการดำาเนนิโครงการ/กจิกรรม
ตา่งๆอยา่งตอ่เนือ่งและสมำา่เสมอ

- เพิม่ชอ่งทางการประชาสมัพันธแ์ละการรับรูข้อ้มลูขา่วสารในการ
ดำาเนนิกจิกรรม/โครงการตา่งขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธใ์หท้ั่ว
ถงึยิง่กวา่เดมิ

- จัดสรรงบประมาณพรอ้มทัง้สง่เสรมิฟ้ืนฟบูำารงุศาสนาใหเ้ด็ก 
เยาวชน ประชาชน มคีวามสนใจในศาสนา ภมูปัิญญาทอ้งถิน่และประเพณี
อนัดงีาม อยา่งตอ่เนือ่ง

- จัดสรา้งสนามกฬีาระดบัตำาบลทีไ่ดม้าตรฐานพรอ้มปรับปรงุ ดแูล
วสัด ุอปุกรณ์ในการอออกกำาลงักายทีม่อียูใ่หอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้านอยา่ง
ตอ่เนือ่ง

- จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนดา้นการจัดกจิกรรมการเรยีนการ
สอน

- สนับสนุนและนำาเสนอผลงานของเด็กนักเรยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ
- สนับสนุนเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการพัฒนาระบบการ

ศกึษาทีก่า้วทันสมัย
- สนับสนุน สง่เสรมิการศกึษาทั่งในระบบและนอกระบบอยา่งมี

ประสทิธภิาพ

ขอ้เสนอแนะ
- ควรมกีารจัดตัง้ ร.ร.ประจำาตำาบลทีไ่ดม้าตรฐาน
- ควรกอ่สรา้งแหลง่เรยีนรูป้ระจำาตำาบล/หอ้งสมดุชมุชน/ทีอ่า่น

หนังสอืพมิพป์ระจำาหมูบ่า้น
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แบบประเมนิผลการดำาเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร์

คำาชีแ้จง : แบบประเมนิตนเอง มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชป้ระเมนิผลความพงึ
พอใจการใหบ้รกิารสาธารณะและประสทิธผิลตอ่ผลการดำาเนนิงานของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามยทุธศาสตรท์ีก่ำาหนดไว ้และมกีำาหนดระยะ
เวลาในการรายงานอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้

สว่นที1่ ขอ้มลูทัว่ไป
1. ชือ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่     องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะ
ขนัธ ์
2. วนั/เดอืน/ปีทีร่ายงาน……………ธันวาคม พ.ศ.2563                     

สว่นที ่2 ระดบัความพงึพอใจตอ่ผลการดำาเนนิงานตามแผนพัฒนาของ
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ์
ยทุธศาสตรท์ี ่4  การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการทอ่งเทีย่ว

ระดบัความพงึพอใจ
มาก มาก ปาน นอ้ย ปรบัป คะแน
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ความพงึพอใจ

ทีส่ดุ
(5)

(4) กลาง
(3)

(2) รงุ
(1)

น
เฉลีย่

1)มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่ม
ในโครงการ / กจิกรรม

64 135 29 21 10 3.86

รอ้ยละ (24.7
1)

(52.1
2)

(11.1
9)

(8.10
)

(3.86
)

2)มกีารประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนรับรู ้
ขอ้มลูของโครงการ / กจิกรรม

69 141 37 7 5
4.01

รอ้ยละ (26.6
4)

(54.4
4)

(14.2
8)

(2.70
)

(1.93
)

3)การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความ
คดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม

56 111 72 14 6 3.76

รอ้ยละ (21.6
2)

(42.8
6)

(27.7
9)

(5.40
)

(2.31
)

4)มกีารรายงานผลการดำาเนนิงานของ
โครงการ / กจิกรรม     ตอ่สาธารณะ

50 106 79 18 6 3.76

รอ้ยละ (19.3
0)

(40.9
2)

(30.5
0)

(6.94
)

(2.31
)

5)มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบ
การดำาเนนิงานโครงการ/กจิกรรม

56 114 61 19 9
3.75

รอ้ยละ (21.6
2)

(44.0
1)

(23.5
5)

(7.33
)

(3.47
)

6)ความรวดเร็วและทันเวลาในการดำาเนนิ
โครงการ/กจิกรรม

70 117 48 11 13
3.85

รอ้ยละ (27.0
2)

(45.1
7)

(18.5
3)

(4.24
)

(5.01
)

7) ผลการดำาเนนิโครงการ / กจิกรรมนำา
ไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาขน

33 110 76 19 21 3.44

รอ้ยละ (12.7
4)

(42.4
7)

(29.3
4)

(7.33
)

(8.10
)

ความพงึพอใจในภาพรวมตอ่งาน
บรกิาร

49 106 61 32 11
3.58

                               รอ้ยละ (18.
91)

(40.
92)

(23.
55)

(12.
35)

(4.2
4)

งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  สำานักงานปลัด  องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์อำาเภอชะอวด  
จังหวัดนครศรธีรรมราช หนา้ 112



                              รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบลเกาะขนัธ ์ประจำาปี พ.ศ. 2563 

การประเมนิความพงึพอใจของประชาชนในตำาบลเกาะขนัธ ์ดา้นการพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิและการทอ่งเทีย่วและการใหบ้รกิารสาธารณะ จำานวน 259 คน สรปุความพงึ
พอใจไดด้งันี้

1. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ / กจิกรรม คา่
เฉลีย่ 3.86 รอ้ยละ 52.12

2. มกีารประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนรับรูข้อ้มลูของโครงการ / กจิกรรม
คา่เฉลีย่ 4.01 รอ้ยละ 54.44

3. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม
คา่เฉลีย่ 3.76 รอ้ยละ 42.86

4. มกีารรายงานผลการดำาเนนิงานของโครงการ / กจิกรรมตอ่สาธารณะ
คา่เฉลีย่ 3.68 รอ้ยละ 40.92

5. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดำาเนนิงานโครงการ/กจิกรรมคา่
เฉลีย่ 3.75 รอ้ยละ 44.01

6. ความรวดเร็วและทันเวลาในการดำาเนนิโครงการ/กจิกรรม คา่
เฉลีย่ 3.85 รอ้ยละ 45.17

7. ผลการดำาเนนิโครงการ / กจิกรรมนำาไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาขน คา่
เฉลีย่ 3.44 รอ้ยละ 42.47

ความพงึพอใจของประชาชนในตำาบลเกาะขนัธ ์จำานวน 259 คน พบวา่ประชาชน
ในตำาบลเกาะขนัธม์คีวามพอใจมากตอ่ผลการ

ดำาเนนิงานและการใหบ้รกิารสาธารณะขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธใ์นภาพ
รวม ทัง้ 7 ดา้น รอ้ยละ 40.92  รองลงมาคอืมคีวามพงึพอใจในระดบั  ปานกลาง  
รอ้ยละ 23.55

สว่นที ่3 ความคุม้คา่และสมประโยชนข์องการจดัทำาแผนพฒันาทอ้ง
ถิน่และการใหบ้รกิารสาธารณะ  
ยทุธศาสตรท์ี ่4  การพฒันาดา้นเศรษฐกจิและการทอ่งเทีย่ว

ความคุม้คา่และสมประโยชนข์องการ
จดัทำาแผนพฒันาฯและการใหบ้รกิาร

สาธารณะ

ระดบัความคุม้คา่
มาก
ทีส่ดุ
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอ้ย
(2)

นอ้ย
ทีส่ดุ
(1)

คะแน
นเฉลีย่

1)ความเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่วถิชีวีติ
ของประชาชนในพืน้ที่

46 101 69 29 14
3.53

รอ้ยละ (17.7
6)

(38.9
9)

(26.6
4)

(11.1
9)

(5.40
)
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2)ความคุม้คา่กบังบประมาณในการดำาเนนิ
โครงการ/กจิกรรมตามแผนพัฒนาและการ
ใหบ้รกิารสาธารณะ

50 91 79 20 19
3.51

รอ้ยละ (19.3
0)

(35.1
3)

(30.5
0)

(7.72
)

(7.33
)

3)ปัญหาหรอืผลกระทบจากการดำาเนนิ
โครงการ/กจิกรรมตามแผนพัฒนาและการ
ใหบ้รกิารสาธารณะ

1 3 21 32 202
4.66

รอ้ยละ (0.38
)

(1.15
)

(8.10
)

(12.3
5)

(77.9
9)

4)ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดรั้บจากการ
ดำาเนนิโครงการ / กจิกรรมตามแผนพัฒนา
และการใหบ้รกิารสาธารณะ

63 111 50 22 13 3.73

รอ้ยละ (24.3
2)

(42.8
5)

(19.3
0)

(8.49
)

(5.01
)

การประเมนิความพงึพอใจของประชาชนในตำาบลเกาะขนัธด์า้นความคุม้คา่และสม
ประโยชนข์องการจัดทำาแผนพัฒนาและการใหบ้รกิารสาธารณะในดา้นการพัฒนา
เศรษฐกจิและการทอ่งเทีย่ว จำานวน   259 คน สรปุความพงึพอใจไดด้งันี้

1. ความเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่วถิชีวีติของประชาชนในพืน้ที่
คา่เฉลีย่  3.53 รอ้ยละ 38.99

2. ความคุม้คา่กบังบประมาณในการดำาเนนิโครงการ/กจิกรรมตามแผนพัฒนา
คา่เฉลีย่  3.51 รอ้ยละ 35.13

3. ปัญหาหรอืผลกระทบจากการดำาเนนิโครงการ/กจิกรรมตามแผนพัฒนา คา่
เฉลีย่  4.66 รอ้ยละ 77.99

4. ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดรั้บจากการดำาเนนิโครงการ / กจิกรรมตามแผนพัฒนา
คา่เฉลีย่  3.73 รอ้ยละ 42.85

สว่นที ่4 ความคาดหวงัหรอืความตอ้งการในการดำาเนนิงานตาม
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิและการทอ่งเทีย่ว

4.1 ปญัหาอปุสรรคทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการจดัทำาแผนพฒันา
ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์ตามยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ดา้นเศรษฐกจิและการทอ่งเทีย่ว
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- ประชาชนไมใ่หค้วามสนใจในการจัดทำาประชาคม เนือ่งจากไมเ่ห็น
ความสำาคญัและไมเ่ขา้ใจการจัดทำาแผนพัฒนาขององคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบลเกาะขนัธ์

4.2 ทา่นเคยมสีว่นรว่มในการพฒันาดา้นนีห้รอืไม ่(ถา้ม)ี ทา่น
ไดม้สีว่นรว่มอยา่งไร

- เขา้รว่มโครงการและกจิกรรมตา่งทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะ
ขนัธด์ำาเนนิการ เชน่ โครงการผลผลติทางการเกษตรของดตีำาบลเกาะขนัธ์

- เขา้รว่มเสนอปัญหา ความตอ้งการในคราวประชมุประชาคมระดบั
ตำาบล

4.3 ทา่นคดิวา่โครงการ/กจิกรรมในดา้นนี ้สามารถแกป้ญัหา
ไดอ้ยา่งไร และมปีระโยชนม์ากนอ้ยเพยีงใด

- สามารถสนับสนุนและสง่เสรมิการพัฒนารายไดใ้หแ้กป่ระชาชนใน
พืน้ที่

- สามารถสนับสนุนและพัฒนาความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการ
ประกอบอาชพี แนวทางการดำาเนนิชวีติโดยอยูบ่นพืน้ฐานตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงได ้

- สง่เสรมิและประชาสมัพันธก์ารทอ่งเทีย่ว ของดตีำาบลเกาะขนัธไ์ด ้
มากยิง่ขึน้

4.4 ทา่นมคีวามตอ้งการใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์
ดำาเนนิการเกีย่วกบัดา้นนีอ้ยา่งไรในอนาคต

- สำารวจขอ้มลู เพือ่วางแผนการพัฒนาอาชพีและการสง่เสรมิรายได ้
ใหแ้กป่ระชาชนในพืน้ที่

- สนับสนุนและผลกัดนัการพัฒนาอาชพี เสรมิสรา้งรายไดห้ลงัฤดกูาล
เก็บเกีย่วหรอืวา่งจากการประกอบอาชพีหลกั

- สนับสนุนงบประมาณ/เงนิทนุ/วทิยาการและเทคโนโลยทีีท่ันสมัยใน
การประกอบอาชพี

- จัดหาตลาดรองรับพชืผลผลทางการเกษตร
- สนับสนุนสง่เสรมิการฝึกอบรมอาชพี/การรวมกลุม่อาชพีตา่งๆอยา่ง

เขม้แข็ง

ขอ้เสนอแนะ
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- ควรเพิม่ชอ่งทางการประชาสมัพันธ/์การรับรูข้อ้มลูขา่วสารที่
เกีย่วขอ้งใหม้ากยิง่ขึน้กวา่เดมิ

- ควรมกีารสานตอ่หรอืตอ่ยอดโครงการทีส่ำาคญัอยา่งตอ่เนือ่ง

                     แบบประเมนิผลการดำาเนนิงานตาม
ยทุธศาสตร์

คำาชีแ้จง : แบบประเมนิตนเอง มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชป้ระเมนิผลความพงึ
พอใจการใหบ้รกิารสาธารณะและประสทิธผิลตอ่ผลการดำาเนนิงานของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามยทุธศาสตรท์ีก่ำาหนดไว ้และมกีำาหนดระยะ
เวลาในการรายงานอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้

สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป
1. ชือ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่     องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะ
ขนัธ ์
2. วนั/เดอืน/ปีทีร่ายงาน………………ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

สว่นที ่2 ระดบัความพงึพอใจตอ่ผลการดำาเนนิงานตามแผนพัฒนาของ
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ์
ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม

ความพงึพอใจ

ระดบัความพงึพอใจ
มาก
ทีส่ดุ
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอ้ย
(2)

ปรบัป
รงุ
(1)

คะแน
น

เฉลีย่
1)มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่ม
ในโครงการ / กจิกรรม

37 98 98 15 11 3.52

รอ้ยละ (14.2
8)

(37.8
3)

(37.8
3)

(5.7
9)

(4.24
)
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2)มกีารประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนรับรู ้
ขอ้มลูของโครงการ / กจิกรรม

32 96 94 16 21 3.39

รอ้ยละ (12.3
5)

(37.0
6)

(36.2
9)

(6.1
7)

(8.10
)

3)การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความ
คดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม

87 113 39 10 10 3.99

รอ้ยละ (33.5
9)

(43.6
2)

(15.0
5)

(3.8
6)

(3.86
)

4)มกีารรายงานผลการดำาเนนิงานของ
โครงการ / กจิกรรม     ตอ่สาธารณะ

29 129 80 15 6
3.62

รอ้ยละ (11.1
9)

(49.8
0)

(30.8
8)

(5.7
9)

(2.31
)

5)มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบ
การดำาเนนิงานโครงการ/กจิกรรม

59 105 74 9 12
3.73

รอ้ยละ (22.7
7)

(40.5
4)

(28.5
7)

(3.4
7)

(4.63
)

6)ความรวดเร็วและทันเวลาในการดำาเนนิ
โครงการ/กจิกรรม

41 127 86 2 3

รอ้ยละ (15.8
3)

(49.0
3)

(33.2
0)

(0.7
7)

(1.15
)

7)ผลการดำาเนนิโครงการ / กจิกรรมนำาไป
สูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาขน

34 133 81 7 4 3.72

รอ้ยละ (13.1
2)

(51.3
5)

(31.2
7)

(2.7
0)

(1.54
)

ความพงึพอใจในภาพรวมตอ่งาน
บรกิาร

56 111 70 14 8
3.75

                               รอ้ยละ (21.
62)

(42.
85)

(27.
02)

(5.4
0)

(3.0
8)

การประเมนิความพงึพอใจของประชาชนในตำาบลเกาะขนัธ ์ดา้นการพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มและการใหบ้รกิารสาธารณะ จำานวน 259 คน สรปุ
ความพงึพอใจไดด้งันี้

1. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ / กจิกรรม คา่
เฉลีย่ 3.52 รอ้ยละ 37.83

2. มกีารประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนรับรูข้อ้มลูของโครงการ / กจิกรรม
คา่เฉลีย่ 3.39 รอ้ยละ 37.06
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3. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม
คา่เฉลีย่ 3.99 รอ้ยละ 43.62

4. มกีารรายงานผลการดำาเนนิงานของโครงการ / กจิกรรมตอ่สาธารณะ
คา่เฉลีย่ 3.62 รอ้ยละ 49.80

5. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดำาเนนิงานโครงการ/กจิกรรมคา่
เฉลีย่ 3.73 รอ้ยละ 40.54

6. ความรวดเร็วและทันเวลาในการดำาเนนิโครงการ/กจิกรรม คา่
เฉลีย่ 3.78 รอ้ยละ 49.03

7. ผลการดำาเนนิโครงการ / กจิกรรมนำาไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาขน คา่
เฉลีย่ 3.72 รอ้ยละ 51.35

ความพงึพอใจของประชาชนในตำาบลเกาะขนัธ ์จำานวน 259 คน พบวา่ประชาชน
ในตำาบลเกาะขนัธม์คีวามพอใจมากตอ่ผลการ

ดำาเนนิงานและการใหบ้รกิารสาธารณะขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธใ์นภาพ
รวม ทัง้ 7 ดา้น รอ้ยละ 42.85  รองลงมาคอืมคีวามพงึพอใจในระดบั  ปานกลาง  
รอ้ยละ 27.02

สว่นที ่3 ความคุม้คา่และสมประโยชนข์องการจดัทำาแผนพฒันาทอ้ง
ถิน่และการใหบ้รกิารสาธารณะ  
ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม

ความคุม้คา่และสมประโยชนข์องการ
จดัทำาแผนพฒันาฯและการใหบ้รกิาร

สาธารณะ

ระดบัความคุม้คา่
มาก
ทีส่ดุ
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอ้ย
(2)

นอ้ย
ทีส่ดุ
(1)

คะแน
นเฉลีย่

1)ความเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่วถิชีวีติ
ของประชาชนในพืน้ที่

57 132 51 14 5 3.86

รอ้ยละ (22.0
0)

(50.9
6)

(19.6
3)

(5.40
)

(1.93
)

2)ความคุม้คา่กบังบประมาณในการดำาเนนิ
โครงการ/กจิกรรมตามแผนพัฒนาและการ
ใหบ้รกิารสาธารณะ

66 128 42 17 6 3.89

รอ้ยละ (55.4
8)

(49.4
2)

(16.2
1)

(6.56
)

(2.31
)

3)ปัญหาหรอืผลกระทบจากการดำาเนนิ
โครงการ/กจิกรรมตามแผนพัฒนาและการ
ใหบ้รกิารสาธารณะ

3 2 2 15 237 4.86
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                              รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่น
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รอ้ยละ (1.15
)

(0.77
)

(0.77
)

(5.79
)

(91.5
0)

4)ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดรั้บจากการ
ดำาเนนิโครงการ / กจิกรรมตามแผนพัฒนา
และการใหบ้รกิารสาธารณะ

46 131 58 12 12 3.72

รอ้ยละ (17.7
6)

(50.5
7)

(22.3
9)

(4.63
)

(4.63
)

การประเมนิความพงึพอใจของประชาชนในตำาบลเกาะขนัธด์า้นความคุม้คา่และสม
ประโยชนข์องการจัดทำาแผนพัฒนาในดา้นการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่
แวดลอ้มและการใหบ้รกิารสาธารณะ จำานวน  259  คน สรปุความพงึพอใจไดด้งันี้

1. ความเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่วถิชีวีติของประชาชนในพืน้ที่
คา่เฉลีย่  3.86 รอ้ยละ 50.96

2. ความคุม้คา่กบังบประมาณในการดำาเนนิโครงการ/กจิกรรมตามแผนพัฒนา
คา่เฉลีย่  3.89 รอ้ยละ 49.42

3. ปัญหาหรอืผลกระทบจากการดำาเนนิโครงการ/กจิกรรมตามแผนพัฒนา คา่
เฉลีย่  4.86 รอ้ยละ 91.50

4. ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดรั้บจากการดำาเนนิโครงการ / กจิกรรมตามแผนพัฒนา
คา่เฉลีย่  3.72 รอ้ยละ 50.57

สว่นที ่4 ความคาดหวงัหรอืความตอ้งการในการดำาเนนิงานตาม
ยทุธศาสตรพ์ฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม

4.1 ปญัหาอปุสรรคทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการจดัทำาแผนพฒันา
ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์ตามยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม

- ประชาชนไมเ่ขา้ใจการจัดทำาแผนพัฒนาขององคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบลเกาะขนัธ ์จงึไมใ่หค้วามสำาคญัในการจัดทำาแผนพัฒนา

- การจัดทำาแผนพัฒนาทอ้งถิน่เป็นการวางแผนระยะยาวซ ึง่จะขดัแยง้
กบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ ณ ปัจจบุนั จงึตอ้งมกีารจัดทำาปรับปรงุแผนพัฒนา
เพิม่เตมิ สง่ผลใหป้ระชาชนในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเกดิความสบัสน

4.2 ทา่นเคยมสีว่นรว่มในการพฒันาดา้นนี ้หรอืไม ่(ถา้ม)ี  
ทา่นไดม้สีว่นรว่มอยา่งไร
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- เขา้รว่มเสนอโครงการ/กจิกรรม ในการจัดทำาเวทปีระชาคมระดบั
หมูบ่า้นเกีย่วกบัการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม

4.3 ทา่นคดิวา่โครงการ/กจิกรรมในดา้นนี ้สามารถแกป้ญัหา
ไดอ้ยา่งไร และมปีระโยชนม์ากนอ้ยเพยีงใด

- องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธส์ามารถบรหิารจัดการขยะ
มลูฝอยและสิง่ปฏกิลูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

- มเีครือ่งมอื อปุกรณ์และบคุลากรทีม่คีวามพรอ้มในการปฏบิตังิาน
- ประชาชนในชมุชน/พืน้ที ่มจีติสำานกึในการดแูลทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มมากยิง่ขึน้
4.4 ทา่นมคีวามตอ้งการใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์

ดำาเนนิการเกีย่วกบัดา้นนีอ้ยา่งไรในอนาคต
- องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธค์วรรณรงคเ์พือ่สรา้งจติสำานกึการ

ใชว้สัดธุรรมชาตแิทนขยะทีย่อ่ยยากและเกดิมลพษิ การบรหิารจัดการ
อนุรักษ์แหลง่นำ้าและทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งตอ่เนือ่ง

ขอ้เสนอแนะ
- สนับสนุนและสง่เสรมิการใชปุ้๋ ยชวีภาพ ลดปัญหาสารเคมตีกคา้งใน

พืน้ดนิ แหลง่นำ้าธรรมชาติ

                     แบบประเมนิผลการดำาเนนิงานตามแผน
ยทุธศาสตร์
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คำาชีแ้จง : แบบประเมนิตนเอง มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชป้ระเมนิผลความพงึ
พอใจการใหบ้รกิารสาธารณะและประสทิธผิลตอ่ผลการดำาเนนิงานของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามยทุธศาสตรท์ีก่ำาหนดไว ้และมกีำาหนดระยะ
เวลาในการรายงานอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้

สว่นที1่ ขอ้มลูทัว่ไป
1. ชือ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่     องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะ
ขนัธ ์
2. วนั/เดอืน/ปีทีร่ายงาน………………ธันวาคม  พ.ศ.2563

สว่นที ่2 ระดบัความพงึพอใจตอ่ผลการดำาเนนิงานตามแผนพัฒนาของ
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ์
ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาดา้นการเมอืง การปกครองและการบรหิาร
จัดการทีด่ี

ความพงึพอใจ
ระดบัความพงึพอใจ

มาก
ทีส่ดุ
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอ้ย
(2)

ปรบัป
รงุ
(1)

คะแน
น

เฉลีย่
1)มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่ม
ในโครงการ / กจิกรรม

54 108 78 9 10
3.72

รอ้ยละ (20.8
4)

(41.6
9)

(30.1
1)

(3.47
)

(3.8
6)

2)มกีารประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนรับรู ้
ขอ้มลูของโครงการ / กจิกรรม

37 113 86 21 2 3.63

รอ้ยละ (14.2
8)

(43.6
2)

(33.2
0)

(8.10
)

(0.7
7)

3)การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความ
คดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม

26 138 79 11 5 3.65

รอ้ยละ (10.0
3)

(53.2
8)

(30.5
0)

(4.24
)

(1.9
3)

4)มกีารรายงานผลการดำาเนนิงานของ
โครงการ / กจิกรรม     ตอ่สาธารณะ

46 121 79 4 9 3.74

รอ้ยละ (17.7
6)

(46.7
1)

(30.5
0)

(1.54
)

(3.4
7)

5)มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบ
การดำาเนนิงานโครงการ/กจิกรรม

32 126 76 12 13 3.59
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รอ้ยละ (12.3
5)

(48.6
4)

(29.3
4)

(4.63
)

(5.0
1)

6)ความรวดเร็วและทันเวลาในการดำาเนนิ
โครงการ/กจิกรรม

28 122 83 16 10
3.55

รอ้ยละ (10.8
1)

(47.1
0)

(32.0
4)

(6.17
)

(3.8
6)

7) ผลการดำาเนนิโครงการ / กจิกรรมนำา
ไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาขน

64 152 17 18 8 3.95

รอ้ยละ (24.7
1)

(58.6
8)

(6.56
)

(6.94
)

(3.0
8)

ความพงึพอใจในภาพรวมตอ่งาน
บรกิาร

31 133 69 14 12
3.61

                               รอ้ยละ (11.
96)

(51.
35)

(26.
64)

(5.4
0)

(4.6
3)

การประเมนิความพงึพอใจของประชาชนในตำาบลเกาะขนัธ ์ดา้นการพัฒนาดา้น
การเมอืง การปกครองและการบรหิารจัดการทีด่แีละการใหบ้รกิารสาธารณะ จำานวน 
259 คน สรปุความพงึพอใจไดด้งันี้

1. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ / กจิกรรม คา่
เฉลีย่ 3.72 รอ้ยละ 41.69

2. มกีารประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนรับรูข้อ้มลูของโครงการ / กจิกรรม
คา่เฉลีย่ 3.63 รอ้ยละ 43.62

3. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กจิกรรม
คา่เฉลีย่ 3.65 รอ้ยละ 53.28

4. มกีารรายงานผลการดำาเนนิงานของโครงการ / กจิกรรมตอ่สาธารณะ
คา่เฉลีย่ 3.74 รอ้ยละ 46.71

5. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดำาเนนิงานโครงการ/กจิกรรมคา่
เฉลีย่ 3.59 รอ้ยละ 48.64

6. ความรวดเร็วและทันเวลาในการดำาเนนิโครงการ/กจิกรรม คา่
เฉลีย่ 3.55 รอ้ยละ 47.10

7. ผลการดำาเนนิโครงการ / กจิกรรมนำาไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาขน คา่
เฉลีย่ 3.95 รอ้ยละ 58.68

ความพงึพอใจของประชาชนในตำาบลเกาะขนัธ ์จำานวน 259 คน พบวา่ประชาชน
ในตำาบลเกาะขนัธม์คีวามพอใจมากตอ่ผลการ
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ดำาเนนิงานและการใหบ้รกิารสาธารณะขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธใ์นภาพ
รวม ทัง้ 7 ดา้น รอ้ยละ 51.35  รองลงมาคอืมคีวามพงึพอใจในระดบั  ปานกลาง  
รอ้ยละ 26.64

สว่นที ่3 ความคุม้คา่และสมประโยชนข์องการจดัทำาแผนพฒันาทอ้ง
ถิน่และการใหบ้รกิารสาธารณะ  
ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพฒันาดา้นการเมอืง การปกครองและการ
บรหิารจดัการทีด่ ี

ความคุม้คา่และสมประโยชนข์องการ
จดัทำาแผนพฒันาฯและการใหบ้รกิาร

สาธารณะ

ระดบัความคุม้คา่
มาก
ทีส่ดุ
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอ้ย
(2)

นอ้ย
ทีส่ดุ
(1)

คะแน
นเฉลีย่

1)ความเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่วถิชีวีติ
ของประชาชนในพืน้ที่

78 144 21 9 7 4.07

รอ้ยละ (30.1
1)

(55.5
9)

(8.10
)

(3.47
)

(2.70
)

2)ความคุม้คา่กบังบประมาณในการดำาเนนิ
โครงการ/กจิกรรมตามแผนพัฒนาและการ
ใหบ้รกิารสาธารณะ

17 174 48 14 6 3.70

รอ้ยละ (6.56
)

(67.1
8)

(18.5
3)

(5.40
)

(2.31
)

3)ปัญหาหรอืผลกระทบจากการดำาเนนิ
โครงการ/กจิกรรมตามแผนพัฒนาและการ
ใหบ้รกิารสาธารณะ

2 1 15 53 188 4.64

รอ้ยละ (0.77
)

(0.38
)

(5.79
)

(20.4
6)

(72.5
8)

4)ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดรั้บจากการ
ดำาเนนิโครงการ / กจิกรรมตามแผนพัฒนา
และการใหบ้รกิารสาธารณะ

52 111 92 3 1 3.81

รอ้ยละ (20.0
7)

(42.8
5)

(35.5
2)

(1.15
)

(0.38
)

การประเมนิความพงึพอใจของประชาชนในตำาบลเกาะขนัธด์า้นความคุม้คา่และสม
ประโยชนข์องการจัดทำาแผนพัฒนาในดา้นการพัฒนาการเมอืงการปกครองและการ
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บรหิารจัดการทีด่แีละการใหบ้รกิารสาธารณะ จำานวน  259 คน สรปุความพงึพอใจได ้
ดงันี้

1. ความเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่วถิชีวีติของประชาชนในพืน้ที่
คา่เฉลีย่  4.07 รอ้ยละ 55.59

2. ความคุม้คา่กบังบประมาณในการดำาเนนิโครงการ/กจิกรรมตามแผนพัฒนา
คา่เฉลีย่  3.70 รอ้ยละ 67.18

3. ปัญหาหรอืผลกระทบจากการดำาเนนิโครงการ/กจิกรรมตามแผนพัฒนา คา่
เฉลีย่  4.64 รอ้ยละ 72.58

4. ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดรั้บจากการดำาเนนิโครงการ / กจิกรรมตามแผนพัฒนา
คา่เฉลีย่  3.81 รอ้ยละ 42.85

สว่นที ่4 ความคาดหวงัหรอืความตอ้งการในการดำาเนนิงานตาม
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืง การปกครองและการบรหิาร
จดัการทีด่ ี

4.1 ปญัหาอปุสรรคทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการจดัทำาแผนพฒันา
ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธต์ามยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ดา้นการเมอืง การปกครองและการบรหิารจดัการทีด่ ี

- ผูน้ำาหมูบ่า้น ผูน้ำาชมุชนไมใ่หค้วามสำาคญัในกระบวนการจัดทำาแผน
พัฒนา เนือ่งจากมองวา่ผลการดำาเนนิโครงการ/กจิกรรม ทีด่ำาเนนิการจรงิมี
นอ้ยและไมส่ามารถแกปั้ญหาใหก้บัประชาชนไดต้รงกบัตามความตอ้งการ
อยา่งแทจ้รงิ 

4.2 ทา่นเคยมสีว่นรว่มในการพฒันาดา้นนี ้หรอืไม ่(ถา้ม)ี ทา่น
ไดม้สีว่นรว่มอยา่งไร

- เขา้รว่มเสนอโครงการ ในการจัดทำาเวทปีระชาคมระดบัหมูบ่า้น

4.3 ทา่นคดิวา่โครงการ/กจิกรรมในดา้นนี ้สามารถแกป้ญัหา
ไดอ้ยา่งไร และมปีระโยชนม์ากนอ้ยเพยีงใด

- สามารถสรา้งความตระหนักใหป้ระชาชนไดเ้ล็งเห็นความสำาคญัของ
การมสีว่นรว่มดา้นการเมอืง การบรหิารงานขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
เกาะขนัธ์
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- ผูบ้รหิาร บคุลากรขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์ผูน้ำา
ชมุชน ทอ้งที ่ทอ้งถิน่ ไดรั้บการพัฒนาสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ มกีารบรกิารทีด่ ีสะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล

- องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธม์อีปุกรณ์ เครือ่งมอืทีท่ันสมัย 
กา้วทันเทคโนโลยี

4.4 ทา่นมคีวามตอ้งการใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์
ดำาเนนิการเกีย่วกบัดา้นนีอ้ยา่งไรในอนาคต

- อบรมใหค้วามรูแ้กป่ระชาชนในดา้นกระบวนการมสีว่นรวมทางการ
เมอืงการปกครอง

- ควรเนน้การมสีว่นรว่มของประชาชนในดา้นการบรหิารจัดการ
- ควรประชาสมัพันธเ์กีย่วกบัการจัดเก็บภาษี การตอ่ใบอนุญาตตา่งๆ 

การปรับปรงุและพัฒนาแผนทีภ่าษีเพือ่ใหส้ามารถจัดเก็บภาษีไดอ้ยา่งทั่วถงึ
และยตุธิรรมรวมทัง้การออกขอ้บญัญัตเิพือ่ปรับปรงุอตัราการจัดเก็บใหท้ัน
ตอ่สถานการณ์ปัจจบุนัและเพยีงพอตอ่การดำาเนนิการ

ขอ้เสนอแนะ
- คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์ ควร

ลงพืน้ทีเ่พือ่หรอืเขา้รว่มการประชมุในระดบัหมูบ่า้นเพือ่รับทราบปัญหาและ
ความตอ้งการของประชาชน 

- ควรมกีารอบรม สง่เสรมิใหค้วามรูเ้กีย่วกบักระบวนการจัดทำาแผน
พัฒนาทอ้งถิน่แก ่คณะผูบ้รหิาร พนักงานผูรั้บผดิชอบ ผูน้ำาทอ้งถิน่ ผูน้ำา
ชมุชน เพือ่ใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจในทศิทางเดยีวกนั
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ส่วนที่ 4 
ผลการด าเนินงานและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

อบต.เกาะขันธ์ ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่
และพ้ืนที่ใกล้เคียง  

การด าเนินงานในปี 2563 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ยึดกรอบ
แนวทางตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า เพ่ือให้การบริหารราชการบรรลุ
เปูาหมาย  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งสามารถสรุปแยกผล
การด าเนินงานได้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
ได้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและประสานงบประมาณในการพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน  เพ่ืออ านวยความสะดวก ความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และเพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความสวยงามภายในพื้นที่ต าบลเกาะขันธ์  

โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ (อนุมัติกันเงินต่อสภา) 
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ (อนุมัติกันเงินต่อสภา) 
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ อบต.เกาะขันธ์ (อนุมัติกันเงินต่อสภา) 
โครงการปรับปรุงหลาลาด (อนุมัติกันเงินต่อสภา) 
โครงการปรับปรุงอนุสรณ์สถาน ทปท.เทือกเขาบรรทัด (อนุมัติกันเงินต่อสภา) 
โครงการขยายผิวจราจรถนนสายทุ่งใหญ่-ห้วยหลุด หมู่ที่ 6 (อนุมัติกันเงินต่อสภา) 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากทางลานนา-สายในบ้านไม้เสียบ หมู่ที่ 2  
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โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด.บ้านทุ่งใหญ่(อยู่ระหว่างการด าเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน) 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลานนา-ห้วยปรง หมู่ที่ 3 
 
 
 
 
 

 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสาย 5 หมู่ที่ 4 
 
 
 
 

 
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสาย 3 หมู่ที่ 5 
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนยินดี หมู่ที่ 7 
 
 
 
 
 

 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสหนองขอน 2 หมู่ที่ 8 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโลกลืม หมู่ที่ 9 
 
 
 

 
 
 
โครงการซ่อมแซมถนนในพ้ืนที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 10 
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพ้ืนที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 
 
 
 
 
 
 
โครงการซ่อมแซมถนนในพ้ืนที่หมู่ที่ 6 
 
 
 
 
 
 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพ้ืนที่หมู่ที่ 7 
 
 
 
 
 
 
โครงการซ่อมแซมถนนในพ้ืนที่หมู่ที่ 9 
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โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพ้ืนที่ต าบลเกาะขันธ์ 
 
 
 
 
 
 
โครงการปรับปรุงบ่อท้ิงขยะ อบต.เกาะขันธ์ 
 
 
 
 
 

 
โครงการปรับปรุงบ่อท้ิงขยะ อบต.เกาะขันธ์ 

 
 
 
 
 
 

 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดไม้เสียบเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวอนุสรณ์

สถาน ทปท.แห่งเทือกเขาบรรทัด 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.50 -021 สายห้วยยาง หมู่ที่ 
2,3 

 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.50-006 สายไสขมิ้น-นาแก้ว 

หมู่ที่ 2,7 
 
 
 
 
 

 
โครงการก่อสร้างปูายประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างซุ้มประตู(อนุมัติกันเงินต่อสภา) 
โครงการก่อสร้างห้องน้ า 
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โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
 
 
 
 
 

 
ในปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ได้เพ่ิมการให้บริการไฟฟูาส่องว่าง

สาธารณะเพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้สัญจรและเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินภายใต้โครงการการติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างโซล่าเซลล์ภายในต าบลเกาะขันธ์ การดูแลบ ารุงรักษาไฟฟูา
สาธารณะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ขยายเขตประปาหมู่บ้านเพ่ือรองรับการใหบ้ริการประชาชนให้มีน้ าใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านบ้านท่าไทร หมู่ที่ 1 
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โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านไสเหรียง หมู่ที่ 10 
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ ได้มีการด าเนินการก่อสร้างฝายน้ าล้น ขุดลอกและปรับปรุง

ซ่อมแซมวางท่อระบายน้ า เพ่ือรองรับการระบายน้ า การปูองกันน้ าท่วม  และรองรับน้ าไว้ใช้เพ่ือการเกษตร
ประกอบด้วย  

โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยยางพร้อมขุดลอกล าห้วย หมู่ที่ 2 (อยู่ระหว่างการด าเนินการ ก่อหนี้
ผูกพัน) 

 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยลึก(จุดที่ 1) หมู่ที่ 5 (อยู่ระหว่างการด าเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน) 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยลึก(จุดที่ 2) หมู่ที่ 5 (อยู่ระหว่างการด าเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน) 
โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยไสอ้อย หมู่ที 5 (อยู่ระหว่างการด าเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน) 
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 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองห้วยครก หมู่ที่ 7 (อยู่ระหว่างการด าเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน) 
 
 
 
 
 
 

โครงการขุดคูส่งน้ าทุ่งห้วยแหยง หมู่ที่ 1  
 
 
 
 
 
 
โครงการขุดลอกบ่อยืมชลประทานสาย 3 ฝั่งขวาและบ่อยืมชลประทานสาย 5 ฝั่งขวา หมู่ที่ 4 
 
 
 
 
 
 
โครงการขุดลอกทางระบายน้ าในพ้ืนที่หมู่ที่ 1 
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โครงการขุดคูส่งน้ าบ้านไสเหรียง หมู่ที่ 10 
 
 

 
 
 
 

โครงการขุดลอกทางระบายน้ าแนวเขตทางหลวง4018 ด าเนินการโดย หมวดทางหลวงชะอวด 
 

 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการด้านสาธารณสุข การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า

(ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีรูปแบบท างานในเชิงบูรณาการร่วมทุกหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน  
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การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล     
เกาะขันธ์ การรณรงค์อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ COVID 19  การรณรงค์ปูองกันไข้เลือดออก โครงการชาว
เกาะขันธ์รวมพลังปูองกันไข้โรคเลือดออก 
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ส่งเสริมและปูองกันการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว พร้อมพัฒนาสตรียุคใหม่ให้มี
สุขภาพที่ดีและมีภูมิคุ้มกันรอบด้าน  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การอบรมส่งเสริมความรู้ภายใต้โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1-10  
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การช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมและสวัสดิการต่างๆ แก่ประชาชน เช่น ตู้ปันสุข การส่งเคราะห์
ผู้สูงอายุ ผู้ไร้ความสามารถ ผู้พิการ ผู้ปุวยโรคเอดส์  เด็กแรกเกิด การเยียวยาและฟ้ืนฟูทางด้านจิตใจ 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
อบรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  การสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินการของชมรม

ผู้สูงอายุต าบลเกาะขันธ์ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีกลุ่มและร่วมท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสร้างสรรค์ 
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การเฝูาระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการเตรียมความพร้อมในด้าน
หน่วยการบริการแพทย์ฉุกเฉิน  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  อีกทั้ง มีการบูรณาการสถานีต ารวจภูธร
ชะอวด ท้องถิ่น ท้องที ่ในการตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

มีการด าเนินโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.เกาะขันธ์เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
ความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์( Incident Command System : ICS)
การควบคุมสั่งการการบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันให้กับชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์  
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โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.เกาะขันธ์ 

 

 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม 

จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสี่กั๊ก ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ลานนา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่ ,โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 ,โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ,
โรงเรียนวัดไม้เสียบ , โรงเรียนบ้านลานนา เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของเด็กนักเรียนให้สมบูรณ์ แข็งแรง 

 
 
 
 
 

 
 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์ การติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือเด็กนักเรียนจะ

ได้มีอาคารเรียนที่เหมาะสม สว่าง สะอาด ปลอดภัย ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนการสอนและได้มาตรฐาน
ทางการศึกษา 
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พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้ทางด้านการศึกษา ในการฝึกปฏิบัติจริงและเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการเด็กปฐมวัยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือจักได้น าความรู้และประสบการณ์
เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนต่อไป 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่างๆ ของเด็กนักเรียน ส่งเสริม

และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้ประพฤติตนให้เหมาะสมกับวัย เป็นคนดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนได้กล้าแสดงออกและให้ความส าคัญแก่เด็กและเยาวชนมากยิ่งข้ึน 
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ส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกก าลังกาย  เพ่ือสนับสนุนด้านความรู้ ทักษะทางความคิด การท างาน
ร่วมกัน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่  ได้ร่วมท ากิจกรรมร่วมกันภายใต้การ
สนับสนุนด้านอุปกรณ์กีฬา ส่งเสริมให้ครอบครัว เด็ก เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด  สร้างและสานสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และประชาชนในพื้นท่ีอย่างสร้างสรรค์ 

 

 

 

 
ส่งเสริม อนุรักษ ์บ ารุงศาสนา  ขนบธรรมเนียมและประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดงาน

ประเพณีต่างๆ เช่นประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประเพณี ชักพระ กิจกรรมมาฆบูชาแห่ผ้ าขึ้นธาตุ                
งานดอกจูดบานกาชาดและของดีเมืองชะอวด การส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้รู้จักและหวงแหนในวัฒนธรรม
และการแสดงของท้องถิ่น  
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จัดกิจกรรมปกปูองสถาบันและจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น การจัดงานวันแม่ การจัดงานวันเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การปลูกต้นไม้เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ พร้อมน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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การจัดนิทรรศการต่างๆ การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติและเปิดโอกาสให้ข้าราชการ  พนักงาน ประชาชนในพ้ืนที่ได้ร่วม
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์  พัฒนาและส่งเสริมการปลูกพืชผลหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว พร้อมทั้ง

ส่งเสริมและพัฒนารายได้ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การจัดงานผลผลิตทางกรเกษตรและของดีต าบล
เกาะขันธ์ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผลผลิต ผลไม้นอกฤดูกาล การส่งเสริมครัวเรือนให้ด าเนินชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและมี
การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือเป็นการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทิ้งขยะที่ไม่ถูกวิธี การปูองกันการน าขยะจากนอกพ้ืนที่มาท้ิง 
 
 
 
 
 
 
 

 
รณรงค์สร้างจิตส านึกการรักษาแหล่งน้ า การให้ความรู้การลดปริมาณขยะการทิ้งขยะคัดแยกขยะและ

ก าจัดขยะอย่างถกูวิธี  เพ่ือเป็นการขับเคลื่อน ส่งเสริม สร้างจิตส านึกและความกระตือรือร้นในการคัดแยกขยะ 
การใช้วัสดุธรรมชาติแทนพลาสติก ขยะที่ย่อยสลายยาก การเพ่ิมรายได้แก่ชุมชน                             
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการที่ดี 
ส่งเสริมและสนับสนุนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  และการบริหารจัดการองค์กร

ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล  มีการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารทางการเมือง ไว้บริการแก่ประชาชน ผู้มา
ติดต่อที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ พร้อมทั้งมีการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างให้
สามารถใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 
 
 
 

เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ โดย
การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจัด
จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพร้อมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน  
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เพ่ิมประสิทธิภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ โดยการเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานต่างๆ  การจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ปรับปรุง จัดสถานที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสะดวกคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล     
เกาะขันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ ผู้น าท้องถิ่น ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การน าหลักคุณธรรม จริยธรรมมาปฎิบัติงานและเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี โดยเฉพาะหลัก
ความโปร่งใสในการท างาน ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ให้
เกิดเป็นพฤติกรรมสร้างสุขในการท างาน  พัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน  เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร              
มีกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความผูกพันในองค์กร สร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความสุข 

 
 
 
 

 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการ
แต่งตั้งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจงานจ้าง  การรับฟังการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ การรายงานผลการด าเนินงานและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นต้น 
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ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  การด าเนินโครงการ/กิจกรรม หรือข้อมูล
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่  พร้อมทั้งให้ประชาชนได้รับรู้และเข้ามา มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการอย่างสร้างสรรค ์

 
 
 

 
 
 

พัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนทั่วไปให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จัดเตรียมอาคารศูนย์ข้อมูลข่าว สัสดุ 
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และเอกสารตามมาตรา 7 มาตร 9 ไว้รองรับการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 
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ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนภายในต าบลเกาะขันธ์  พัฒนาการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งพัฒนาทักษะ ความรู้ความเข้าใจร่วมกันตามแนวทางเชิงบูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้ประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับทราบ
ปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นท่ี  ร่วมพัฒนาชุมชน ตลอดจนร่วมซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของ
คณะผู้บริหาร ซึ่งจะมาตอบปัญหาข้อข้องใจและร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 มุ่งมั่นและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์  ให้น าไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ได้รับเงินรางวัลจ านวน 1,500,000 บาท พร้อมโล่และ
เกียรติบัตรจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
น าไปสู่รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจ าปี 2563  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enTH868TH868&q=%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjPrYrvptLlAhVf7XMBHZ8qDZYQsAR6BAgFEAE


                              รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านกังานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช             หน้า 107 

 

ทั้งนี ้ประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหากมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ สามารถให้
ข้อคิดเห็นได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ เพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ จะได้พิจารณา
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน การให้บริการสาธารณะต่างๆ เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไปอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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สว่นที ่5
สรปุผล ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ

จากการตดิตาม การนำาแผนงาน/โครงการทีบ่รรจใุนแผนพัฒนา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ์
ไดป้ระเมนิผลการดำาเนนิการตามแผนพัฒนาในหว้งปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562 ถงึเดอืน 30 กนัยายน 2563 สรปุ
รายละเอยีดดงันี้

สรปุผลการพฒันาทอ้งถิน่ในภาพรวม

ความสำาเร็จการพฒันาตามยทุธศาสตร ์การวดัผลในเชงิ
ปรมิาณ ความสำาเร็จในการพฒันาตามเป้าหมายและตาม
โครงการพฒันาทอ้งถิน่

ยทุธศาสตรแ์ละจำานวนโครงการทีป่รากฏอยูใ่นแผนพัฒนาทอ้งถิน่
และจำานวนโครงการทีไ่ดป้ฏบิตั ิ   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหวา่
งวนัที ่1 ตลุาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563)

ยทุธศาสตร์
โครงการที่
ปรากฏอยู่

ในแผน

จำานวนโครงการ
ทีไ่ดป้ฏบิตั ิ

รอ้ยละ

  1. การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน
และบรกิารสาธารณะ

57 41 71.92

  2. การพัฒนาดา้นสงัคม คณุภาพ
ชวีติและบรกิารสาธารณสขุ

44 21 47.72

  3. การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา 
กฬีา นันทนาการและวัฒนธรรม

43 12 27.90

  4. การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการ
ทอ่งเทีย่ว

14 2 14.28

  5. การพัฒนาดา้น 7 1 14.28
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ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

  6. การพัฒนาดา้นการเมอืงการ
ปกครองและการบรหิารจัดการทีด่ี

25 19 76.00

รวม 190 96 50.52

อบต.เกาะขนัธ ์มกีารใชจ้า่ยงบประมาณในการดำาเนนิโครงการตาม
ขอ้บญัญัตงิบประมาณ เงนิสำารองจา่ย การจา่ยขาดเงนิสะสม เงนิ
อดุหนุนเฉพาะกจิ  เงนิรางวลัองคก์รปกครองทอ้งถิน่ทีม่กีารบรหิาร
จัดการทีด่ใีนระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563  
โดยไดม้กีารกอ่หนีผ้กูพัน/ ลงนามในสญัญา/อนุมัตกินัเงนิตอ่สภา รวม 
96 โครงการ จำานวนเงนิ 60,169,168 บาท มกีารเบกิจา่ยงบประมาณ
จำานวน 87 โครงการ จำานวนเงนิ 53,609,028.77 บาท  อนุมัตกินัเงนิ
ตอ่สภา/อยูร่ะหวา่งการดำาเนนิการ จำานวน  4,328,000 บาท จำาแนก
ตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี้

ยทุธศาสตร์ จำานว
น

โครง
การ

การกอ่หนี้
ผกูพัน/ลง
นามใน

สญัญา(บาท)

จำานว
น

โครง
การ

การเบกิจา่ย
งบประมาณ

(บาท)

จำานว
น

โครง
การ

อนุมัติ
กนัเงนิ
ตอ่สภา/

อยู่
ระหวา่ง

การ
ดำาเนนิ
การ

1. การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน
และบรกิารสาธารณะ

32 27,366,50
0

32 27,366,50
0

9 4,328,
000

2. การพัฒนาดา้นสงัคม คณุภาพชวีติ
และบรกิารสาธารณสขุ

21 17,078,27
3.45

21 17,078,27
3.45

- -

3. การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา 
กฬีา นันทนาการและวัฒนธรรม

12 7,351,672.
12

12 7,223,935
.32

- -

4. การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิและการ
ทอ่งเทีย่ว

2 309,984 2 309,984 - -

5. การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 1 - 1 - - -
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และสิง่แวดลอ้ม

6. การพัฒนาดา้นการเมอืงการ
ปกครองและการบรหิารจัดการทีด่ี

19 1,630,336 19 1,630,336 - -

รวม 87 53,736,7
65.57

87 53,609,0
28.77

9 4,328,
000

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและ
บรกิารสาธารณะ  

     บรรจใุนแผนแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ในหว้ง
ระยะเวลา พ.ศ.2563 ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์จำานวน 
57 โครงการ เป็นเงนิทัง้ส ิน้ 58,307,857.-บาท 

     บรรจใุนขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  การจา่ยขาดเงนิสะสม  เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ ขององคก์าร
บรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์จำานวน  42 โครงการ เป็นเงนิทัง้ส ิน้ 
32,354,800.-บาท 

     ดำาเนนิการแลว้เสร็จ จำานวน 32 โครงการ เบกิจา่ยงบประมาณ
แลว้จำานวน 27,366,500.- บาท คดิเป็นรอ้ยละ 84.58 ของงบ
ประมาณทัง้หมด และอยูร่ะหวา่งการดำาเนนิการ/อนุมัตกินัเงนิตอ่สภา 
จำานวน 9 โครงการ งบประมาณ 4,328,000.-บาท  คดิเป็นรอ้ยละ 
15.81 ของงบประมาณทัง้หมด

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม คณุภาพชวีติและ
บรกิารสาธารณสขุ 

บรรจใุนแผนแผนพัฒนาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565) ในหว้ง
ระยะเวลา พ.ศ.2563 ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์จำานวน 
44 โครงการ เป็นเงนิทัง้ส ิน้ 25,610,000.-บาท 

บรรจใุนขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์จำานวน 27 
โครงการ เป็นเงนิทัง้ส ิน้ 18,668,168.-บาท  

ดำาเนนิการแลว้เสร็จจำานวน 21 โครงการ และเบกิจา่ยงบ
ประมาณแลว้จำานวน 17,078,273.45.-บาท คดิเป็นรอ้ยละ 91.48 
ของงบประมาณทัง้หมด
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3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา กฬีา 
นนัทนาการและวฒันธรรม 

บรรจใุนแผนแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)  ในหว้งระยะ
เวลา พ.ศ.2563 ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์จำานวน 43 
โครงการ เป็นเงนิทัง้ส ิน้ 33,725,000.-บาท  

บรรจใุนขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์จำานวน 21 
โครงการ เป็นเงนิทัง้ส ิน้ 9,318,600.-บาท  

ดำาเนนิการแลว้เสร็จจำานวน 12 โครงการ และเบกิจา่ยงบ
ประมาณแลว้จำานวน7,223,935.32.-บาท คดิเป็นรอ้ยละ 77.52 ของ
งบประมาณทัง้หมด

4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิและการทอ่งเทีย่ว

บรรจใุนแผนแผนพัฒนาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565) ในหว้ง
ระยะเวลา พ.ศ.2563 จำานวน 14โครงการ เป็นเงนิทัง้ส ิน้ 
5,820,000.-บาท  

บรรจใุนขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์จำานวน 3 โครงการ 
เป็นเงนิทัง้ส ิน้ 338,500.- บาท  

ดำาเนนิการแลว้เสร็จจำานวน 2 โครงการ และเบกิจา่ยงบ
ประมาณแลว้ จำานวน 309,984.- บาท คดิเป็นรอ้ยละ 91.57 ของงบ
ประมาณทัง้หมด

5. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละส ิง่
แวดลอ้ม 

บรรจใุนแผนแผนพัฒนาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561-2565) ในหว้ง
ระยะเวลา พ.ศ.2563 ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์จำานวน 7
โครงการ เป็นเงนิทัง้ส ิน้ 1,560,000.-บาท  

บรรจใุนขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์จำานวน 3 โครงการ 
เป็นเงนิทัง้ส ิน้ 431,000.-บาท  
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 ดำาเนนิการแลว้เสร็จจำานวน 1 โครงการ และเป็นโครงการที่
ดำาเนนิการโดยไมม่กีารใชจ้า่ยงบประมาณ

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการปกครองและการบรหิาร
จดัการทีด่ ี

บรรจใุนแผนแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (2561-2565) ในหว้งระยะ
เวลา พ.ศ.2563 ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์จำานวน 25 
โครงการ เป็นเงนิทัง้ส ิน้ 11,045,600.-บาท  

บรรจใุนขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์จำานวน 23 
โครงการ เป็นเงนิทัง้ส ิน้ 2,422,600.-บาท  

ดำาเนนิการแลว้เสร็จจำานวน 19 โครงการ เบกิจา่ยงบประมาณ
แลว้ จำานวน1,630,336.- บาท คดิเป็นรอ้ยละ 67.29 ของงบประมาณ
ทัง้หมด

      สรปุตามแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาท ัง้ 6 ดา้น 

      มโีครงการบรรจใุนแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
ในหว้งระยะเวลา พ.ศ.2563 จำานวนทัง้ส ิน้ 190 โครงการ งบประมาณ 
135,068,457.-บาท 

      บรรจใุนขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 การจา่ยขาดเงนิสะสม  เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ เงนิรางวลั
องคก์รปกครองทอ้งถิน่ทีม่กีารบรหิารจัดการทีด่ ี จำานวนโครงการทัง้ส ิน้ 
119 โครงการ 63,533,668.-บาท 

มโีครงการทีส่ามารถดำาเนนิการไดแ้ลว้เสร็จในชว่งระหวา่งวนั
ที ่1 ตลุาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563 จำานวนทัง้ส ิน้ 87 โครงการ 
คดิเป็นรอ้ยละ 73.10 ของโครงการทีบ่รรจไุวใ้นขอ้บญัญัตงิบประมาณ
รายจา่ยประจำาปีงบประมาณ 2563 การจา่ยขาดเงนิสะสม  เงนิอดุหนุน
เฉพาะกจิ เงนิรางวลัองคก์รปกครองทอ้งถิน่ทีม่กีารบรหิารจัดการทีด่ ี
ทัง้หมด

เบกิจา่ยงบประมาณแลว้จำานวน 53,609,026.77.- บาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 84.37 ของงบประมาณทัง้หมด

งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  สำานักงานปลัด  องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะขนัธ ์อำาเภอ

ชะอวด  จังหวัดนครศรธีรรมราช             หนา้ 112



                              รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิาร
สว่นตำาบลเกาะขนัธ ์ประจำาปี พ.ศ. 2563

 มโีครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งการดำาเนนิการ อนุมัตกินัเงนิตอ่สภา 
จำานวนทัง้ส ิน้ 9 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 7.56 ของโครงการทีบ่รรจไุว ้
ในขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ 2563 การจา่ย
ขาดเงนิสะสม  เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ เงนิรางวลัองคก์รปกครองทอ้งถิน่
ทีม่กีารบรหิารจัดการทีด่ ีทัง้หมด

อนุมัตกินัเงนิและอยูร่ะหวา่งการรอเบกิจา่ยงบประมาณ 
จำานวน 2,158,800.-บาท คดิเป็นรอ้ยละ 6.81 ของงบประมาณ
ทัง้หมด

การวดัผลเชงิคณุภาพ ความคุม้คา่และสมประโยชนข์องการ
จดัทำาแผนพฒันาทอ้งถิน่           (พ.ศ.2561-2565)

ดา้นความเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่วถิชีวีติของประชาชนใน
พืน้ท ีพบวา่ โครงการตา่งๆ ทีไ่ดบ้รรจไุวใ้นแผนพัฒนาและไดบ้รรจตุัง้ไว ้
ในขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ 2563 ประชาชน
สว่นใหเ้หตผุลวา่ มคีวามเหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีแ่ละวถิกีารดำาเนนิชวีติ
ของประชาชน  อาทเิชน่การขดุลอกค ูคลอง หนอง บงึ ประชาชนใน
พืน้ทีท่ีไ่ดป้ระกอบอาชพีเกษตรกรรม  ไดม้แีหลง่กกัเก็บนำ้าไวเ้พือ่
การเกษตร  ชาวบา้นบรเิวณใกลเ้คยีงไดใ้ชน้ำ้าทำานา ทำาสวน เลีย้งสตัว ์
ในฤดแูลง้หรอืในชว่งฝนทิง้ชว่ง  ประชาชนในพืน้ทีห่รอืบรเิวณใกลเ้คยีง
ไดใ้ชเ้ป็นแหลง่หาอาหาร  แหลง่นำ้าเพือ่ปลกูพชืผักหลงัฤดกูาลเก็บ
เกีย่ว  ในดา้นการกอ่สรา้งถนน ประชาชนในพืน้ทีไ่ดม้ถีนนทีม่สีภาพ
พรอ้ม สญัจรไดโ้ดยสะดวก ทัง้ในฤดแูลง้และฤดฝูน  รองรับการขนถา่ย
พชืผลทางการเกษตรไดอ้ยา่งสะดวกสบายเป็นอยา่งมากเหมาะสมกบั
พืน้ที

ดา้นความคุม้คา่กบังบประมาณในการดำาเนนิโครงการ/
กจิกรรมตามแผนพฒันาและการใหบ้รกิารสาธารณะ  พบวา่ 
โครงการตา่งๆ ทีไ่ดบ้รรจไุวใ้นแผนพัฒนาและไดบ้รรจตุัง้ไวใ้นขอ้
บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ 2563 ประชาชนสว่น
ใหญใ่หเ้หตผุลวา่มคีวามคุม้คา่กบังบประมาณ  เนือ่งจากการดำาเนนิ
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โครงการ/กจิกรรมตา่งๆ นัน้ ไดเ้นน้และสง่เสรมิใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่น
รว่มในกจิกรรม การแสดงความคดิเห็นตา่งๆ ซ ึง่เป็นพลงัในเชงิบวกทีไ่ด ้
เนน้และสง่เสรมิความเขม้แข็งใหก้บัประชาชนในพืน้ที ่ถงึแมว้า่การ
ดำาเนนิโครงการ/กจิกรรม บางโครงการ บางกจิกรรมนัน้ จะไมส่ามารถ
มองเห็นไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม  แตป่ระชาชนในพืน้ทีก่ลบัมคีวามพงึพอใจ
และไดป้ระโยชนจ์ากโครงการหรอืกจิกรรมนัน้ ซ ึง่มผีลในในดา้นจติใจ
ไมส่ามารถวดัความคุม้คา่เป็นเงนิได ้

ดา้นการดำาเนนิโครงการ/กจิกรรมตามแผนพฒันาสง่ผลให้
คณุภาพชวีติดขี ึน้ พบวา่ โครงการตา่งๆ ทีไ่ดบ้รรจไุวใ้นแผนพัฒนา
และไดบ้รรจตุัง้ไวใ้นขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ 
2563 ประชาชนสว่นใหญเ่ห็นวา่ไมม่ปัีญหาหรอืผลกระทบทัง้ในดา้นวถิี
การดำาเนนิชวีติ วฒันธรรมสิง่แวดลอ้ม หรอืดา้นอืน่ๆแตอ่ยา่งใด  แต่
กลบัเป็นการสนับสนุนและสง่เสรมิใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มสีว่นรว่ม รูจั้กคดิ 
สรา้งจติสำานักในการรักบา้นเกดิ หวงแหนในวฒันธรรมทอ้งถิน่วถิชีวีติที่
ดงีามไวส้บืไป 

ดา้นประโยชนท์ีป่ระชาชนไดร้บัจากการดำาเนนิโครงการ / 
กจิกรรมตามแผนพฒันาและการใหบ้รกิารสาธารณะ  พบวา่ 
โครงการตา่งๆ ทีไ่ดบ้รรจไุวใ้นแผนพัฒนาและไดบ้รรจตุัง้ไวใ้นขอ้
บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ 2563 ประชาชนสว่น
ใหญไ่ดรั้บประโยชนใ์นทกุๆ ดา้น  เนือ่งจากการดำาเนนิ
โครงการ/กจิกรรมตา่งๆ นัน้ ไดผ้า่นการพจิารณาของคณะกรรมการ
หมูบ่า้น  เวทปีระชาคมหมูบ่า้น เวทปีระชาคมในระดบัตำาบล  ซึง่ไดม้กีาร
พจิารณาคดัสรรและเล็งเห็นถงึความสำาคญัของโครงการ/กจิกรรม อกีทัง้
ยังเป็นการยกระดบัในการพัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชนอยา่ง
ครอบคลมุทกุดา้น ไมว่า่จะเป็นดา้นสวสัดกิารสงัคม การสาธารณสขุ  
การคมนาคมขนสง่  การประปา ไฟฟ้า  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
การสง่เสรมิความเขม้แข็งของชมุชนพรอ้มทัง้ผลกัดนัใหป้ระชาชนได ้
ดำาเนนิชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอพยีง  พัฒนาการเขา้มามสีว่น
รว่มในการวางแผนพัฒนาทอ้งถิน่พรอ้มทัง้พัฒนาทักษะ ความรูค้วาม
เขา้ใจบรูณาการรว่มกนัอยา่งสรา้งสรรค ์เสรมิสรา้งธรรมมาภบิาลในการ
บรหิารจัดการองคก์รอยา่งเต็มรปูแบบ
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ผลสำาเร็จทีว่ดัได้
การดำาเนนิงานในปีงบประมาณ 2563  ผลการดำาเนนิงานตาม

ยทุธศาสตรแ์ละจำานวนโครงการทีป่รากฏอยูใ่นแผนพัฒนาทอ้ง
ถิน่(พ.ศ.2561-2565) ในหว้งปี พ.ศ.2563  จำานวน 190 โครงการ 
โครงการทีไ่ดป้ฏบิตัใินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำานวน 96 โครงการ 
คดิเป็นรอ้ยละ 50.52 อยูใ่นระดบัปานกลาง

การดำาเนนิงานในปีงบประมาณ 2563 ผลการดำาเนนิงานตาม
แผนการดำาเนนิงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำานวน 119 
โครงการ  โครงการทีไ่ดป้ฏบิตั ิ96 โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ 80.67 อยู่
ในระดบัดี

ทัง้นี ้ในปีงบประมาณ 2563 มกีารชะลอการดำาเนนิโครงการ
หลายๆโครงการ เนือ่งจากเป็นการป้องกนัและแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-
19 สง่ผลใหผ้ลการดำาเนนิงาน โครงการ กจิกรรมตา่งๆไมเ่ป็นไปตาม
แผนการดำาเนนิงานทีก่ำาหนดไว ้
ขอ้เสนอแนะในการจดัทำาแผนพฒันาทอ้งถิน่ในอนาคต

1. ปรับโครงการท่ีไดจ้ากการจัดทำาประชาคมท่ีมีลักษณะซำ้าซอ้นรวมเป็น
โครงการเดียวกัน และควรสง่เสรมิใหป้ระชาชนและองคก์รทกุภาคสว่นมี
สว่นรว่มในการดำาเนนิการ ใหห้มูบ่า้น/ชมุชน สามารถกำาหนดทศิทางการ
ดำาเนนิการประกอบกบัการจัดสรรงบประมาณใหเ้หมาะสม โดยการ
จัดสรรงบประมาณ จะตอ้งมหีลกัเกณฑก์ารพจิารณาตามความตอ้งการ
ของหมูบ่า้น/ชมุชน เรยีงลำาดบัความสำาคญัของปัญหาในแตล่ะดา้นใหม้ี
ความสมดลุ ครอบคลมุทกุดา้น ประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ขอ
งบประมาณสนับสนุนโครงการทีเ่กนิศกัยภาพ

2. ในดา้นศาสนาตอ้งใหก้ารสนับสนุนสง่เสรมิอยา่งตอ่เนือ่ง และ
ควรใหก้ารสนับสนุนทกุศาสนา

3. ควรสง่เสรมิและสนับสนุนใหค้วามสำาคญัของการศกึษาทัง้ใน
ระบบ นอกระบบ และการศกึศกึษาตามอธัยาศยั ทีม่คีณุภาพพรอ้มทัง้
เสรมิสรา้งสภาพแวดลอ้มแหลง่แลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมและเพยีง
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พอสำาหรับประชาชนทกุระดบั เปิดโอกาสการเขา้ถงึการศกึษาเพือ่กา้ว
ไปสูส่งัคมแหง่การเรยีนรู ้

4. ในดา้นของการประชาสมัพันธค์วรเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ประชาสมัพันธใ์หท้ั่วถงึโดยการใชช้อ่งทางในการสือ่สารทีห่ลากหลาย 
เชน่ วทิยชุมุชน เสยีงไรส้าย เพือ่ใหส้ามารถเขา้ถงึประชาชนไดท้กุกลุม่ 

5. ควรมกีารพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ และพัฒนาบคุลากร ให ้
ดยี ิง่ข ึน้ ประกอบกบัยดึมั่นในการบรหิารจัดการโดยหลกัธรรมาภบิาล 
และหลกัวชิาการทีด่ ีพยายามสรา้งนวตักรรมการบรหิารจัดการใหม่ๆ  
เนน้การมสีว่นรว่ม การจัดทำาแผนชมุชน และการลงทนุเพือ่จัดทำาผัง
แมบ่ททางกายภาพของหมูบ่า้นและตำาบลอยา่งเป็นระบบและอาศยัหลกั
วชิาการ จะเป็นประโยชนใ์นการพัฒนาองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกาะ
ขนัธ์

6. ในการจัดทำาประชาคมควรใหค้ณะกรรมการพัฒนาฯ เขา้รว่ม
เพือ่ทำาความเขา้ใจกบัประชาชนใหช้ดัเจน เกีย่วกบัความสำาคญัของการ
จัดทำาแผนพัฒนา 

7. ควรมกีารสง่เสรมิสนับสนุนการพัฒนาดา้นสาธารณสขุ ตลอด
จนถงึในการอนุรักษ์และพัฒนา ศลิปวฒันธรรมอนัดงีาม และภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่  การรักษาระบบการบรหิารจัดการทีด่ ีโดยใหป้ระชาชนมสีว่น
รว่มในการตดัสนิใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพือ่ใหเ้กดิความ
โปรง่ใสสง่เสรมิการพัฒนากลุม่อาชพี พัฒนาศกัยภาพคนและชมุชนให ้
เขม้แข็ง  สรา้งระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่
มปีระสทิธภิาพ พัฒนาในการจัดการขยะมลูฝอย จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพือ่การพัฒนาทีย่ัง่ยนื และมุง่สง่
เสรมิความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน

จงึประกาศมาเพือ่ทราบโดยทั่วกนั

ประกาศ ณ วนัที ่         ธันวาคม  2563

            (นายอดุม  ไชยภกัด)ี
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                                                  นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
เกาะขนัธ์

ภาคผนวก
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การกำาหนดหนว่ยงานและเจา้หนา้ทีผู่ร้บัผดิชอบ
******************************************************

************
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แบบประเมนิความพงึพอใจ
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