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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี   

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์  จึงจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่         
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ทั้งนี้ ผลจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามและ
ประเมินผลที่ได้ สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์
ต่อไป 
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รายงานรายงาน  
ผลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานและการติดตามการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประเมินผลแผนพัฒนา  

องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์เกาะขันธ์  
ประจ าปี พ.ศ. 25ประจ าปี พ.ศ. 256262  

  
  
  
 

 

 

 

 

 

              งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักงานปลัด 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ ์
    โทร.0-7549-3111  

    www.kohkhan.go.th.  



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   ........................................................ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริ หาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปีน้ัน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายงานผลการด าเนินการ
ดังกล่าวให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕62 

 
                                                                                             
 

              (นายอุดม   ไชยภักด)ี 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

ภาคผนวก 

 
 

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

การก าหนดหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
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ประกาศ อบต.เกาะขันธ ์
เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
********************************** 

บทสรุปผูบ้ริหาร 
 

 
การติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  

ในการด าเนินการจริง พบว่า การด าเนินงานในปงงบประมาณ 2562  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) ในห้วงปง พ.ศ.2562 จ านวน         
182 โครงการ โครงการที่ได้ปฏิบัติในปงงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 113 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.08 อยู่
ในระดับปานกลาง 

การด าเนินงานในปงงบประมาณ 2562 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปงงบประมาณ 
พ.ศ.2562 จ านวน 131 โครงการ  โครงการที่ได้ปฏิบัติ 113 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 86.25 อยู่ในระดับดี 

ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
1. ปรับโครงการที่ได้จากการจัดท าประชาคมที่มีลักษณะซ้ าซ้อนรวมเป็นโครงการเดียวกัน และควรส่งเสริมให้

ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ให้หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถก าหนดทิศทางการ
ด าเนินการประกอบกับการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม โดยการจัดสรรงบประมาณ จะต้องมีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน เรียงล าดับความส าคัญของปัญหาในแต่ละด้านให้มีความสมดุล 
ครอบคลุมทุกด้าน ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือของบประมาณสนับสนุนโครงการที่เกินศักยภาพ 

2. ในด้านศาสนาต้องให้การสนับสนุนส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และควรให้การสนับสนุนทุกศาสนา 
3. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ความส าคัญของการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกศึกษาตาม

อัธยาศัย ที่มีคุณภาพพร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอส าหรับ
ประชาชนทุกระดับ เปิดโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู ้ 

4. ในด้านของการประชาสัมพันธ์ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงโดยการใช้ช่องทางใน
การสื่อสารที่หลากหลาย เช่น วิทยุชุมชน เสียงไร้สาย เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่ม  

5. ควรมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร ให้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับยึดมั่นในการ
บริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล และหลักวิชาการที่ด ีพยายามสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการใหม่ๆ เน้นการมี
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ส่วนร่วม การจัดท าแผนชุมชน และการลงทุนเพื่อจัดท าผังแม่บททางกายภาพของหมู่บ้านและต าบลอย่างเป็นระบบ
และอาศัยหลักวิชาการ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ ์

6. ในการจัดท าประชาคมควรให้คณะกรรมการพัฒนาฯ เข้าร่วมเพื่อท าความเข้าใจกับประชาชนให้ชัดเจน 
เกี่ยวกับความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนา เพื่อมุ่งสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่น าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตาม
เปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ผนวกกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป  
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

 

    ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงาน  การปฏิบัติงานของปงที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง   องค์การบริหารส่วนต าบล 
เกาะขันธ ์ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน  จึงจ าเป็นที่จะต้อง
มีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ     
เพื่อใช้เปรียบเทียบการท างานของปงที่ผ่านมาอีกด้วย 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมายและกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  
แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนา  ที่จัดท าขึ้นส าหรับปงงบประมาณแต่ละปง  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายรวมถึงการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
เป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล         
มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตาม  แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่
เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
ต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเปูาหมายหรือไม่ 
อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ  มาปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

 

ความหมายของการตดิตามและประเมินผล 

  การติดตาม (M0nitoring)  หมายถึง  กิจกรรมที่ท าเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ
ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเปูาหมายซึ่ง
ก าหนดไว้ในแผนงาน  การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า  ซึ่งท าให้เห็นความจ าเป็นใน
การด าเนินการแก้ไข 
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  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง  การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง  
เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง  (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
แผนหรือไม่  ผลการประเมินอาจยืนยันว่า  การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ก าหนดไว้ในแผน หรืออาจ
แสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง  ซึ่งควรแก่การทบทวน 

  การติดตามและประเมินผล  จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา  ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล  ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทาง
ที่ผู้บริหารจะน าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

วัตถปุระสงค์ของการตดิตามและประเมินผล 

  1 เพื่อทราบถึงความต้องการที่แท้จริงและความพึงพอใจของประชาชน  เกี่ยวกับการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ ์

  2 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ขั้นตอนการจัดท าแผนและประเด็น
ยุทธศาสตร์ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วิธีการตดิตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ด าเนินงานตาม
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปง
หรือไม่ หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้  

  การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก ่
        1.  การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  โดยพิจารณาจากความส าเร็จในการ
ด าเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ  
         2.  การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยพิจารณาจาก
ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการ ที่ได้รับงบประมาณใน
แต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดปงงบประมาณ  พ.ศ.2562  เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และน าเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะขันธต์่อไป 
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ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 
 

       

                                                                                  วิเคราะห์สถานการณ ์  

 

  

        การวางแผน         วิสัยทศัน์       พันธกิจ  เป้าประสงค ์                 

 

 

  

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ                 แผนปฏบิตักิาร 

    

 

 

  ควบคุมและประเมินผล      ตดิตามและประเมินผล 

 

 

  จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า  การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหาร คือ  
หลังจากที่ได้น าแผนการพัฒนา ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็น ที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงาน ส าหรับน าไป
ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ส าหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปง (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์  เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้น าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติตาม
ปงงบประมาณ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 
และ ข้อ 13  ที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปงละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปง  โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี ้

ขั้นตอนการตดิตามและประเมินผล 
 

    การวางแผนพฒันา      ส่วนราชการด าเนนิการประเมินตนเอง 
                                                                                   ตามแบบประเมิน 

 

                                      ทบทวน ปรับปรุง                 รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบ ความถูกต้อง 
                                           แก้ไข            ประมวลผลข้อมูลและจัดท าสรุปรายงาน 
                      ผลการตดิตามฯ 
 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ                                     เสนอคณะกรรมการตดิตามและ                            
                                         ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ พิจารณา 
                    ให้ความเห็นชอบ 
 
 
        รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมการฯ เสนอผู้บรหิารท้องถิน่ 
สภา อบต. คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน 

 
 
                         - ประกาศใหป้ระชาชนทราบ โดยปดิประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

     - เผยแพรต่ามสื่อต่างๆ เช่น บอรด์ประชาสัมพนัธ์ เว็บไซต์ อบต. ศูนย์ข้อมลูข่าวสาร ฯลฯ 
     - แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
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แบบรายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนการพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ ์ประกอบ
ไปด้วยแบบรายงาน  3  แบบ ดังนี ้

 
 

        แบบรายงาน 
 

 
 
   แบบประเมนิผลแผนฯ                  แบบติดตามแผน      แบบประเมนิผลแผน 
          (Input)     (Process)            (Output) 
 
 
          แบบที่ 1     แบบที่ 2      
    แบบช่วยก ากับการจดั                      แบบตดิตามและประเมิน    แบบประเมนิผลการ 
  ท าแผนยทุธศาสตร์ของ   ผลการด าเนนิงานขององค ์       ด าเนนิงาน    
    องค์การบริหารส่วน                        การบรหิารส่วนต าบล    ตามแผนยุทธศาสตร ์
      ต าบลเกาะขันธ ์     เกาะขันธ์ รายไตรมาส 
 
 

      องค์การบริหารส่วนต าบล                 แบบประเมินความพึงพอใจ 
                                                   เกาะขันธ์ได้เก็บรวบรวม                   ต่อผลการด าเนนิงานของ 
      ข้อมูลจากประชาชนและ           องค์การบริหารส่วนต าบล 

 ผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน                       เกาะขันธ์ในภาพรวมของ 
                                                   300 คน                              แต่ละยุทธศาสตร ์
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ประโยชน์ของการตดิตามและประเมินผล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี ้ 

1. ผลการติดตามและประเมนิผล จะได้ข้อมูลเพื่อให้ผู้บรหิารน าไปใช้ในการก าหนดหรือปรับปรุง
หรือตัดสินใจในการที่จะด าเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

2. ติดตามประเมินผลการปฏบิัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติ 
งานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเปาูหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  

3. ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ และสามารถแก้ไขได้ตรงตามปัญหาที่
เกิดขึ้น และเกดิประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  
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  ส่วนที่ 2 

วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ในการด าเนินงานและการ
ให้บริการสาธารณะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การด าเนินงานให้ประชาชนทราบตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 และ ข้อ 13 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปงละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปง   

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ จึงขอประกาศ
ผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปงงบประมาณ พ.ศ.2562  มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับ
การบริหารจัดการ อบต.เกาะขันธ์  

ก. วิสัยทัศน์ 

การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจดี  มีอาชีพเสริม  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ข. พันธกิจ 
1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 
2. จัดให้มีแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร 
3. สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น 
4. จัดให้มีสถานที่ออกก าลังกาย สนามกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ รวมทั้ง

ตลอดจนดูแลรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพ  เพื่อน าไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
6. ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ เพื่อ

น าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ด ี
7. จัดให้มีการคุ้มครอง ดูแลบ ารุงรักษา สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  การก าจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
8. มุ่งพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน การบริหารจัดองค์กรที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพน าไปสู่

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
9. ส่งเสริม คุ้มครองสวัสดิภาพ  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาพอนามัยและการ 

ปูองกันโรคของประชาชนในท้องถิ่น 
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ค. ยทุธศาสตร์เพื่อการพฒันา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 

1. การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แนวทางการพฒันา 
- การก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อ เขื่อน และระบบระบายน้้า 

- การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ขยาย ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบประปา ไฟฟูาและสิ่ง

สาธารณูปโภค 

  - การจัดหาแหล่งน้้าสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร 

2. การพฒันาด้านสังคม คณุภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข 
แนวทางการพฒันา 

  - ส่งเสรมิสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่ประชาชน 

  - ส่งเสรมิ สนับสนุน การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร ้

  - ส่งเสรมิสุขภาพ รณรงค์ปูองกันยาเสพติด โรคและสาธารณสุขมูลฐาน 

- ส่งเสรมิ สนับสนุน การจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3. การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม 
  แนวทางการพฒันา 
  - ส่งเสรมิ สนบัสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

  - สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 

  - สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาด้านการออกก้าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 

  - ส่งเสรมิ อนุรกัษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  แนวทางการพฒันา 

- สนับสนุน ส่งเสริม กลุ่มอาชีพ การประกอบอาชีพ การเกษตร การปศุสตัว์ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  - ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
5. การพฒันาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพฒันา 

 - ส่งเสริม อนุรกัษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 - ส่งเสริมระบบบ าบัด ขจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 

6. การพฒันาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการทีด่ ี
แนวทางการพฒันา 

 - ส่งเสรมิระบอบประชาธิปไตย การมส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรต่างๆ 
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 - ส่งเสรมิ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - เสรมิสร้างประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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ส่วนที่ 3 
รายงานผลการด าเนินงาน  การติดตามและประเมินผลการพัฒนา  

ประจ าปีงบประมาณ 2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ ์ อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์  ได้ด าเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะขันธ ์ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ของ
ทุกส่วนราชการ  ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร และน ามาสรุปเป็น
ภาพรวมของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น 3 ส่วน  ได้แก่ 
  1. การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  

2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
3. การประเมินความพึงพอใจในการให้บรกิารและประสทิธิผลการด าเนินงาน 

1. การประเมินผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตรท์ีก่ าหนด  

แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชีแ้จง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ ์อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช    . 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพฒันาท้องถิน่    

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น   

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
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ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพฒันาท้องถิน่   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคลอ้งกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนมุัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
 

2. การประเมนิความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา  

  ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปง 
(พ.ศ. 2561-2564) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจ านวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปง (โดยเฉพาะโครงการที่มีเปูาหมายในการด าเนินการในปงงบประมาณ 2562) เปรียบเทียบ
กับจ านวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจ าปง 2562 และแสดงข้อมูลการ
ด าเนินการและการใช้งบประมาณจริง  โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ตั้งแต่วันที่       
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  
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แบบที ่2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 

ค าชีแ้จง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงาน เริ่มตั้งแต ่1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

……………………………………………………………………………………………………….. 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อ องค์การบรหิารส่วนต าบลเกาะขันธ์ อ าเภอชะอวด จังหวดันครศรีธรรมราช 
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
   ไตรมาสที่  1  ( ตุลาคม  – ธันวาคม)   ไตรมาสที่ 2  ( มกราคม – มีนาคม ) 
  ไตรมาสที ่ 3  ( เมษายน – มิถุนายน)    ไตรมาสที่ 4  ( กรกฎาคม – กันยายน)  

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาท้องถิน่(พ.ศ.2561 – 2564 ) 

ง.การวางแผน 
อบต.เกาะขันธ์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) ตาม

กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นทีท่ี่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

อบต.เกาะขันธ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปง (พ.ศ. 2561 - 2564) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปง (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปง พ.ศ.2561 
เมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปง (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2 ประจ าปง พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปง (พ.ศ.2561-
2564)  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจ าปง พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561  และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปง (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจ าปง พ.ศ.2562 
เมื่ อวันที่  14 มิถุนายน 2562  โดยได้ก าหนดโครงการที่ จะด า เนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปง                  
(พ.ศ.2561-2564) ดังนี้  
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3. จ านวนโครงและงบประมาณตามแผนพฒันาท้องถิน่สีป่ี ( 2561 – 2564 ) 

ยุทธศาสตร์ 

ปงที่ 1 พ.ศ.2561 ปงที่ 2 พ.ศ. 2562 ปงที่ 3 พ.ศ. 2563 ปงที่ 4 พ.ศ. 2563 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

 
งบประมาณ จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 50 113,240,602 52 67,602,000 70 38,480,000 

 
 

52 

 
 

33,870,000 224 253,192,602 

2. การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและ
บริการสาธารณสขุ 42 17,107,996  34 16,426,000 34 16,936,000 

 
 

29 

 
 

14,080,000 139 64,249,996 

3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา 
นันทนาการและวัฒนธรรม 45 22,643,800 44 24,185,000 36 20,400,800 

 
 

32 

 
 

19,780,000 157 87,009,600 
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 8 3,150,000 8 4,940,000 8 1,920,000 

 
11 

 
7,700,000 35 17,710,000 

5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 9 1,170,000 6 5,830,000 2 130,000 

 
 

5 

 
 

1,530,000 22 8,660,000 

6. การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง
และการบริหารจัดการที่ดี 27 9,043,014 38 7,100,000 13 7,000,000 

 
 

11 

 
1,400,000 

65 24,543,014 

รวม 181 166,355,412 182 126,383,000 163 84,866,800 140 78,360,000 666 455,965,212 
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แผนภูมแิสดงจ านวนโครงการ การจดัท าแผน 4 ป ีเปรยีบเทียบตามยุทธศาสตร ์

 

 

แผนภูมแิสดงงบประมาณ มูลค่าโครงการ การจดัท าแผน 4 ปี เปรียบเทียบตามยทุธศาสตร ์
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จ. การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์   ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปง
งบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ.2562 การจ่ายขาดเงินสะสม การด าเนินโครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงิน     
ส ารองจ่าย จ านวน 131 โครงการ งบประมาณ 50,412,176 บาท โดยสามารถจ าแนกได้ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัต/ิจ่ายขาด
เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/  

เงินส ารองจ่าย 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 41 21,945,500 
การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข 27 17,362,566 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและ
วัฒนธรรม 

21 8,004,291 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 3 300,000 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 70,000 
การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
จัดการที่ด ี

38 2,729,819 

 
                    
                   แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ไดร้บัจัดสรรงบประมาณเปรียบเทียบตามยทุธศาสตร์ 
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                 แผนภูมแิสดงจ านวนโครงการ ที่ไดร้บัจดัสรรงบประมาณเปรียบเทียบตามยทุธศาสตร์ 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายชลประทานสาย 4 (ฝั่ง
ซ้าย) หมู่ที่ 1 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจร
มีถนนใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสาย4    
(ฝั่งซ้าย)ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

2 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายปากทางลานนา-สายใน
บ้านไม้เสียบ หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

500,000 เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจร
มีถนนใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล.สายสายปากทางลานนา-
สายในบ้านไม้เสียบ ขนาดผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 188 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

3 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการก่ อสร้ า งถนนผิ ว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 
50-025  สายปากทางลาน
นา – ในบ้านไม้เสียบ หมู่ท่ี 2 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 750,000 เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจร
มีถนนใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน ขนาดผิวจาราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 305 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
 

4 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายห้วยยาง หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

499,000 เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจร
มีถนนใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยยาง ขนาดผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร 

5 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ส า ย ช ล ป ร ะ ท า น ส า ย  5       
(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

499,000 เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจร
มีถนนใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสาย 5   
(ฝั่งซ้าย) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

6 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายตาทัย (รื่นนิยม) 
หมู่ท่ี 5 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม  ก่อสร้างถนน คสล.สายตาทัย(สายรื่นนิยม) ขนาด
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร 

7 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการปรับปรงุถนนสาย
ประชาร่วมใจ 1 พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนสายประชาร่วมใจ 1 พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ระยะทาง 800 เมตร พร้อมเทลีนและวางท่อ คส
ล.มอก.ชั้น3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.60x1.00
เมตร จ านวน 35 ท่อน พร้อมยาแนว 

8 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายใต้สายไฟ  หมู่ที่ 
7 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล.สายใต้สายไฟ ขนาดผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 188 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

9 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โคร งการก่ อสร้ า งถนน 
คสล.สายหลังวัดควนดิน
แดง หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดควนดินแดง ขนาด
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 188 เมตร หนา 0.15 เมตร 

10 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านกลาง หมู่ที่ 
9 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
 

500,000 เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกลาง ขนาดผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 188 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

11 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โคร งการก่ อสร้ า งถนน 
คสล.สายเสริมเจริญสุข หมู่
ที่ 10 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล.สายเสริมเจริญสุข ขนาดผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง3.00 เมตร ยาว 
250 เมตร หนา 0.15 เมตร 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

12 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการจัดซื้อไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง(Solar 
Street light) 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

495,000 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จ าบลเกาะ
ขันธ์มีไฟฟูาสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง 

จัดซื้อไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
พร้อมติดตั้ง(Solar Street light) 
จ านวน 9 ชุด 

13 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณสี่
แยกบ้านไม้เสียบ หมู่ที่ 2 หมู่
ที่ 9 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

400,000 เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ปรับภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกบ้านไม้
เสียบ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 โดย
ด าเนินงานทางเท้า งานถมหินเกร็ด 
งานตกแต่งปลูกต้นไม้ 

14 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการปรับปรงุอาคารศูนย์

ข้อมูลข่าวสาร อบต.เกาะขันธ์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

494,000 เ พื่ อ เ ป็ น ส ถ า น ที่ ร อ ง รั บ ก า ร
ให้บริการประชาชนตามพรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 

ปรับปรุงอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
อบต.เกาะขันธ์ ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 16.00 เมตร 

15 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง
สวนสาธารณะบ้านไม้เสียบ
และบ้านเกาะร้าว 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 เพื่อให้ประชาชนในพื้นทีต่ าบลเกาะ
ขันธ์มีไฟฟูาสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง 

ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างสวนสาธารณะ
บ้านไม้เสียบและบ้านเกาะร้าว หมู่ที่ 
2 และหมู่ที่ 9 จ านวน 60 ชุด 

16 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการปรับปรงุอาคารศูนย์
ฝึกอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

1,000,000 เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ก่
ประชาชนและการปฎิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 

ด าเนินการปรับปรุง ต่อเติมห้อง
ส านักงานภายในอาคาร ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร 
จ านวน 2 ห้อง   

17 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง 
ที่ตั้งคลองท่าไทร หมู่ที่ 1 บ้าน  
ปุายาง ต าบลเกาะขันธ์ 
 

เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

1,157,000 เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ
ผิวดินขนาดกลาง ที่ตั้งคลองท่าไทร 
หมู่ท่ี 1 บ้านปุายาง ต าบลเกาะขันธ์ 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

18 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสรา้งและซ่อมสรา้ง
ถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต รหสัสายทางท้องถิ่น 
นศ.ถ.50-002 สายห้วยหลุด-
ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 6,9  

เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

7,433,000 
 

เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสาย
ทางท้องถิ่น นศ.ถ.50-002 สายห้วย
หลุด-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 6,9 ต าบลเกาะ
ขันธ์  

19 ก า รพั ฒน า ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายคชรัตน์ หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

188,000 เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล.สายคชรัตน์ซอย 1  
(ทางเข้าบ้านนายล้อม บุยชูด า) ขนาด
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

20 ก า รพั ฒน า ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายทุ่งนาบน หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

484,000 เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนาบน 1 
ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร 
หนา 0.15 เมตร                                                                                                                                                                                                              

21 ก า รพั ฒน า ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านตีน หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

324,000 เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตีน ขนาด
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

22 ก า รพั ฒน า ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณ
ส านักงาน อบต.เกาะขันธ์/
ที่ดินแปลงหลัง 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

120,000 เพื่ อปรั บภู มิ ทั ศน์ ให้ เ กิ ดความ
สวยงามรองรับการ ให้บริ การ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 

ปรับภูมิทัศน์หน้าส านักงาน อบต.
เกาะขันธ์ 

23 ก า รพั ฒน า ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการปรับภูมิทศัน์หน้าร.ร.
ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที ่
173, ร.ร.เกาะขันธ์, ร.ร.บา้นไม้
เสียบ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 เพื่ อปรั บภู มิ ทั ศน์ ให้ เ กิ ดความ
สวยงาม 

ปรับภูมิทัศน์หน้าร.ร.ชุมชนควนดิน
แดงมิตรภาพที่ 173, ร.ร.เกาะขันธ์
, ร.ร.บ้านไม้เสียบ 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

24 ก า รพั ฒน า ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านกลางหมู่ที่ 9 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

109,000 เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกลาง
หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
35 เมตร หนา 0.15 เมตร 

25 ก า รพั ฒน า ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังใน
เขตพื้นที่หมู่ที่ 7 จ านวน 3 
สาย 

เงินอุดหนุนทัว่ไป,
รายได้จดัเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจา่ย) 

249,000 เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมแซมถนนลุกรังในเขตพื้นที่หมู่ที่ 
9 จ านวน 3 สาย 

26 ก า รพั ฒน า ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมไหลทางถนน
สายหน้าวัดควนดินแดง หมู่ที่ 
4 

เงินอุดหนุนทัว่ไป,
รายได้จดัเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจา่ย) 

65,000 เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนและ
ไหล่ทางในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมแซมไหลทางถนนสายหน้าวัด
ควนดินแดง หมู่ท่ี 4 

27 ก า รพั ฒน า ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนในเขต
พื้นที่หมู่ที่ 9 

เงินอุดหนุนทัว่ไป,
รายได้จดัเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจา่ย) 

365,000 เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 9 

28 ก า รพั ฒน า ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมท่อเมนส่งน้ าดิบ
เพือ่การเกษตรบ้านทุ่งใหญ่ หมู่
ที่ 6 

เงินอุดหนุนทัว่ไป,
รายได้จดัเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจา่ย) 

41,000 เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะช าชนมี น้ า ใ ช้ เ พื่ อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ซ่อมท่อเมนส่งน้ าดิบเพื่อการเกษตร
บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 9 

29 ก า รพั ฒน า ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล.หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุนทัว่ไป,
รายได้จดัเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจา่ย) 

23,800 เพื่อระบายน้ า วางท่อระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 10 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

30 ก า รพั ฒน า ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการจ้างปรับปรุงสถานที่
ทิ้งขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 
อบต.เกาะขันธ์ 

เงินอุดหนุนทัว่ไป,
รายได้จดัเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจา่ย) 

420,000 เพื่อปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสม อบต.เกาะขันธ์ 

จ้างปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสม อบต.เกาะขันธ์ 

31 ก า รพั ฒน า ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่
หมู่ท่ี 6 

เงินอุดหนุนทัว่ไป,
รายได้จดัเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจา่ย) 

429,000 เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมแซมถนนในพ้ืนที่หมู่ที่ 6 

32 ก า รพั ฒน า ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการขุดลอกบ่อยืม
ชลประทานสาย 3 ฝั่งขวา หมู่
ที่ 1 

เงินอุดหนุนทัว่ไป,
รายได้จดัเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจา่ย) 

120,000 เพื่อระบายน้ าและปูองกันน้ าท่วม ขุดลอกบ่อยืมชลประทานสาย 3 ฝั่ง
ขวา หมู่ที่ 1 

33 ก า รพั ฒน า ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการขุดลอกเหมืองกลาง 
หมู่ท่ี 1 บ้านปุายาง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป,
รายได้จดัเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจา่ย) 

236,000 เพื่อระบายน้ าและปูองกันน้ าท่วม ขุดลอกเหมืองกลาง หมู่ที่ 1 บ้าน
ปุายาง 

34 ก า รพั ฒน า ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการขุดลอกบ่อยืม
ชลประทานสาย4 ฝั่งซ้าย หมู่
ที่ 1 

เงินอุดหนุนทัว่ไป,
รายได้จดัเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจา่ย) 

133,500 เพื่อระบายน้ าและปูองกันน้ าท่วม ขุดลอกบ่อยืมชลประทานสาย4ฝั่ง
ซ้าย หมู่ที่ 1 

35 ก า รพั ฒน า ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการปรับปรงุบ่อทิ้งขยะ 
อบต.เกาะขันธ์ หมู่ท่ี 9 

เงินอุดหนุนทัว่ไป,
รายได้จดัเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจา่ย) 

490,000 เพื่อปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ อบต.เกาะ
ขันธ์ให้อยู่ในสภาพที่รองรับการใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ อบต.เกาะขันธ์ 
หมู่ท่ี 9 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

36 ก า รพั ฒน า ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุนทัว่ไป,
รายได้จดัเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจา่ย) 

99,000 เพื่อระบายน้ าและปูองกันน้ าท่วม วางท่อระบายน้ าหมู่ที่ 5 โดยใช้ท่อ     
คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 100x100 
พร้อมเทลีนคอนกรีตและยาแนว
และเทหินหลังท่อ 

37 ก า รพั ฒน า ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังใน
พื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจ่าย) 

111,000 เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมแซมถนนลุกรังในพื้นที่หมู่ที่ 1 
และหมู่ที่ 4 

38 ก า รพั ฒน า ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการบุกเบิกถนนสายเสริม
เจริญสุข หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจ่าย 

42,900 เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

บุกเบิกถนนสายเสริมเจริญสุข หมู่ที่ 
10 กว้าง 3.000 เมตร ระยะทาง 
100 เมตร  

39 ก า รพั ฒน า ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง 
หมู่ท่ี 4 หมู่ที่ 8 หมู่ท่ี 10 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจ่าย 

88,000 เพื่อระบายน้ าและปูองกันน้ าท่วม ซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 หมู่
ที่ 8 หมู่ที่ 10 

40 ก า รพั ฒน า ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการขุดลอกล าห้วยทุ่งไม้
ปลายปัก-วังพร้าว หมู่ที่ 8-หมู่
ที่ 4 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจ่าย) 

56,000 เพื่อระบายน้ าและปูองกันน้ าท่วม ขุดลอกล าห้วยทุ่งไม้ปลายปัก -วัง
พร้าว หมู่ที่ 8-หมู่ที่ 4 ระยะทาง 
1,500 เมตร 

41 ก า รพั ฒน า ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมท่อเมนส่ง
น้ าประปา หมู่ท่ี 7 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
 

24,300 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 7 มี
น้ าใช้อย่างทั่วถึง 

ซ่อมแซมท่อเมนส่งน้ าประปา หมู่ที่ 
7 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

42 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

โ ค ร ง ก า รพัฒน า สต รี แ ล ะ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง,

ภาษีจัดสรร 

24,000 เพื่ อ เผยแพร่ข้ อมูลความรู้ การ
พัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบรัว 

-จั ด โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ส ต รี แ ล ะ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว าม เ ข้ ม แข็ ง ขอ ง
ครอบครัว 1 ครั้ง/ปง  

43 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมค า
สอนทางศาสนา 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

33,000 เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดย
ใช้หลักธรรมค าสอนทางศาสนา 

จัดโครงการส่ ง เสริมสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมค าสอน
ทางศาสนา  1 ครั้ง/ปง 

44 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

โครงการอบรมส่งเสริมความรู้
แ ล ะ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
ผู้สูงอายุ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

130,000 เพื่ อส่ ง เสริมความรู้ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลเกาะ
ขันธ์ 

จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 1 
ครั้ง/ปง 

45 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

90,000 เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการส าหรับ
ผู้ปุวยเอดส ์

ผู้ปุวยเอดส์ต าลบเกาะขันธ์ 

46 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

12,377,400 เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุต าบลเกาะขันธ์ 

47 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

3,204,800 เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการส าหรับผู้
พิการ 

ผู้พิการต าบลเกาะขันธ์ 

48 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ประจ าปง 
2562 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

154,900 เพื่อเป็นกองทุนสุขภาพเพื่อ
ประชาชน 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ประจ าปง 2562 

49 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

โครงการปูองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
 

65,000 เพื่อปูองกันการเกิดโรคต่างๆใน
สัตว์ 

จัดโครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า) 1 ครั้ง/ปง 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

50 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

15,000 เพื่อปูองกันและระงับโรคติดต่อ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เช่น วัคซีน น้ ายาเคมี เวชภัณฑ์ ฯ 
 

51 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

โครงการหน่วยบริการแพทย์
ฉุกเฉิน 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

492,000 เพื่อช่วยเหลอืประชาชนได้ทันที จัดโครงการหน่วยบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน ในการจ้างเหมาและตอบ
แทนเจ้าหน้าที่ น้ ามันเชื้อเพลิง 
ครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์
ส าหรับรถฉุกเฉิน 

52 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

โครงการตรวจสุขภาพ
รักษาพยาบาลเคลื่อนที่สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

40,100 เพื่อเป็นดารส่งเสริมสุขภาพปูองกัน
และรักษาโรคของประชาชนใน
พื้นที่ต าบลเกาะขันธ์ 

จัดโครงการตรวจสุขภาพ
รักษาพยาบาลเคลื่อนที่สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี 1 ครั้ง/ปง 

53 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

โครงการณรงค์และส่งเสริม
การปูองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

24,400 เพื่อให้ประชาชนเห็นความส าคัญ
และตระหนักปัญหาการขาดสาร
ไอโอดีน 

จัดโครงการณรงค์และส่งเสริมการ
ปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน 1 ครั้ง/
ปง 

54 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

60,500 เพื่อกระตุ้นให้สตรกีลุ่มเปาูหมายใน
พื้นที่หมู่ที ่1-10 ต าบลเกาะขันธ ์
ตรวจเต้านมด้วยตนเองและสนบัสนนุ
ส่งเสรมิอุปกรณ์และสื่อต่างๆเพื่อช่วย
ในการวินจิฉัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 1 
ครั้ง/ปง 

55 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน

เพื่อผู้ปุวยเรื้อรังในพระราช

ประสงค ์

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

75,000 เพื่อให้หมอหมู่บ้านได้รับการอบรม
เรื่องการดุแลสุขภาพผู้ปุวยแบบ
องค์รวม 

จัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านเพื่อ

ผู้ปุวยเรื้อรังในพระราชประสงค์ 1 

ครั้ง/ป ี
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

56 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

โครงการอุ่นไอรักจาก
ครอบครัว ต าบลเกาะขันธ์ 

สปสช. 22,932 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกครอบครัวได้ร่วม
กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันลดความ
รุนแรงในครอบครัว 

จั ด โ ค ร ง ก า ร อุ่ น ไ อ รั ก จ า ก
ครอบครัว ต าบลเกาะขันธ์  1 
ครั้ง 

57 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

โครงการฝึกอบรมทบทวน

อาสาสมัครปูองกันฝุายพล

เรือน(อปพร.) 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

172,000 เพื่อพัฒนาอาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือน
(อปพร.)และเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสารณภัยในรูปแบบต่างๆ 

จัดโครงการฝึกอบรมทบทวน

อาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือน

(อปพร.) 1 ครั้ง/ปี 

58 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

โครงการตั้งจุดบริการ เพื่อ
ปูองกันและลดอุบัติเหตชุ่วง
เทศการปงใหม่ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

35,400 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนช่วง
เทศกาลปงใหม่ 

ลดจ านวนผู้เสียชีวิตและผู้
ประสบอุบัติเหตุ 

59 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

โครงการตั้งจุดบริการเพื่อ

ปูองกันและลดอุบัติเหตุช่วง

เทศกาลสงกรานต์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

16,000 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

ลดจ านวนผู้เสียชีวิตและผู้
ประสบอุบัติเหตุ 

60 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกัน

และอพยพจากอุทกภัยน้้าปุา

ไหลหลากและดินถล่ม 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

44,000 เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะให้ความรู้แก่
ผู้ประสบภัยการช่วยเหลือการอพยพกรณีเกิด
เหตุน้ าปุาไหลหลาก ดินถล่ม 

จัดโครงการฝึกซ้อมแผนปูองกัน

และอพยพจากอุทกภัยน้้าปุาไหล

หลากและดินถล่ม1 ครั้ง/ปี 

61 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
การปูองกันเด็กจมน้ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

44,000 เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะให้ความรู้ผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการปูองกันการ
ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุการณ์เด็กจมน้ า 
 

จัดโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพการปูองกันเด็กจมน้ า
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ
ขันธ์ 1 ครั้ง/ปง 

62 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกัน
และอพยพจากอุทกภัยน้ าปุา
ไหลหลากและดินถล่ม 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

44,000 เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะให้ความรู้แก่
ผู้ประสบภัยการช่วยเหลือการอพยพกรณีเกิด
เหตุน้ าปุาไหลหลาก ดินถล่ม 

จัดโครงการฝึกซ้อมแผนปูองกัน
และอพยพจากอุทกภัยน้ าปุาไหล
หลากและดินถล่ม1 ครั้ง/ปง 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

63 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
การปูองกันเด็กจมน้ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

44,000 เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะให้ความรู้ผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการปูองกันการ
ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุการณ์เด็กจมน้ า 
 

จัดโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพการปูองกันเด็กจมน้ า
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ
ขันธ์ 1 ครั้ง/ปง 

64 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินจากปาบึก 
พ.ศ.2562 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจ่าย) 

41,015 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจาก
ปาบึก พ.ศ.2562 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินจากปาบึก พ.ศ.2562 

65 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

จัดซื้อกระเบื้องและวัสดุ
ซ่อมแซม 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจ่าย) 

24,051 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ต าบล
เกาะขันธ์ 

จัดซื้อกระเบื้องและวัสดุ
ซ่อมแซม 

66 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

จัดซื้อเครื่องปั่นไฟ เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจ่าย 

 

22,000 เพื่อใช้ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
เบื้องต้นจากพายุโซนร้อนปาบึก 

จัดซื้อเครื่องปั่นไฟ 1 เครื่อง 

67 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

โครงการจัดตั้งศนูย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

15,000 เพื่อให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับอ าเภอ 

อุดหนุนงบประมาณ อบต.ชะ
อวด 1 ครั้ง/ปง 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

68 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

โครงการวันอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน(อปพร.)
แห่งชาติ ประจ าปง 2562   

ด าเนินการโดยไม่
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

ด าเนินการโดยไม่
เบิกจ่ายงบประมาณ 

เพื่อให้มีการชุมนุมของ สมาชิก อปพร. รับฟัง
สาร วัน อปพร. ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการศูนย์ อปพร. 
กลาง พร้อมร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่
เขตรับผิดชอบของ อบต 

โครงการวันอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อป
พร.)แห่งชาติ ประจ าปง 
2562  1 ครั้ง/ปง 

69 ก า ร พั ฒ น า ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า 
ศาสนา กีฬา นันทนาการและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

387,270 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา 

70 ก า ร พั ฒ น า ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า 
ศาสนา กีฬา นันทนาการและ
วัฒนธรรม 

สนบัสนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

953,800 เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับประทาน
อาหารกลางวันได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

สนับสนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

71 ก า ร พั ฒ น า ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า 
ศาสนา กีฬา นันทนาการและ
วัฒนธรรม 

สนับสนุนอาหารเสริม(นม)
ให้แก่โรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตพื้นที่ 
อบต.เกาะขันธ์และเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ 
อบต.เกาะขันธ์ 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,841,471 เพื่อให้เด็กนักเรียน/เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับอาหารเสริม(นม)ได้อย่างทั่ วถึงและ
เพียงพอ 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 

72 ก า ร พั ฒ น า ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า 
ศาสนา กีฬา นันทนาการและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ใน

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

3,222,000 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารได้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

อุดหนุนเงินค่าอาหาร
กลางวัน 
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เขตพื้นที่ อบต.เกาะขันธ์ 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ 
  

โครงการ แหล่งท่ีมางบประมาณ จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

73 การพัฒนาด้ านการศึ กษา 
ศาสนา กีฬา นันทนาการและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

40,000 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
และทักษะทางวิชาการของเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรียน ร.ร ในต าบลเกาะขันธ์เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ 

74 การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา กีฬา นนัทนาการและ
วัฒนธรรม 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

108,000 เพื่อนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวัน
เด็ก และกล้าแสดงออก และเพื่อให้
ความส าคัญในวันเด็ก 

จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ 1 ครั้ง/ปง 

75 การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา กีฬา นนัทนาการและ
วัฒนธรรม 

โครงการเด็กปฐมวัยเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

75,250 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่เด็ก
นักเรียน 

โครงการเด็กปฐมวัยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ของ ศพด.ทั้ง 3 แห่ง 

76 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นนัทนาการและ
วัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬา
ครอบครัวอุ่นใจต้านภัยยา
เสพติด 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

250,000 เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย จัดโครงการแข่งขันกีฬาครอบครัวอุ่นใจต้านภัย
ยาเสพติด 1 ครั้ง/ปง 

77 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นนัทนาการและ
วัฒนธรรม 

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปง 
2562 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

50,000 เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานส าพันธ์ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปง 2562 

78 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นนัทนาการและ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมการออก

ก้าลังกาย 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

100,000 เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายแก่
ชุมชน 

จัดโครงการส่งเสริมการออกก้าลังกาย/จัดหา

อุปกรณ์กีฬา 

79 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นนัทนาการและ
วัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุอ าเภอชะอวด 
ประจ าปง 2562 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

6,000 เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในทักษะ
ด้านกีฬาให้ผู้สูงอายุในอ าเภอชะอวด 

อุดหนุนงบประมาณตามแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ
อ าเภอชะอวด ประจ าปง 2562/ 1 ครั้ง 



                              รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2562  

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 32 

 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมางบประมาณ จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

80 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นนัทนาการและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑานักเรียน
เยาวชนและประชาชน  

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

15,000 เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในทักษะ
ด้านกีฬาให้เด็กและเยาวชนใน
อ าเภอชะอวด 

อุดหนุนงบประมาณตามแข่งขันกีฬาเด็กและ
เยาวชน ประจ าปง 2562 /1 ครั้ง 

81 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นนัทนาการและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันลอย

กระทง 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

350,000 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น/ 
เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีลอย
กระทง 

จัดงานวันลอยกระทง ประจ าปง 2562 

82 
 

การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นนัทนาการและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรม

ฝึกอบรมตามหลักวิถี

อิสลาม 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

50,000 เพื่อส่งเสริมประเพณีทางศาสนา จัดโครงการวิถีอิสลาม 1 ครั้ง/ปง 

83 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นนัทนาการและ
วัฒนธรรม 

โครงการจูงลูกจูงหลานเข้า
อบรมและฝึกปฏิบัติธรรม 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

290,500 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้น าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปปรับใชใ้นการ
พัฒนาด ารงชีวิต 

โครงการจูงลูกจูงหลานเข้าอบรมและฝึกปฏิบัติ
ธรรม 1 ครั้ง/ปง 

84 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นนัทนาการและ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรมคุณธรรม 

วัฒนธรรมอิสลาม 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

70,000 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและ
วิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่ 

จัดโครงการอบรมคุณธรรม วัฒนธรรมอิสลาม 

1 ครั้ง/ปง 

85 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นนัทนาการและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันดอกจูด

บาน กาชาดและของดี

เมืองชะอวด 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

50,000 เพื่อส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ
อ าเภอชะอวด 

-อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอชะอวด  
-จัดรถบุพชาติ   
- จัดสถานที่แสดงสิ้นค้า 

86 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นนัทนาการและ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้

ความรู้เกี่ยวกับประเพณี

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

30,000 เพื่อส่งเสริมและสืบสารประเพณี
ท้องถิ่น 

จัดโครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ 1 ครั้ง/
ปง 
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ท้องถิ่น(วันสารทเดือนสิบ) 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมางบประมาณ จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

87 การพัฒนาด้ านการศึ กษา 
ศาสนา กีฬา นันทนาการและ
วัฒนธรรม 

โครงการฝึกอบรมพิธีกร

ทางศาสนา 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

30,000 เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้าน
พิธีกรรมทางศาสนพิธีของชาวพุทธ
แก่เด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไป 

จัดโครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา 1 ครั้ง/
ปง 

88 การพัฒนาด้ านการศึ กษา 
ศาสนา กีฬา นันทนาการและ
วัฒนธรรม 

โครงการมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้น

ธาตุ 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

25,000 เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้
เด็ กและเยาวชนได้ตระหนักถึ ง
ความส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

จัดโครงการมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 1 ครั้ง/ปง 

89 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นันทนาการและ
วัฒนธรรม 

โครงการสืบสานประเพณี

ท้องถิ่นชักพระ 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

60,000 เพื่อให้ประชาชน  เยาวชนรุ่นหลังได้
สืบสาดประเพณีที่ดีงาม 

สนับสนุนและส่งเสริมประเพณีชักพระต าบล
เกาะขันธ์ 

90 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

โครงการจัดงานผลผลิต
ทางการเกษตรของดีต าบล
เกาะขันธ ์

เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้
จัดเก็บเอง, 
ภาษีจัดสรร 

250,000 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลผลิต ผลไม้
ที่มีคุณภาพ 

จัดโครงการจัดงานผลผลิตทางการเกษตรของดี
ต าบลเกาะขันธ์ 1 ครั้ง/ปง 

91 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

จัดซื้อวัสดุการเกษตร เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

10,000 เพื่อจัดซ้ือวัสดุการเกษตร ต้นกล้า
พันธ์ไม้ส าหรับใช้ในการเพาะปลูก 
บ ารุงรักษาตกแต่งสถานที่ราชการ
สวนสาธารณะ  

จัดซื้อวัสดุการเกษตร ต้นกล้าพันธ์ไม้ส้าหรับใช้

ในการเพาะปลูก บ้ารุงรักษาตกแต่งสถานที่

ราชการสวนสาธารณะ ปุาชุมชน 

92 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

โครงการรักน้ า รักปุา 
รักษาแผ่นดิน 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

40,000 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ปุาและพัฒนา
แหล่งน้ า 

จัดโครงการรักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน 1 ครั้ง/
ปง 

93 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

โครงการธนาคารขยะ สปสช. 70,000 เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะ จัดตั้งธนาคารขยะ จ านวน 1 แห่ง 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมางบประมาณ จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

94 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกค ร อ ง แ ละก า รบ ริ ห า ร
จัดการที่ด ี

โ ค ร ง ก า ร อ บ ต . พ บ
ประชาชน 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

45,000 เพื่ออ านวยความสะดวกและพบปะประชาชนใน
พื้นที่ 

จัดโครงการ อบต.พบประชาชน 1 
ครั้ง/ปง 

95 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกค ร อ ง แ ละก า รบ ริ ห า ร
จัดการที่ด ี

โครงการอบรมส่งเสริม

ความรู้ด้านการจัดท้า

แผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

21,000 เพื่ออบรมส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนด้านการ

จัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้

ด้านการจัดท้าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ครั้ง/

ปง 

96 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกค ร อ ง แ ละก า รบ ริ ห า ร
จัดการที่ด ี

โครงการส่งเสริม

ประชาธิปไตยให้แก่

ประชาชน 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

30,000 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย 

จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

ให้แก่ประชาชน 1 ครั้ง/ปี 

97 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกค ร อ ง แ ละก า รบ ริ ห า ร
จัดการที่ด ี

โครงการเวทีประชาคม

ระดับต้าบล 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

10,000 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
และให้ร่วมเสนอปัญหาและความต้องการ 

จัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
รวบรวมข้อมูลจัดท าแผนพัฒนาและ
ประชาคมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

98 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกค ร อ ง แ ละก า รบ ริ ห า ร
จัดการที่ด ี

โครงการเวทีประชาคม

หมู่บ้าน 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

35,000 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
และให้ร่วมเสนอปัญหาและความต้องการ 

จัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
รวบรวมข้อมูลจัดท าแผนพัฒนาและ
ประชาคมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

99 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกค ร อ ง แ ละก า รบ ริ ห า ร
จัดการที่ด ี

การเลือกตั้งผู้บริหาร

ท้องถิ่นและสมาชิกสภา

ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

621,970 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารหรือ ส.
อบต.เกาะขันธ์  
 

จัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารหรือ ส.
อบต.เกาะขันธ์ แทนต าแหน่งที่ว่าง 

100 การพัฒนาด้านการเมืองการ โครงการฝึกอบรมเพิ่ม เงินอุดหนุนทั่วไป, 237,100 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและ จั ด โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม เ พิ่ ม
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ปกครองและการบริหาร
จัดการที่ด ี

ประสิทธิภาพในการท้างาน

และทัศนศึกษาดูงาน 

รายได้จัดเก็บเอง, 
ภาษีจัดสรร 

พัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารส.อบต.พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้างคนงานทั่วไป ผู้น า ผู้แทน
ชุมชน กลุ่มอาชีพ อสม. ผู้สุงอายุ อปพร ฯ 

ประสิทธิภาพในการท างานและทัศน
ศึกษาดูงาน 1 ครั้ง/ปง 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมางบประมาณ จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

101 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกค ร อ ง แ ละก า รบ ริ ห า ร
จัดการที่ด ี

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

40,000 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

จัดโครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 1 ครั้ง 

102 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกค ร อ ง แ ละก า รบ ริ ห า ร
จัดการที่ด ี

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พิธีพระบรมราชาภิเษก 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

33,360 เพื่อร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพิธีพระบรม
ราชาภิเษก 1 ครั้ง 

103 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกค ร อ ง แ ละก า รบ ริ ห า ร
จัดการที่ด ี

โครงการปลูกต้นดอก
ดาวเรืองและต้นไม้เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

65,000   เพื่อปกปูองและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์และสถาบันส าคัญ
ของชาติและได้ร่วมการจัด
เตรียมการจัดงานพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกให้สมพระเกียรติ 
 

โครงการปลูกต้นดอกดาวเรืองและต้นไม้เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ 1 ครั้ง/ปง 

104 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกค ร อ ง แ ละก า รบ ริ ห า ร
จัดการที่ด ี

โครงการอบรมคุณธรรม

และจริยธรรม 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

20,100 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้เด็กเยาวชนประชาชน
เห็นคุณค่าหลักธรรมค าสอน 

จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลัก
พระพุทธสาสนา 

105 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกค ร อ ง แ ละก า รบ ริ ห า ร
จัดการที่ด ี

โครงการฝึกอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่า

ด้วยข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

22,400 เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ผู้บริหาร 
ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายตามพรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่า

ด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 1 ครั้ง/ปง 
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106 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกค ร อ ง แ ละก า รบ ริ ห า ร
จัดการที่ด ี

โครงการวันแม่แห่งชาติ
(12 สิงหาคม) 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
 

30,000 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและระลึก
ถึงพระคุณของแม่ 

จัดกิจกรรมวันแม่ 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมางบประมาณ จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

107 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกค ร อ ง แ ละก า รบ ริ ห า ร
จัดการที่ด ี

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 

กระเช้าดอกไม้และพวง

มาลา 

 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

5,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 

กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 

จัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ

พวงมาลาในงานรัฐพิธีที่ส าคัญ 

108 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกค ร อ ง แ ละก า รบ ริ ห า ร
จัดการที่ด ี

โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีปูาย ภาษีบ ารุง
ท้องท้องและค่าธรรมเนียม
ฯให้กับผู้ที่อยู่ในข่ายต้อง
ช าระภาษีในเขตพื้นที่ 
อบต.เกาะขันธ์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

30,000 เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้มี
หน้าที่ช าระภาษีและค่าธรรมเนียม
แต่ละประเภท 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีปูาย ภาษีบ ารุงท้องท้องและ
ค่าธรรมเนียมฯให้กับผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช าระ
ภาษีในเขตพื้นที่ อบต.เกาะขันธ์ 1 ครั้ง/ปง 

109 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกค ร อ ง แ ละก า รบ ริ ห า ร
จัดการที่ด ี

โครงการอบรมส่งเสริม
ความรู้ด้านช่างและ
หลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของ
ราชการ 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

25,600 เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานด้านช่างให้แก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประชาชนและผู้สนใจ
ทั่วไป 

โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านช่างและ
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ของราชการ 1 ครั้ง/ปง 

110 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกค ร อ ง แ ละก า รบ ริ ห า ร

สมทบกองทุนบ า เหน็ จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น(กบท.) 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

263,389 เพื่อสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น(กบท.) 
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จัดการที่ด ี
111 การพัฒนาด้านการเมืองการ

ปกค ร อ ง แ ละก า รบ ริ ห า ร
จัดการที่ด ี
 

สมทบกองทุนประกันสังคม เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

190,000 เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม สมทบกองทุนประกันสังคม 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมางบประมาณ จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

112 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกค ร อ ง แ ละก า รบ ริ ห า ร
จัดการที ่

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

140,000 เพื่อให้เกิดความพร้อมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 6 เครื่อง 

113 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกค ร อ ง แ ละก า รบ ริ ห า ร
จัดการที ่

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

40,400 เพื่อให้เกิดความพร้อมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จ านวน 6 เครื่อง 

114 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกค ร อ ง แ ละก า รบ ริ ห า ร
จัดการที ่

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องส้ารอง

ไฟฟูา 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

41,300 เพื่ อ ให้ เกิดความพร้อมและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

จัดซือ้ครุภัณฑ์เครื่องส ารองไฟ จ านวน 7 เครื่อง 

115 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกค ร อ ง แ ละก า รบ ริ ห า ร
จัดการที ่

จั ด ซื้ อ ค รุ ภั ณ ฑ์ เ ก้ า อี้
ส านักงาน 

เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

89,500 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว ามพร้ อ ม ในก า ร
ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อและผู้
ที่เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อเก้าอี้ส าหรับ นายก  
จัดซื้อเก้าอี้ส าหรับปลัด   
จัดซื้อเก้าอี้ส าหรับพนักงานจ้าง   
จัดซื้อเก้าอี้ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  
รวมทั้งสิ้น 29 ตัว 

116 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกค ร อ ง แ ละก า รบ ริ ห า ร
จัดการที ่

จัดซื้อเครื่องดูดฝุุน เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

14,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว ามพร้ อ ม ในก า ร
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดูดฝุุน จ านวน 1 เครื่อง 

117 การพัฒนาด้านการเมืองการ จั ด ซื้ อ ค รุ ภั ณ ฑ์ เงินอุดหนุนทั่วไป, 49,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว ามพร้ อ ม ในก า ร จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
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ปกคร อ ง แ ละก า รบ ริ ห า ร
จัดการที ่

เครื่องปรับอากาศแบบแยก

ส่วนชนิดติดผนัง 

รายได้จัดเก็บเอง, 
ภาษีจัดสรร 

ปฏิบัติงาน ชนิดติดผนัง จ านวน 2 เครื่อง 

118 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกค ร อ ง แ ละก า รบ ริ ห า ร
จัดการที ่

จัดซื้อตู้อเนกประสงค์ เงินอุดหนุนทั่วไป, 
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

8,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว ามพร้ อ ม ในก า ร
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้อเนกประสงค์ จ านวน 4 ตู้ 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

119 การพัฒนาด้ านการ เมื อ งการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ 

จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะท างาน เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

72,500 เพื่อให้เกิดความพร้อมในการ
ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อโต๊ะท างานส าหรับ นายก อบต. 
จัดซื้อโต๊ะท างานปลัด   
จัดซื้อโต๊ะท างานส าหรับพนักงานจ้าง   
จัดซื้อโต๊ะท างานส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล รวม 9 ตัว 
 

120 การพัฒนาด้ านการ เมื อ งการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
 

4,000 เพื่อให้เกิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จ านวน 1 ตู้ 

121 การพัฒนาด้ านการ เมื อ งการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟูมเอกสาร เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

182,000 เพื่อให้เกิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟูมเอกสาร 40 ช่อง   
จ านวน   26 ตู้ 

122 การพัฒนาด้ านการ เมื อ งการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อพร้อมติดตั้งพัดลมติด
ผนัง 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

23,000 เพื่อให้เกิดความพร้อมในการ
ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อพร้อมติดตั้งพัดลมติดผนัง  จ านวน 
10 ตัว 

123 การพัฒนาด้ านการ เมื อ งการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อพัดลมแบบตั้งพื้นแบบ
สามขา 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

20,000 เพื่อให้เกิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อพัดลมแบบตั้งพื้นสามขา  จ านวน  
5 ตัว 

124 การพัฒนาด้ านการ เมื อ งการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อถังเก็บน้ าบนดิน เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

18,000 เพื่อเป็นที่ เก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซื้อถังเก็บน้ าบนดิน PE ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร จ านวน 1 ถัง 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

125 การพัฒนาด้ านการ เมื อ งการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จั ด ซื้ อ พ ร้ อ ม ติ ด ตั้ ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

66,000 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของเด็กนักเรียน 

จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ส าหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านสี่กั๊ก จ านวน 2 ชุด 

126 การพัฒนาด้ านการ เมื อ งการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อรถพ่วงลากจูงบรรทุก
เรือท้องแบน 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

80,000 เพื่อให้เกิดความพร้อมในการ
ปฏิ บั ติ ง า นและรอ ง รั บ ก า ร
ให้บริการประชาชน 

จัดซื้อรถพ่วงลากจูงบรรทุกเรือท้องแบน 
จ านวน 1 คัน  

127 การพัฒนาด้ านการ เมื อ งการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อไฟแวบสามเหลี่ยม เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

60,000 เพื่อให้เกิดความพร้อมในการ
ปฏิ บั ติ ง า นและรอ ง รั บ ก า ร
ให้บริการประชาชน 

จัดซื้อไฟแวบสามเหลี่ยม จ านวน 4 ปูาย 

128 การพัฒนาด้ านการ เมื อ งการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึ กษาด้ วย เทค โน โลยี
สารสนเทศ DLTV 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

30,700 เพื่ อส่ ง เสริมและพัฒนาทาง
การศึกษาแก่เด็กนักเรียน 

จั ดซื้ อชุ ดอุปกรณ์ ส าหรั บห้ อ ง เ รี ยน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านลานนา จ านวน 1 ชุด 

129 การพัฒนาด้ านการ เมื อ งการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

9,500 เพื่อให้เกิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จ านวน 1 เครื่อง 

130 การพัฒนาด้ านการ เมื อ งการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อเตียงนอน เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

47,000 เพื่อให้เกิดความพร้อมในการ
รองรับการให้บริการประชาชน 

จัดซื้อครุภัณฑ์เตียงนอนพร้อมวัสดุผ้าปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอนและที่นอน 
จ านวน 10 ชุด 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

131 การพัฒนาด้ านการ เมื อ งการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์(Smart Card 
Reader) 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

10,000 เพื่อให้เกิดความพร้อมในการ
รองรับการให้บริการประชาชน 

จั ด ซื้ อ อุ ป ก ร ณ์ อ่ า น บั ต ร แ บ บ
อเนกประสงค์(Smart Card Reader) 
จ านวน 8 เครื่อง  
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 ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 อบต.เกาะขันธ์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ เงินส ารองจ่าย 
การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา/อนุมัติกันเงินต่อสภา รวม 113 โครงการ  จ านวนเงิน 46,391,059 บาท มี
การเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 106 โครงการ จ านวนเงิน 46,391,059  บาท  อนุมัติกันเงินต่อสภา/อยู่
ระหว่างการด าเนินการ จ านวน  2,158,000 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ 

การก่อหนี้ผูกพัน/ลง
นามในสัญญา(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

อนุมัติกันเงิน
ต่อสภา/อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 41 21,849,500 38 19,860,700 3 1,989,000 
2. การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการ
สาธารณสุข 

19 16,236,370 19 16,236,370 - - 

3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ
และวัฒนธรรม 

19 6,375,455 19 6,375,455 - - 

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 2 255,050 2 255,050 - - 
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1 69,590 1 69,590 - - 
6. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
จัดการที่ดี 

31 1,605,094 27 1,435,294 4 169,800 

รวม 113 46,391,059 106 44,232,459 7 2,158,800 

 

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการทีป่รากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ไดป้ฏิบตัิ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการที่ปรากฏ

อยู่ในแผน 
จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ร้อยละ 

  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและบริการสาธารณะ 52 41 78.84 

  2. การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการ
สาธารณสุข 

34 19 55.88 

  3. การพัฒนาด้านการศึกษา สาสนา กีฬา นันทนาการ
และวัฒนธรรม 

44 19 43.18 

  4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 8 2 25.00 

  5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 1 16.66 

  6. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
จัดการที่ดี 

38 31 81.57 

รวม 182 113 62.08 
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การเบิกจ่ายงบประมาณป ี2562 ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่เบิกจ่าย 

จ านวนเงิน(บาท) ร้อยละ จ านวนเงิน(บาท) ร้อยละ 

  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและบริการสาธารณะ 21,849,500 47.09 19,860,700 44.90 

  2. การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณะสุข 16,236,370 35.57 16,236,370 37.34 

  3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและ
วัฒนธรรม 

6,375,455 13.96 6,375,455 14.66 

  4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 255,050 0.55 255,050 0.58 

  5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 69,590 0.15 69,590 0.16 

  6. การพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 1,605,094 3.51 1,435,294 3.30 

รวม 46,391,059 100 44,232,459 100 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตังิบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม ที่มกีารก่อหนีผู้กพนั/ลงนามในสัญญา มดีังนี้ 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
(วัน) 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ชลประทานสาย 4 (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่1 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 495,000 495,000 หจก.กฤตชัยก่อสร้าง 888 19/04/2562 60 

2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ปากทางลานนา-สายในบ้านไม้เสียบ 
หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 497,000 497,000 หจก.เทพนรินทร์รุ่งเรืองกิจ 20/06/2562 60 

3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ห้วยยาง หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 499,000 499,000 หจก.สาธิตธุรกิจ 28/05/2562 90 

4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
ชลประทานสาย 5 (ฝั่งซ้าย)  หมู่ที่ 
4 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 496,000 496,000 นายวิชิต  มีแต้ม 19/04/2562 60 

5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตา
ทัย (รื่นนิยม) หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 498,500 498,500 หจก.สมชายก่อสร้าง 2015 30/09/2562 60 

6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการปรับปรุงถนนสายประชา
ร่วมใจ 1 พร้อมวางท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 498,000 498,000 จันทระการค้า 27/09/2562 60 

7 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายใต้
สายไฟ  หมู่ที่ 7 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 495,000 495,000 หจก.ภัทรกิจรุ่งเรือง 1999 24/04/2562 60 

8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
หลังวัดควนดินแดง หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 495,000 495,000 หจก.กอบโชคก่อสร้าง 888 23/04/2562 60 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
(วัน) 

9 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านกลาง หมู่ที่ 9 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
 

500,000 495,000 495,000 หจก.สมชายก่อสร้าง 23/04/2562 60 

10 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
เสริมเจริญสุข หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
 

500,000 495,000 495,000 หจก.เพชรภูผาโยธากิจ 22/04/2562 60 

11 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการจัดซื้อไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิ ตย์พร้ อมติ ดตั้ ง ( Solar 
Street light) 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
 

495,000 495,000 - อนุมัติกันเงินต่อสภาสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปง 

พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 

- - 

12 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณสี่แยก
บ้านไม้เสียบ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

400,000 400,000 400,000 หจก.สมชายก่อสร้าง 2015 27/03/2562 30 

13 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร อบต.เกาะขันธ์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

494,000 494,000 - อนุมัติกันเงินต่อสภาสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปง 

พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 

- - 

14 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง
สวนสาธารณะบ้านไม้เสียบและบ้าน
เกาะร้าว 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 498,200 498,200 ขจรการช่าง 20/02/2562 30 

15  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึก
อาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

1,000,000 
 

1,000,000 - อนุมัติกันเงินต่อสภาสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปง 

พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 

- - 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
(วัน) 

16 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ที่ตั้ง
คลองท่าไทร หมู่ที่ 1 บ้านปุายาง 
ต าบลเกาะขันธ ์

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,157,000 1,132,000 1,132,000 หจก.เพชรภูผาโยธากิจ 18/01/2562 60 

17 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างและซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์     
ติกคอนกรีต รหัสสายทางท้องถิ่น 
นศ.ถ.50-002 สายห้วยหลุด-ทุ่ง
ใหญ่ หมู่ที่ 6,9 ต าบลเกาะขันธ์ มี
พื้ นที่ ร วม ไม่ น้ อยกว่ า  14,072 
ตารางเมตร 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 7,433,000 7,415,000 7,415,000 หจก.เทพนรินทร์รุ่งเรืองกิจ 19/09/2562 150 

18 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคช
รัตน์ หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

188,000 187,000 187,000 นายวิชิต  มีแต้ม 20/09/2562 60 

19 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่ง
นาบน หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

484,000 482,000 482,000 หจก.จีพีโยธากิจ(2000) 17/09/2562 60 

20 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านตีน หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

324,000 321,500 321,500 นายวิชิต มีแต้ม 20/09/2562 60 

21 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โค ร งการปรั บภู มิ ทั ศน์ บ ริ เ วณ
ส านักงาน อบต.เกาะขันธ์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
 

120,000 117,000 117,000 ขจรการช่าง 09/10/2562 45 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
(วัน) 

22 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการปรับภูมิทัศน์หน้าโรงเรียน
ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173, 
โรงเรียนเกาะขันธ์, โรงเรียนบ้านไม้
เสียบ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 499,000 499,000 นายวิรัตน์  รัตนพันธ์ 19/06/2562 30 

23 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านกลางหมู่ที่ 9 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

109,000 102,000 102,000 นายวิรัตน์  รัตนพันธ์ 27/08/2562 90 

24 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขต
พื้นที่หมู่ที่ 7 (จ านวน 3 สาย) 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจ่าย) 

249,000 249,000 249,000 นายจิรสิทธิ์  ชูยก 26/08/2562 15 

25 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสาย
หน้าวัดควนดินแดง หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจ่าย) 

65,000 65,000 65,000 นายวิชิต  มีแต้ม 14/08/2562 15 

26 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่หมู่ที่ 
9 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจ่าย) 

365,000 365,000 365,000 นายวิรัตน์ รัตนพันธ์ 07/06/2562 15 

27 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมท่อเมนส่งน้ าดิบเพื่อ
การเกษตรบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจ่าย) 

41,000 41,000 41,000 นายวิรัตน์ รัตนพันธ์ 09/05/2562 15 

 



                              รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2562  

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 48 

 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
(วัน) 

28 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 
10 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจ่าย) 

23,800 23,800 23,800 นายวิรัช  พันธ์ศักดิ์ 23/08/2562 7 

29 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการจ้างปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสม อบต.เกาะขันธ์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจ่าย) 

420,000 420,000 420,000 นายสุริยา มะลิวงศ์ 21/04/2562 20 

30 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ หมู่ที่ 
6 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจ่าย) 

429,000 429,000 429,000 นายจิรสิทธิ์  ชูยก 21/03/2562 15 

31 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการขุดลอกบ่อยืมชลประทาน
สาย 3 ฝั่งขวา หมู่ที่ 1 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจ่าย) 

120,000 120,000 120,000 ส.ธนันต์ โดย สรนันต์ เอื้อ
บ ารุงเกียรต ิ

05/03/2562 10 

32 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการขุดลอกเหมืองกลาง หมู่ที่ 1 
บ้านปุายาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจ่าย) 

236,000 236,000 236,000 ส.ธนันต์ โดย สรนันต์ เอื้อ
บ ารุงเกียรต ิ

05/03/2562 10 

33 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการขุดลอกบ่อยืมชลประทาน
สาย 4 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 1 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจ่าย) 

133,500 133,500 133,500 ตรีเทพการก่อสร้าง โดย
นายมนตรี รอดพิบัติ 

28/01/2562 10 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
(วัน) 

34 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ อบต.
เกาะขันธ์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจ่าย) 

490,000 490,000 490,000 ตรีเทพการก่อสร้าง โดย
นายมนตรี รอดพิบัติ 

22/11/2561 30 

35 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจ่าย) 

99,000 99,000 99,000 นายจิรสิทธิ์  ชูยก 26/09/2562 3 

36 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจ่าย) 

111,000 111,000 111,000 นายจิรสิทธิ์  ชูยก 20/09/2562 15 

37 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการบุกเบิกถนนสายเสริมเจริญ
สุข หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจ่าย) 

42,900 42,900 42,900 นายอุสาห์ ด้วงสง 30/09/2562 5 

38 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 
4 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจ่าย) 

 

88,000 88,000 88,000 จีรสิทธิ์  ชูยก 30/109/256
2 

30 

39 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการขุดลอกล าห้วยทุ่งไม้ปลาย
ปัก-วังพร้าว หมู่ที่ 8-หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจ่าย) 

 

56,000 56,000 56,000 หจก.ชะอวดรวมช่าง 30/09/2562 3 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
(วัน) 

40 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมท่อเมนส่งน้ าประปา 
หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

24,300 24,300 24,300 ขจรการช่าง 30/09/2562 7 

41 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้ างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น นศ.ถ 50-025  สายปาก
ทางลานนา – ในบ้านไม้เสียบ หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุนเฉพะกิจ 750,000 750,000 750,000 หจก.จี.พี.โยธากิจ(2000) 08/05/2562 9 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตังิบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม ที่มกีารก่อหนีผู้กพนั/ลงนามในสัญญา มดีังนี้ 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

(วัน) 
1 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ

ชีวิตและบริการสาธารณสุข 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เงินอุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค์ 
12,377,400 

 
963,100 
963,900 
961,800 
965,100 
968,100 
968,700 
975,500 
973,900 
974,300 
976,500 
978,000 
976,600 

963,100 
963,900 
961,800 
965,100 
968,100 
968,700 
975,500 
973,900 
974,300 
976,500 
978,000 
976,600 

ผู้สูงอายุต าบลเกาะขันธ์ 
ผู้สูงอายุต าบลเกาะขันธ์ 
ผู้สูงอายุต าบลเกาะขันธ์ 
ผู้สูงอายุต าบลเกาะขันธ์ 
ผู้สูงอายุต าบลเกาะขันธ์ 
ผู้สูงอายุต าบลเกาะขันธ์ 
ผู้สูงอายุต าบลเกาะขันธ์ 
ผู้สูงอายุต าบลเกาะขันธ์ 
ผู้สูงอายุต าบลเกาะขันธ์ 
ผู้สูงอายุต าบลเกาะขันธ์ 
ผู้สูงอายุต าบลเกาะขันธ์ 
ผู้สูงอายุต าบลเกาะขันธ์ 

08/10/61 
06/11/61 
04/12/61 
02/01/62 
05/02/62 
05/03/62 
03/04/62 
03/05/62 
07/06/62 
05/07/62 
05/08/62 
09/09/62 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

2 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

เบี้ยยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

3,204,800 240,000 
244,000 
247,200 
249,600 
259,200 
263,200 
281,600 
281,600 
272,800 
284,000 
289,600 
292,000 

240,000 
244,000 
247,200 
249,600 
259,200 
263,200 
281,600 
281,600 
272,800 
284,000 
289,600 
292,000 

คนพิการต าบลเกาะขันธ์ 
คนพิการต าบลเกาะขันธ์ 
คนพิการต าบลเกาะขันธ์ 
คนพิการต าบลเกาะขันธ์ 
คนพิการต าบลเกาะขันธ์ 
คนพิการต าบลเกาะขันธ์ 
คนพิการต าบลเกาะขันธ์ 
คนพิการต าบลเกาะขันธ์ 
คนพิการต าบลเกาะขันธ์ 
คนพิการต าบลเกาะขันธ์ 
คนพิการต าบลเกาะขันธ์ 
คนพิการต าบลเกาะขันธ์ 

08/10/61 
06/11/61 
04/12/61 
02/01/62 
05/02/62 
05/03/62 
03/04/62 
03/05/62 
07/06/62 
05/07/62 
05/08/62 
09/09/62 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา

งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

(วัน) 
3 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ

ชีวิตและบริการสาธารณสุข 
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ เงินอุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค์ 
90,000 4,000 

4,000 
4,000 
4,000 
4,500 
4,500 
4,500 
4,500 
4,500 
4,500 
4,500 
4,500 

4,000 
4,000 
4,000 
4,000 
4,500 
4,500 
4,500 
4,500 
4,500 
4,500 
4,500 
4,500 

ผู้ปุวยเอดส์ต าบลเกาะขันธ์ 
ผู้ปุวยเอดส์ต าบลเกาะขันธ์ 
ผู้ปุวยเอดส์ต าบลเกาะขันธ์ 
ผู้ปุวยเอดส์ต าบลเกาะขันธ์ 
ผู้ปุวยเอดส์ต าบลเกาะขันธ์ 
ผู้ปุวยเอดส์ต าบลเกาะขันธ์ 
ผู้ปุวยเอดส์ต าบลเกาะขันธ์ 
ผู้ปุวยเอดส์ต าบลเกาะขันธ์ 
ผู้ปุวยเอดส์ต าบลเกาะขันธ์ 
ผู้ปุวยเอดส์ต าบลเกาะขันธ์ 
ผู้ปุวยเอดส์ต าบลเกาะขันธ์ 
ผู้ปุวยเอดส์ต าบลเกาะขันธ์ 

08/10/61 
06/11/61 
04/12/61 
02/01/62 
05/02/62 
05/03/62 
03/04/62 
03/05/62 
07/06/62 
05/07/62 
05/08/62 
09/09/62 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

4 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

โครงการอุ่น ไอรักจากครอบครัว 
ต าบลเกาะขันธ ์

สปสช. 22,932 22,932 22,932 ศพค.ต าบลเกาะขันธ ์ 24/08/2562 7 

5 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

โครงการอบรมส่งเสริมความรู้และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

130,000 4,464 
39,060 
37,900 
45,000 

4,464 
39,060 
37,900 
45,000 

ร้านสมิทธิ์ งานปูาย 
ร้านบ่อล้อ ไอที 

นางจันทร์เพ็ญ ปานศรี 
นางหนูรมย์ ทองค า 

08/08/2562 
08/08/2562 
08/08/2562 
08/08/2562 

2 
2 
2 
2 

6 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ประจ าปง 2562 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

295,000 295,000 295,000 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

21/11/2561 3 

7 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า(ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร, 
 

65,000 4,432 
48,040 
5,280 
7,200 

4,432 
48,040 
5,280 
7,200 

สมิทธิ์งานปูาย 
ทีที มาร์เก็ตติ้ง 

นางจันทร์เพ็ญ  ปานศรี 
นางหนูรมย์  ทองค า 

07/02/2562 
07/02/2562 
07/02/2562 
07/02/2562 

5 
5 
7 
5 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา

งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
(วัน) 

8 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

โครงการหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร, 
 

492,000 72,000 
72,000 
72,000 
72,000 
72,000 
72,000 

35,702.80 
 

72,000 
72,000 
72,000 
72,000 
72,000 
72,000 

35,702.80 

นายสุชิต  ทองนอก 
นางจีรวรรณ  เพ็งเกลี้ยง 

นายรันน์  มะหมีน 
นางสาวสุใหม่  รักดี 
นายบุญน า  ชุมแก้ว 

นายสิทธิชัย  เณรานนท์ 
หจก.ถาวรพัฒนา 1994 

01/10/2561 
01/10/2561 
01/10/2561 
01/10/2561 
01/10/2561 
01/10/2561 
01/10/2561 

365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 

9 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

โครงการตรวจสุขภาพรักษาพยาบาล
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูา
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

40,100 432 
4,600 

35,000 
 

432 
4,600 

35,000 

สมิทธิ์งานปูาย 
บ่อล้อไอที 

บจก.สว่างโอสถนครศรี 

08/02/2562 
08/02/2562 
08/02/2562 

5 
2 
5 

10 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

โครงการณรงค์และส่งเสริมการ
ปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

24,400 13,000 
9,000 
2,400 

13,000 
9,000 
2,400 

นางหนูรมย์  ทองค า 
สมิทธิ์งานปูาย 

นางสาวพิมพ์พจี โรจน์มณี 
(ยืมค่าสมนาคุณวทิยากร) 

21/06/2562 
24/06/2562 
05/07/2562 

5 
3 
3 

11 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

60,500 52,000 
3,700 
4,800 

52,000 
3,700 
4,800 

นางหนูรมย์  ทองค า 
สมิทธิ์งานปูาย 

นางสาวพิมพ์พจี โรจน์มณี 
(ยืมค่าสมนาคุณวทิยากร) 

22/05/2562 
22/05/2562 
22/05/2562 

2 
2 
3 

12 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านเพื่อผู้ปุวย
เรื้อรังในพระราชประสงค์ 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

75,000 432 
42,500 
26,000 
6,000 

432 
42,500 
26,000 
6,000 

สมิทธิ์งานปูาย 
บ่อล้อไอที 

นางหนูรมย์  ทองค า 
นางสาวพิมพ์พจี โรจน์มณี 

(ยืมค่าสมนาคุณวทิยากร) 

19/04/2562 
19/04/2562 
19/04/2562 
24/04/2562 

5 
5 
7 
3 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา

งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
 

ล าดับที่ 

13 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

โครงการต้ังจุดบริการเพื่อปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปงใหม่ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

35,400 720 
4,500 
5,355 

720 
4,500 
5,355 

สมิทธิ์งานปูาย 
นางจันทร์เพ็ญ  ปานศรี 

นางรุ่งณภา  ชูคง 

25/12/2561 
25/12/2561 
25/12/2561 

2 
2 
2 

14 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

โครงการต้ังจุดบริการเพื่อปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

16,000 2,925 
5,355 
7,500 

2,925 
5,355 
7,500 

สมิทธิ์งานปูาย 
นางรุ่งณภา  ชูคง 

นางจันทร์เพ็ญ  ปานศรี 

09/04/2562 
09/04/2562 
29/08/2562 

2 
2 
7 

15 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการ
ปูองกันเด็กจมน้ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะขันธ ์

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

44,000 14,300 
4,000 
8,000 
675 

12,000 

14,300 
4,000 
8,000 
675 

12,000 

นางรุ่งณภา  ชูคง 
นายวิโรจน์  สงสม 

บ่อล้อไอที 
สมิทธิ์งานปูาย 

นางสาวศิรินุช  จ าเริญ 
นางจิราวัลย์ หนูนวล 
นายประสิทธิ์  ชุมโชติ 
(ยืมค่าสมนาคุณวทิยากร) 

18/08/2562 
11/04/2562 
11/04/2562 
11/04/2562 

 
18/04/62 

7 
7 
7 
2 
 

3 

16 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินจากปาบึก พ.ศ.2562 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจ่าย) 

41,015 41,015 41,015 หจก.ธนนวัสดุก่อสร้าง 
โดย นางระพีพรรณ  

พรหมช่วย 

25/03/2562 3 

17 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 

จัดซื้อกระเบื้องและวัสดุซ่อมแซม เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจ่าย) 

24,051 24,051 24,051 หจก.ส.เกษตรรุ่งเรือง 27/09/2562 3 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
(วัน) 

18 การพัฒนาด้านสังคม
คุณภาพชีวิตและบริการ
สาธารณสุข 

จัดซื้อเครื่องปั่นไป เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
(เงินส ารองจ่าย) 

22,000 22,000 22,000 หจก.ส.เกษตรรุ่งเรือง 25/03/2562 3 

19 การพัฒนาด้านสังคม
คุณภาพชีวิตและบริการ
สาธารณสุข 

โครงการวันอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน(อปพร.)แห่งชาติ ประจ าปง 2562   

ด าเนินการโดยไม่
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ด าเนินการโดยไม่
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

- - อปพร.ต าบลเกาะขันธ์ - - 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตังิบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม ที่มกีารก่อหนีผู้กพนั/ลงนามในสัญญา มดีังนี้ 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
(วัน) 

1 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นันทนาการ
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

953,800 299,600 
324,000 
227,400 

299,600 
324,000 
227,400 

นางสาวสุชีพ  รัตนานก 
นางหนูรมย์  ทองค า 

นางส้อสิหย๊ะ  ยางกุลเชาว์ 

30/10/2561 
30/10/2561 
30/10/2561 

245 
245 
245 

2 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นันทนาการ
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่ าใช้ จ่ ายการบริหาร
สถานศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

387,270 148,330 
83,800 

155,140 

148,330 
83,800 

155,140 

ศพด.บ้านลานนา 
ศพด.บ้านทุ่งใหญ่ 
ศพด.บ้านสี่กั๊ก 

01/10/2561 
01/10/2561 
01/10/2561 

365 
365 
365 

3 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นันทนาการ
และวัฒนธรรม 

สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตพื้นที่ อบต.เกาะ
ขันธ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ 
อบต.เกาะขันธ ์

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

1,531,045 
(ร.ร.) 

310,426 
(ศพด.) 

1,439,763.80 
 

309,732.20 

1,439,763.80 
 

309,732.20 

นครแดรี่พลัส 
 

นครแดรี่พลัส 

30/10/2561 
 

30/10/2561 

260 
 

260 

4 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นันทนาการ
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตพื้นที่ 
อบต.เกาะขันธ ์

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

3,222,000 816,000 
520,000 
150,400 
382,000 

816,000 
520,000 
150,400 
382,000 

ร.ร.ชุมชนควนดินแดง 
ร.ร.บ้านทุ่งใหญ่ 
ร.ร.วัดไม้เสียบ 
ร.ร.บ้านลานนา 

04/11/2561 
06/11/2561 
03/11/2561 
05/11/2561 

200 
200 
200 
200 

5 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นันทนาการ
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันวิชาการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

40,000 6,210 
3,000 
5,450 
1,700 

20,640 

6,210 
3,000 
5,450 
1,700 

20,640 

ร้านสมิทธิ์งานปูาย 
ร้านเอบุ๊ค 

นางจันทร์เพ็ญ  ปานศรี 
นางส้อสิหย๊ะ  แย่งกุลเชาวร์ 

นางสุชีพ  รัตนานก 

15/03/2562 
15/03/2562 
18/03/2562 
21/03/2562 
19/03/2562 

2 
3 
5 
2 
3 

6 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นันทนาการ
และวัฒนธรรม 

โครงการเด็กปฐมวัยเรียนรู้ เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค ์

75,250  
33,970 

 
33,970 

ศพด.บ้านลานนา 
ศพด.สี่กั๊ก 

ศพด.ทุ่งใหญ่ 

20/08/2562 
20/08/2562 
20/08/2562 

3 
3 
3 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตังิบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม ที่มกีารก่อหนีผู้กพนั/ลงนามในสัญญา มดีังนี้ 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
(วัน) 

7 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นันทนาการ
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันเด็ก เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

108,000 8,794 
1,514 

26,600 
3,000 

12,500 
15,000 
25,900 

8,794 
1,514 

26,600 
3,000 

12,500 
15,000 
25,900 

สมิทธ์งานปูาย 
สหวิทยาเครื่องเขียน 

นางจันทร์เพ็ญ  ปานศรี 
นางส้อสิหย๊ะ  แย่งกุลเชาว ์

นายเลิศ  โชติวงศ์ 
นายวิโรจน์  สงสม 

นางหนูรมย์  ทองค า 

04/01/2562 
04/01/2562 
04/01/2562 
04/01/2562 
04/01/2562 
10/01/2562 
10/01/2562 

3 
2 
5 
5 
5 
2 
2 

8 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นันทนาการ
และวัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬาครอบครัวอุ่นใจต้าน
ภัยยาเสพติด 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

250,000 23,300 
8,050 

34,000 
8,500 
6,000 

61,710 
7,242 

101,100 

23,300 
8,050 

34,000 
8,500 
6,000 

61,710 
7,242 

101,100 

นางณกัลยา  คล้ายแก้ว 
นางส้อสิหย๊ะ  แย่งกุลเชาว ์

นายวุฒิเลิศ  โชติวงค์ 
นางสาวสุชีพ  รัตนานก 

ศึกษาภัณฑ ์
นางสาวสุทธิชา  รามณีย์ 

สมิทธิ์งานปูาย 
นายชาตรี แก้วเขียว 

นายตฤณชาติ  นวลพล 
นางสาวเอมอร ณ นคร 

(เงินยืมค่าตอบแทนคณะกรรมการ) 

03/05/2562 
03/05/2562 
03/05/2562 
18/05/2562 
03/05/2562 
03/05/2562 
03/05/2562 

 
04/06/2562 

15 
15 
15 
18 
5 
5 
5 
 

13 

9 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นันทนาการ
และวัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

50,000 50,000 50,000 ร้าน เซเว่น วัน 12/03/2562 5 

10 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นันทนาการ
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

100,000 100,000 100,000 ร้านสุดใจเครื่องเขียน 
 โดย  

นางอุไร มูสิกสง 

08/05/2562 19 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตังิบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม ที่มกีารก่อหนีผู้กพนั/ลงนามในสัญญา มดีังนี้ 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
(วัน) 

11 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นันทนาการ
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันลอยกระทง เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

350,000 20,952 
24,900 
16,300 
18,500 
80,500 
29,500 
30,000 
20,000 
76,325 
33,000 

20,952 
24,900 
16,300 
18,500 
80,500 
29,500 
30,000 
20,000 
76,325 
33,000 

สมิทธิ์งานปูาย 
นางรุ่งณภา  ชูคง 

นางส้อสิหย๊ะ  แย่งกุลเชาว ์
นางณกัลยา  คล้ายแก้ว 

นายวิโรจน์  สงสม 
นายวุฒิเลิศ  โชติวงศ์ 
นางหนูรมย์  ทองค า 
นางสุชีพ  รัตนานก 

บ่อล้อไอที 
นายชาตรี  แก้วเขียว 

นายตฤณชาติ  นวลพล 
นางจิราวัลย์ หนูนวล 

(เงินยืมตามโครงการลอยกระทง) 

09/11/2561 
13/11/2561 
13/11/2561 
15/11/2561 
16/11/2561 
19/11/2561 
19/11/2561 
19/11/2561 
13/11/2561 

 
21/11/2561 

7 
5 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
5 

13 

12 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นันทนาการ
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมตามหลักวิถี
อิสลาม 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

50,000 3,456 
10,100 
28,000 
8,400 

3,456 
10,100 
28,000 
8,400 

ชนาภัทร 
นางสุมาลี  โต๊ะแดง 
นางนูรีฮ๊ะ  ยุทธกาศ 

นายตฤณชาติ นวลพล 
(เงินยืมค่าสมนาคุณวิทยากร) 

20/08/2562 
21/08/2562 
21/08/2562 
23/08/2562 

2 
2 
2 
5 

13 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นันทนาการ
และวัฒนธรรม 

โครงการจูงลูกจูงหลานเข้าอบรมและฝึก
ปฏิบัติธรรม 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

290,500 21,432 
4,200 
9,200 

80,000 
144,000 

1,600 

21,432 
4,200 
9,200 

80,000 
144,000 

1,600 

สมิทธิ์งานปูาย 
นางณกัลยา  คล้ายแก้ว 

นางสุชีพ  รัตนานก 
นายเชิดเกียรติ  ช่วยนุ่ม 

นางส้อสิหย๊ะ  แย่งกลุเชาว ์
นายตฤณชาติ นวลพล 

(เงินยืมค่าสมนาคุณวิทยากร) 

08/07/2562 
05/07/2562 
05/05/2562 
05/05/2562 
05/07/2562 

08/07/62 

3 
3 
3 
3 
4 
3 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตังิบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม ที่มกีารก่อหนีผู้กพนั/ลงนามในสัญญา มดีังนี้ 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
(วัน) 

14 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นันทนาการ
และวัฒนธรรม 

โครงการอบรมคุณธรรม วัฒนธรรมอิสลาม เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

70,000 2,700 
9,800 

40,000 
17,500 

2,700 
9,800 

40,000 
17,500 

สมิทธิ์งานปูาย 
นางสุมาลี  โต๊ะแดง 
นางนูรีฮ๊ะ  ยุทธกาศ 

นายตฤณชาติ นวลพล 
นายพงษ์ศักดิ์ เรืองแก้ว  
นางสาวกันยารัตน์ บัวมา 
(เงินยืมค่าสมนาคุณวิทยากร) 

24/04/2562 
24/04/2562 
24/04/2562 
29/04/2562 

 

2 
7 
7 
4 

15 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นันทนาการ
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันดอกจูดบาน กาชาด
และของดีเมืองชะอวด 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

50,000 2,308 
38,900 
8,750 

2,308 
38,900 
8,750 

สมิทธิ์งานปูาย 
นางรุ่งณภา  ชูคง 

นงหนูรมย์  ทองค า 

10/07/2562 
10/07/2562 
19/07/2562 

5 
10 
10 

16 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นันทนาการ
และวัฒนธรรม 

โ ค ร ง ก า ร จั ด กิ จ ก ร รม ฝึ ก อบ รม เ ชิ ง
ปฏิบัติการให้ความรู้ เกี่ยวกับประเพณี
ท้องถิ่น(วันสารทเดือนสิบ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

30,000 432 
 

25,480 
4,050 

432 
 

25,480 
4,050 

ร้านชาภัทรโฆษณา  
โดยนายสมพร พูนชู 

ร้านศึกษาภัณฑ์ 
นางจันทร์เพ็ญ ปานสรี 

17/09/2562 
 

17/09/2562 
17/09/2562 

3 
 

3 
3 

17 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นันทนาการ
และวัฒนธรรม 

โครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

30,000 432 
6,300 
1,500 
2,600 

12,000 
7,000 

432 
6,300 
1,500 
2,600 

12,000 
7,000 

สมิทธิ์งานปูาย 
ศึกษาภัณฑ ์

นางส้อสิหย๊ะ  แย่งกุลเชาว ์
นางณกัลยา  คล้ายแก้ว 

นางสุชีพ  รัตนานก 
นายตฤณชาติ นวลพล 

(เงินยืมค่าสมนาคุณวิทยากร) 

19/07/2562 
19/07/2562 
19/07/2562 
19/07/2562 
19/07/2562 
24/07/2562 

5 
7 
5 
5 
7 

16 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตังิบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม ที่มกีารก่อหนีผู้กพนั/ลงนามในสัญญา มดีังนี้ 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
(วัน) 

18 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นันทนาการ
และวัฒนธรรม 

โครงการมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาต ุ เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

25,000 432 
24,000 

560 

432 
24,000 

560 

สมิทธิ์งานปูาย 
นายเชิดเกียรติ  ช่วยนุ่ม 

นางสุชีพ  รัตนานก 

14/02/2562 
14/02/2562 
14/02/2562 

2 
2 
2 

19 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นันทนาการ
และวัฒนธรรม 

โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นชักพระ เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

40,000 20,000 
20,000 

20,000 
20,000 

วัดควนดินแดง 
วัดไม้เสียบ 

31/10/2561 
31/10/2561 

1 
1 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตังิบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม ที่มกีารก่อหนีผู้กพนั/ลงนามในสัญญา มดีังนี้ 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 

(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

(วัน) 

1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

โครงการจัดงานผลผลิตทางการเกษตรของ
ดีต าบลเกาะขันธ์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

250,000 5,760 
11,100 
41,640 
59,500 
41,000 
24,000 
35,000 
32,000 

5,760 
11,100 
41,640 
59,500 
41,000 
24,000 
35,000 
32,000 

สมิทธิ์งานปูาย 
บ่อล้อไอที 

นางณกัลยา  คล้ายแก้ว 
นางจันทร์เพ็ญ  ปานศรี 

นางรุ่งณภา  ชูคง 
นางส้อสิหย๊ะ  แย่งกุลเชาว ์

นายวิโรจน์  สงสม 
นางสาวพิมพ์พจี โรจน์มณี 

(เงินยืมทดรองจ่าย) 

08/02/2562 
08/02/2562 
08/02/2562 
11/02/2562 
11/02/2562 
11/02/2562 
12/02/2562 
11/02/2562 

7 
5 
3 
3 
3 
2 
2 
3 

2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

จัดซื้อวัสดุการเกษตร เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

10,000 5,050 5,050 นายอุสาห์ ด้วงสงค์ 23/05/2562 3 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตังิบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม ที่มกีารก่อหนีผู้กพนั/ลงนามในสัญญา มดีังนี้ 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
(วัน) 

1 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการธนาคารขยะ 
(ภายใต้โครงการอบรมให้ความรู้การ
ลดปริมาณขยะการทิ้งขยะคัดแยก
และก าจัดขยะอย่างถูกวิธี) 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
 

70,000 
(สปสช.) 

40,000 
48,990 
3,600 

 
13,000 

40,000 
48,990 
3,600 

 
13,000 

บ่อล้อไอที 
โรงพิมพ์มีชัย 

นายพงษ์ศักดิ์ เรืองแก้ว 
(ยิมค่าสมนาคุณวทิยากร) 

นางหนูรมย์ ทองค า 

15/04/2562 
15/04/2562 
18/03/2562 

 
15/03/2561 

5 
5 
5 
 

3 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตังิบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม ที่มกีารก่อหนีผู้กพนั/ลงนามในสัญญา มดีังนี้ 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
(วัน) 

1 กา รพัฒนาด้ านกา ร เ มื อ งก า ร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

21,000 8,050 
5,950 
432 

8,050 
5,950 
432 

นางสาวสุชีพ  รัตนานก 
ศึกษาภัณฑ ์

สมิทธิ์งานปูาย 

07/06/2562 
07/06/2562 
07/06/2562 

4 
3 
3 

2 กา รพัฒนาด้ านกา ร เ มื อ งก า ร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

40,000 24,400 
8,000 
5,000 

24,400 
8,000 
5,000 

บ่อล้อไอที 
นางรุ่งณภา  ชูคง 

นางส้อสิหย๊ะ  แย่งกุลเชาว์ 

25/07/2562 
25/07/2562 
25/07/2562 

1 
2 
5 

3 กา รพัฒนาด้ านกา ร เ มื อ งก า ร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

โครงการเฉลิมพระเกียรติพิธีพระบรม
ราชาภิเษก 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

33,360 2,700 
24,600 
6,000 

2,700 
24,600 
6,000 

โรงพิมพ์ดีชัย 
บ่อล้อไอที 

นางรุ่งณภา  ชูคง 

03/05/2562 
03/05/2562 
03/05/2562 

1 
1 
1 

4 กา รพัฒนาด้ านกา ร เ มื อ งก า ร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

โครงการปลูกต้นดอกดาวเรืองและ
ต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิ

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

65,000 64,980 
 

64,980 
 

นายอุสาห์  ด้วงสงค์ 03/05/2562 2 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตังิบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม ที่มกีารก่อหนีผู้กพนั/ลงนามในสัญญา มดีังนี้ 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
(วัน) 

5 กา รพัฒนาด้ านกา ร เ มื อ งก า ร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 
 

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
 

20,100 432 
4,464 
2,400 
8,320 
3,000 

432 
4,464 
2,400 
8,320 
3,000 

สมิทธิ์งานปูาย 
บ่อล้อไอที 

นางจันทร์เพ็ญ  ปานศรี 
นางหนูรมย์  ทองค า 

นางสาวศิรินุช  จ าเริญ 
(ยืมค่าสมนาคุณวทิยากร) 

24/10/2561 
24/10/2561 
24/10/2561 
26/10/2561 
26/10/2561 

3 
2 
2 
1 

12 

6 กา รพัฒนาด้ านกา ร เ มื อ งก า ร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

22,400 432 
6,800 
9,200 
3,600 

 

432 
6,800 
9,200 
3,600 

 

สมิทธิ์งานปูาย 
ศึกษาภัณฑ ์

นางหนูรมย์  ทองค า 
นางสาวเอมอร  ณ นคร 
(ยืมค่าสมนาคุณวทิยากร) 

06/09/2562 
06/09/2562 
06/09/2562 
06/09/2562 

2 
3 
3 
4 

7 กา รพัฒนาด้ านกา ร เ มื อ งก า ร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 
 

โครงการวันแม่แห่งชาติ(12 สิงหาคม) เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

30,000 3,024 
21,900 
5,000 

3,024 
21,900 
5,000 

ชนาภัทร  โฆษณา 
หจก.เท็น 2009 

นางณกัลยา  คล้ายแก้ว 

08/08/2562 
08/08/2562 
08/08/2562 

1 
1 
5 

8 กา รพัฒนาด้ านกา ร เ มื อ งก า ร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

5,000 
 

1,000 
1,000 
800 

1,000 
1,000 
800 

นายพิสิษฐ บัวศรี 
นายพิสิษฐ บัวศรี 
นายพิสิษฐ บัวศรี 

22/10/2561 
31/10/2561 
22/03/2562 

2 
1 
3 

9 กา รพัฒนาด้ านกา ร เ มื อ งก า ร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีปูาย ภาษี
บ ารุงท้องท้องและค่าธรรมเนียมฯ
ให้กับผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช าระภาษีใน
เขตพ้ืนที่ อบต.เกาะขันธ์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
 

30,000 432 
13,000 
11,000 
3,600 

432 
13,000 
11,000 
3,600 

สมิทธิ์งานปูาย 
บ่อล้อไอที 

นางหนูรมย์  ทองค า 
นางจิราวัลย์ หนูนวล 
(ยืมค่าสมนาคุณวทิยากร) 

22/04/2562 
22/24/2562 
22/04/2562 
26/04/2562 

2 
2 
2 
3 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตังิบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม ที่มกีารก่อหนีผู้กพนั/ลงนามในสัญญา มดีังนี้ 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
(วัน) 

10 กา รพัฒนาด้ า นก าร เ มื อ งก า ร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านช่าง
และหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างของราชการ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

25,600 9,432 
12,500 
3,600 

 

9,432 
12,500 
3,600 

 

สมิทธิ์งานปูาย 
นางหนูรมย์  ทองค า 

นางสาวพรทิพย์ วุฒิวงศ์ 
(ยืมค่าสมนาคุณวทิยากร) 

13/09/2562 
13/09/2562 
20/06/2562 

3 
3 

10 

11 กา รพัฒนาด้ า นก าร เ มื อ งก า ร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

สมทบกองทุ นบ า เ หน็ จ บ า น าญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

263,389 263,275 263,275 กองทุนบ า เหน็ จบ านาญ
ข้ า ร า ช ก า รส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น
(กบท.) 

02/11/2561 1 

12 กา รพัฒนาด้ า นก าร เ มื อ งก า ร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

สมทบกองทุนประกันสังคม เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

190,000 167,071 167,071 ส านั ก ง านประกั นสั ง คม
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

01/10/2561 365 

13 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

140,000 66,000 
30,000 
44,000 

66,000 
30,000 
44,000 

บ่อล้อไอที 
บ่อล้อไอที 
บ่อล้อไอที 

13/03/2562 
19/04/2562 
13/06/2562 

5 
5 
5 

14 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

40,400 19,500 
6,500 
7,900 

19,500 
6,500 
7,900 

บ่อล้อไอที 
บ่อล้อไอที 

ร่อนพิบูลย์คอมพิวเตอร ์โดย 
นายไพรัช  คงหอม 

19/04/2562 
20/06/2562 
18/09/2562 

3 
19 
5 

15 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องส ารองไฟฟูา เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

41,300 11,800 
11,800 

 
 

11,800 
- 

บ่อล้อไอที 
อนุมัติกันเงินต่อสภาสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปง 
พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 จ านวน 
2 เครื่อง  

12/06/2562 
 

- 

5 
 
- 
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                                         รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตังิบประมาณ การจ่ายขาดเงนิสะสม ที่มีการก่อหนี้ผูกพนั/ลงนามในสญัญา มดีังนี้ 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มางบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
(วัน) 

16 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ส านักงาน เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

89,500 6,500 
 

4,500 
 

22,500 
 

3,500 
 

7,500 
 

3,500 

6,500 
 

4,500 
 

22,500 
 

3,500 
 

7,500 
 

3,500 

นครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ 
โดย นายประเสริฐ แดงงาม 
นครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ 
โดย นายประเสริฐ แดงงาม 
นครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ 
โดย นายประเสริฐ แดงงาม 
นครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ 
โดย นายประเสริฐ แดงงาม 
นครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ 
โดย นายประเสริฐ แดงงาม 
นครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ 
โดย นายประเสริฐ แดงงาม 

02/04/2562 
 

02/04/2562 
 

13/05/2562 
 

13/05/2562 
 

11/09/2562 
 

11/09/2562 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 

17 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อครุภัณฑเ์ครื่องดูดฝุุน เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

14,000 9,900 9,900 นครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ 
โดย นายประเสริฐ แดงงาม 

11/09/2562 7 

18 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดติดผนัง 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

49,000 49,000 49,000 ทองเจริญชัย แอร์ โดย 
นางสาวศุภราภรณ์  เจริญพงษ์ 

08/03/2562 3 

19 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้อเนกประสงค์ เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

8,000 8,000 - อนุมัติกันเงินต่อสภาสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปง 

พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 

- - 

20 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

4,000 4,000 4,000 นครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ 
โดย นายประเสริฐ แดงงาม 

30/08/2562 7 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตังิบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม ที่มกีารก่อหนีผู้กพนั/ลงนามในสัญญา มดีังนี้ 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มางบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
(วัน) 

21 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะท างาน เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

72,500 19,500 
 

28,000 
 

7,000 
 

18,000 

19,500 
 

28,000 
 

7,000 
 

18,000 

นครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ 
โดย นายประเสริฐ แดงงาม 
นครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ 
โดย นายประเสริฐ แดงงาม 
นครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ 
โดย นายประเสริฐ แดงงาม 
นครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ 
โดย นายประเสริฐ แดงงาม 

02/04/2562 
 

02/04/2562 
 

02/04/2562 
 

13/06/2562 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

22 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บแฟูม
เอกสาร 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

182,000 13,000 
 

156,000 

13,000 
 

156,000 

ลานทองเฟอร์นิเจอร์ไม้ โดย 
นายกิตติภัทร  คงกลับ 

ลานทองเฟอร์นิเจอร์ไม้ โดย 
นายกิตติภัทร  คงกลับ 

28/08/2562 
 

10/09/2562 

2 
 

1 

23 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดต้ังพัดลมติด
ผนัง 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

23,000 23,000 - อนุมัติกันเงินต่อสภาสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปง 

พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 

- - 

24 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมแบบตั้งพื้นสี่ขา เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง,ภาษี

จัดสรร 

20,000 20,000 20,000 บ่อล้อไอที 13/06/2562 4 

25 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง,ภาษี

จัดสรร 

66,000 66,000 66,000 ร้านบ้านช่าง โดย น.ส.ศรัญญา  
ถนอมแจ่ม 

28/05/2562 1 

26 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อครุภัณฑ์รถพ่วงลากจูงบรรทุก
เรือท้องแบน 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง,ภาษี

จัดสรร 

80,000 80,000 - อนุ มั ติ กั น เ งิ นต่ อสภาสมั ย
วิสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปง 
พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 

- - 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตังิบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม ที่มกีารก่อหนีผู้กพนั/ลงนามในสัญญา มดีังนี้ 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มางบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
(วัน) 

27 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟแวบสามเหลี่ยม เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้
จัดเก็บเอง,ภาษีจัดสรร 

60,000 60,000 60,000 พนมรักษ์  ซัพพลาย โดย 
น.ส.พรวิชร์  พนมรักษ์ 

05/09/2562 1 

28 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ส าหรับ
ห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV  

เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้
จัดเก็บเอง,ภาษีจัดสรร 

30,700 30,700 30,700 บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ 
แอนด ์ไอ ที จ ากัด 

21/01/2562 2 

29 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้
จัดเก็บเอง,ภาษีจัดสรร 

9,500 9,500 9,500 หจก.ส.เกษตรรุ่งเรือง 26/09/2562 5 

30 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อครุภัณฑ์เตียงนอน เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้
จัดเก็บเอง, 
ภาษีจัดสรร 

47,000 47,000 - อนุมัติกันเงินต่อสภาสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปง 
พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 

- - 

31 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์(Smart Card Reader) 

เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้
จัดเก็บเอง,ภาษีจัดสรร 

5,600 5,600 5,600 ร่อนพิบูลย์คอมพิวเตอร์ 
โดย นายไพรัช คงหอม 

09/06/2562 5 
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รายงานสรุปรวมผลการด าเนินงานทัง้ปีงบประมาณ ปี 2562   

ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม  2561 – 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ ์
ยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100 % 

จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

41 
 

21,945,500 41 21,945,500 41 21,849,500 38 19,860,700 38 19,860,700 

2.การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและ
บริการสาธารณสุข 

27 17,362,566 19 16,236,370 19 16,236,370 19 16,236,370 19 16,236,370 

3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา 
นันทนาการและวัฒนธรรม 

21 8,004,291 19 7,963,291 19 6,375,455 19 6,375,455 19 6,375,455 

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 3 300,000 2 260,000 2 255,050 2 255,050 2 255,050 
5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 70,000 1 70,000 1 69,590 1 69,590 1 69,590 

6. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและ
การบริหารจัดการที่ดี 

38 2,729,819 31 1,728,349 31 1,605,094 27 1,435,294 27 1,435,294 

หมายเหตุ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ อยู่ในระหวา่งการพิจารณาด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ โดยขออนุมัติกันเงินต่อสภา อบต.เกาะขันธ์ เป็นจ านวนเงนิ 1,989,000.-บาท 

             : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ด ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ โดยขออนุมัตกิันเงินต่อสภา อบต.เกาะขันธ์ เป็นจ านวน 169,800.-    
              บาท
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                แผนภูมิแสดงจ ำนวนโครงกำร เปรียบเทียบตำมขั้นตอนเปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร ์
 

 
 
 
 

 

 

แผนภูมิแสดงมูลค่ำโครงกำร เปรียบเทียบตำมขั้นตอนเปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์ 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและบริการสาธารณะ 

การพฒันาด้านสงัคม คณุภาพชีวิตและบริการสาธารณสขุ 

การพฒันาด้านการศกึษา ศาสนา กีฬา นนัทนาการและวฒันธรรม 

การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

การพฒันาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจดัการท่ีดี 

100% 

เบกิจ่าย 

ลงนามสญัญา 

อนมุตัิงบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 
ทัง้หมด 

0.00 10,000,000.00 20,000,000.00

การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและบริการสาธารณะ 

การพฒันาด้านสงัคม คณุภาพชีวิตและบริการสาธารณสขุ 

การพฒันาด้านการศกึษา ศาสนา กีฬา นนัทนาการและ
วฒันธรรม 

การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

การพฒันาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจดัการท่ีดี 

100% 

เบกิจ่าย 

ลงนามสญัญา 

อนมุตัิงบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 
ทัง้หมด 
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1. งบประมาณมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถกระจายท าโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์และความต้องการของ
ประชาชนมีมาก 

2. เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธร์ับการจัดสรรมีจ านวนน้อย  เงินอุดหนุนส่วนใหญ่ที่
ได้รับจะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ท าให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดท าโครงการ 

3. โครงการเกินศักยภาพมีจ านวนมาก จึงไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ 
4. ประชาชนในต าบลขาดความเข้าใจในการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
5. ประชาชนในต าบลเกาะขันธ ์มีส่วนร่วมในกจิกรรมที่ด าเนนิการในพื้นที่นอ้ย 
6. การด าเนินงานจริงไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพฒันาท้องถิ่นเท่าที่ควร 
7. หน่วยงานไม่ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ มีการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 

 การประเมินความพึงพอใจ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะ
และประสิทธิผลต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าข้อมูล
มาด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปง พ.ศ. 2562 และจักได้
น าข้อมูลที่ได้มาทบทวน ปรับปรุง ในการจัดจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การให้บริการสาธารณะในด้านต่างๆ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงคแ์ละเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามช่วงอายุ เพศ อาชีพ การศึกษา 

ตารางที่ 1 จ านวนและค่ารอ้ยละของผูต้อบแบบประเมินความพงึพอใจ 
 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จ านวน 300 คน 
          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตัวแปร     จ านวน    ร้อยละ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  เพศ      300    100 
   ชาย     99     33.33 
   หญิง     201    67.00   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  อายุ     300    100 

ปญัหาและอุปสรรคในการปฏบิตัิงาน 

การประเมินความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะและประสิทธิผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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   ต่ ากว่า 20 ปง   0              0.00 
   20-30 ปง   17    5.66 
   31-40 ปง   51    17.00           
   41-50 ปง   73    24.33 
   51-60 ปง   97    32.33 
   มากกว่า 60 ปง   62    20.66 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  การศึกษาที่ส าเร็จสงูสุด   300    100 
   ประถมศึกษา   109    36.33 
   มัธยมศึกษาหรอืเทียบเท่า  144                                   48.00 

อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า  24    8.00 
ปริญญาตร ี   22    7.33 
สูงกว่าปริญญาตรี  1    0.33 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
อาชีพ     300    100 
 เกษตรกร   210    70.00 
 รับจ้างทั่วไป   47    15.66 
 รับราชการ   5    1.66 
 เอกชน/พนักงานบริษัท  0    0.00 
 ค้าขาย/อาชีพอิสระ  38    12.66 
 นักเรียน/น ักศึกษา  0    0.00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  จากตารางที่ 1 จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  จ าแนกตามเพศ 
พบว่า เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.00 เพศชาย ร้อยละ 33.00 จ าแนกตามอายุ พบว่า สัดส่วนสูงสุดของผู้ตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจ มีอายุ 51 – 60 ปง ร้อยละ 32.33  รองลงมา  ร้อยละ 24.33 เป็นผู้ตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีช่วงอายุ 41-50 ปง  จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จสูงสุด พบว่าสัดส่วนสูงสุดที่ผู้ตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจ ส าเร็จการศึกษาสูงสุด ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 48.00  รองลงมา  ร้อยละ 
36.33 เป็นผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่ส าเร็จการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา จ าแนกตามอาชีพ พบว่า
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ มีอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 70.00  รองลงมาร้อยละ 15.66 เป็นผู้ตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 
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แบบประเมินผลการด าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ 

ค าชีแ้จง : แบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะและ
ประสิทธิผลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนด
ระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปงละ 1 ครั้ง  

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์  
2. วัน/เดือน/ปงที่รายงาน……………พฤศจิกายน พ.ศ.2562    

ส่วนที่2 ระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ ์
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

คะแนน 
เฉลี่ย 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 70 118 97 14 1 3.81 
ร้อยละ (23.33) (39.33) (32.33) (4.66) (0.33) 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

63 125 94 17 1 3.77 

ร้อยละ (21.00) (41.66) (31.33) (5.66) (0.33) 
3)การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

82 130 63 20 5 
3.88 

ร้อยละ (27.33) (43.33) (21.00) (6.66) (1.66) 
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

77 136 63 19 5 
3.87 

ร้อยละ (25.66) (45.33) (21.00) (6.33) (1.66) 
5)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

92 125 61 20 2 3.92 

ร้อยละ (30.66) (41.66) (20.33) (6.66) (0.66) 
6)ความรวดเร็วและทันเวลาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 96 115 68 20 1 

3.95 ร้อยละ (32.00) (38.33) (22.66) (6.66) (0.33) 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาขน 

96 115 68 20 1 3.95 

ร้อยละ (32.00) (38.33) (22.66) (6.66) (0.33) 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่องานบริการ 104 121 60 13 2 

4.04                                ร้อยละ (34.66) (40.33) (20.00) (4.33) (0.66) 
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ จ านวน 
300  คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี้ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 3.81 ร้อยละ 39.33 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 3.77 ร้อยละ 41.66 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 3.88 ร้อยละ 43.33 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  ค่าเฉลี่ย 3.87 ร้อยละ 45.33 
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ย 3.92 ร้อยละ 43.33 
6. ความรวดเร็วและทันเวลาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   ค่าเฉลี่ย 3.95 ร้อยละ 41.66 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาขน ค่าเฉลี่ย 3.95 ร้อยละ 38.33 
ความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ จ านวน 300 คน พบว่าประชาชนในต าบลเกาะขันธ์มีความพอใจมากต่อผลการ 

ด าเนินงานและการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ในภาพรวม ทั้ง 7 ด้าน ร้อยละ 40.33  รองลงมาคือ
มีความพึงพอใจในระดับ  มากที่สุด  ร้อยละ 34.66 
 

ส่วนที่ 3 ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการให้บริการสาธารณะ   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาฯและ
การให้บริการสาธารณะ 

ระดับความคุ้มค่า 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

คะแนน
เฉลี่ย 

1) ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 100 131 57 10 2 4.06 
ร้อยละ (33.33) (43.66) (19.00) (3.33) (0.66) 

2) ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ 

89 123 62 23 3 3.91 

ร้อยละ (29.66) (41.00) (20.66) (7.66) (1.00) 

3) การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาส่งผลให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

99 119 79 2 1 4.04 

ร้อยละ (33.00) (39.66) (26.33) (0.66) (0.33) 

4) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรมตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ 

101 133 63 3 0 4.11 

ร้อยละ (33.66) (44.33) (21.00) (1.00) (0.00) 
 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ด้านความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนา  
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ  จ านวน  300 คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี้ 

1. ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่   ค่าเฉลี่ย  4.06 ร้อยละ 43.66  
2. ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา ค่าเฉลี่ย  3.91 ร้อยละ 41.00 
3. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ค่าเฉลี่ย  4.04 ร้อยละ 39.66 
4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนา ค่าเฉลี่ย  4.11 ร้อยละ 44.33 
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ส่วนที่ 4  ความคาดหวังหรือความต้องการในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

4.1 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
 - ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 - การแก้ไขปญัหาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ยังไม่ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ เนื่องจากมีข้อจ าจัดในเรื่องงบประมาณ 

 4.2 ท่านเคยมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านนี้ หรือไม่ (ถ้ามี)  ท่านได้มีส่วนร่วมอยา่งไร 
 - เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินงาน ตัวแทนประชาคมในการตรวจงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 

 4.3 ท่านคดิวา่โครงการ/กิจกรรมในด้านนี ้สามารถแกป้ญัหาได้อย่างไร และมปีระโยชน์มากน้อย
เพียงใด 
 - มีประโยชน์เปน็อย่างมาก เนื่องจากสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในด้านการคมนาคมขนส่ง 
การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ไฟฟูาสาธารณะ ประปาหมู่บ้าน  การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร คุ้มค่า
กับงบประมาณที่ได้ด าเนินการ 

 4.4 ท่านมีความต้องการให้องค์การบรหิารส่วนต าบลเกาะขันธ์ ด าเนนิการเกี่ยวกบัด้านนี้อยา่งไรใน
อนาคต 
 - ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ประปา ไฟฟูาสาธารณะ แหล่งน้ า เพื่อการเกษตร 
ให้เพียงพออย่างงทั่วถึง 
 - ประสานแผนพัฒนา โครงการที่เกินศักยภาพเพ่ือด าเนินการขอรับงบประมาณสนับสนุน 

 ข้อเสนอแนะ 
 - ควรปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ระบบประปา ไฟฟูาสาธารณะให้มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 
 - ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะโดยน าระบบโซล่าเซลล์มาใชใ้ห้ครอบคลุมทั้งต าบล   
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แบบประเมินผลการด าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ 

ค าชีแ้จง : แบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะและ
ประสิทธิผลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนด
ระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปงละ 1 ครั้ง 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์  
2. วัน/เดือน/ปงที่รายงาน……………พฤศจิกายน พ.ศ.2562    

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข 

ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

คะแนน 
เฉลี่ย 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 86 110 94 8 2 3.90 
ร้อยละ (28.66) (36.66) (31.33) (2.66) (0.66) 

2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

100 103 89 5 3 3.97 

ร้อยละ (33.33) (34.33) (29.66) (1.66) (1.00) 
3)การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

103 104 85 6 2 4.00 

ร้อยละ (34.33) (34.66) (28.33) (2.00) (0.66) 
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

101 97 87 14 1 3.94 

ร้อยละ (33.66) (32.33) (29.00) (4.66) (0.33) 
5)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

105 110 74 9 2 4.02 

ร้อยละ (35.00) (36.66) (24.66) (3.00) (0.66) 
6)ความรวดเร็วและทันเวลาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 105 117 72 5 1 

4.07 ร้อยละ (35.00) (39.00) (24.00) (1.66) (0.33) 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาขน 

123 120 54 2 1 
4.21 

ร้อยละ (41.00) (40.00) (18.00) (0.66) (0.33) 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่องานบริการ 106 114 79 1 0 

4.08                                ร้อยละ (35.33) (38.00) (26.33) (0.33) (0.00) 
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ ด้านการพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข   
จ านวน 300 คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี้ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 3.90 ร้อยละ 36.66 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 3.97 ร้อยละ 34.33 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 4.00 ร้อยละ 34.66 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  ค่าเฉลี่ย 3.94 ร้อยละ 33.66 
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.02 ร้อยละ 36.66 
6. ความรวดเร็วและทันเวลาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   ค่าเฉลี่ย 4.07 ร้อยละ 39.00 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาขน ค่าเฉลี่ย 4.21 ร้อยละ 41.00 
ความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ จ านวน 300 คน พบว่าประชาชนในต าบลเกาะขันธ์มีความพอใจมากต่อผลการ 

ด าเนินงานและการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ในภาพรวม ทั้ง 7 ด้าน ร้อยละ 38.00  รองลงมาคือ
มีความพึงพอใจในระดับ  มากที่สุด ร้อยละ 35.33 

ส่วนที่ 3 ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการให้บรกิารสาธารณะ   
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข 

ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาฯและ
การให้บริการสาธารณะ 

ระดับความคุ้มค่า 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

คะแนน
เฉลี่ย 

1)ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 104 131 40 24 1 4.04 
ร้อยละ (34.66) (43.66) (13.33) (2.40) (1.00) 

2)ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ 

101 132 60 6 1 4.09 

ร้อยละ (33.66) (44.00) (20.00) (2.00) (0.33) 

3)การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาส่งผลให้คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

112 125 59 2 2 4.14 

ร้อยละ (37.33) (41.66) (19.66) (0.66) (0.66) 

4)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ 

116 42.33 17.66 1.00 0.33 4.18 

ร้อยละ (38.66) (42.33) (17.66) (1.00) (0.33) 

 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ด้านความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนา 
และการให้บริการสาธารณะในด้านด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข  จ านวน   300 คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี้ 

1. ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่   ค่าเฉลี่ย  4.04 ร้อยละ 43.66  
2. ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา ค่าเฉลี่ย  4.09 ร้อยละ 44.00 
3. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ค่าเฉลี่ย  4.14 ร้อยละ 41.66 
4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนา ค่าเฉลี่ย  4.18 ร้อยละ 42.33 
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ส่วนที่ 4  ความคาดหวังหรอืความต้องการในการด าเนนิงานตามยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม คุณภาพชีวติ
และบริการสาธารณสุข 

4.1 ปญัหาอุปสรรคทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการจัดท าแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 
ตามยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม คณุภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข 

- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนา และไม่เห็นความส าคัญในการจัดท าแผนพฒันา 
- ขาดการประสานงานเพ่ือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรต่างๆ 

 4.2 ท่านเคยมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านนี้ หรือไม่ (ถ้ามี)  ท่านได้มีส่วนร่วมอยา่งไร 
 - เข้าร่วมในการจัดท าแผนงานด้านสาธารณสุขและการจัดท าประชาคมของแผนงาน สปสช. 
 - ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เช่น กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ การ
เข้าร่วมอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่นโครงการลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์/ปงใหม่ 
 - เข้าร่วมเสนอปัญหา ความต้องการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมจากเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับ
ต าบล 

 4.3 ท่านคดิวา่โครงการ/กิจกรรมในด้านนี ้สามารถแกป้ญัหาได้อย่างไร และมปีระโยชน์มากน้อย
เพียงใด 
 - ในด้านการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย หากได้ด าเนินการไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุ ประชาชนจะได้รับ
ประโยชน์และทุกคนจะมีส่วนในการร่วมรบัผลประโยชน์กันอย่างทั่วถึง 
 - การด าเนินงานด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม มีประโยชน์เปน็อย่างมากต่อประชาชนในพื้นที ่
 
 4.4 ท่านมีความต้องการให้องค์การบรหิารส่วนต าบลเกาะขันธ์ ด าเนนิการเกี่ยวกบัด้านนี้อยา่งไรใน
อนาคต 
 - ด าเนินโครงการ/กิจกรรมในลักษณะบูรณาการร่วมและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
อย่างทั่วถึงเป็นประจ าต่อเนื่องทุกปง 
 - ด าเนินโครงการเกี่ยวกับการดูแลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
 - ออกส ารวจพื้นที่ เก็บข้อมูล เพ่ือการจัดท าแผนปูองกันบรรเทาสาธารณภัยที่สมบูรณ์น าไปสู่การปฏิบัติได้
จริง 
 ข้อเสนอแนะ 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ควรเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการผลักดันงานบริการด้านสาธารณสุข ทั้ง
ในด้านกิจกรรม โครงการ และการอนุมัติงบประมาณในการด าเนินการ  
 - ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมของผู้สูงอายุให้เพิ่มมากขึ้นเพ่ือจักได้เสริมสร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลเกาะขันธ์ 
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แบบประเมินผลการด าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ 

ค าชีแ้จง : แบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะและ
ประสิทธิผลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนด
ระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปงละ 1 ครั้ง 

ส่วนที่1 ข้อมลูทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์  
2. วัน/เดือน/ปงที่รายงาน…………พฤศจิกายน พ.ศ.2562     

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นนัทนาการและวัฒนธรรม 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

คะแนน 
เฉลี่ย 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 110 118 66 4 2 
4.10 ร้อยละ (36.66) (39.33) (22.00) (1.33) (0.66) 

2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

106 102 85 6 1 
4.02 

ร้อยละ (35.33) (34.00) (28.33) (2.00) (0.33) 
3)การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

106 126 57 10 1 
4.11 

ร้อยละ (35.33) (42.00) (19.00) (3.33) (0.33) 
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

105 132 57 5 1 
4.12 

ร้อยละ (35.00) (44.00) (19.00) (1.66) (0.33) 
5)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

115 140 42 2 1 
4.22 

ร้อยละ (38.33) (46.66) (14.00) (0.66) (0.33) 
6)ความรวดเร็วและทันเวลาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 120 123 50 6 1 

4.18 ร้อยละ (40.00) (41.00) (16.66) (2.00) (0.33) 
7)ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาขน 

114 123 59 2 2 
4.15 

ร้อยละ (38.00) (41.00) (19.66) (0.66) (0.66) 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่องานบริการ 129 126 38 7 0 4.26 

                               ร้อยละ (43.00) (42.00) (12.66) (2.33) (0.00)  

 



                              รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2562  

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 79 

 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ ด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม   จ านวน 
300 คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี้ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 4.10 ร้อยละ 39.33 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 4.02 ร้อยละ 35.33 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 4.11 ร้อยละ 42.00 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  ค่าเฉลี่ย 4.12 ร้อยละ 44.00 
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.22 ร้อยละ 46.66 
6. ความรวดเร็วและทันเวลาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   ค่าเฉลี่ย 4.18 ร้อยละ 41.00 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาขน ค่าเฉลี่ย 4.15 ร้อยละ 41.00 
ความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ จ านวน 300 คน พบว่าประชาชนในต าบลเกาะขันธ์มีความพอใจมากท่ีสุดต่อ 

ผลการด าเนินงานและการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ในภาพรวม ทั้ง 7 ด้าน ร้อยละ 43.00 
รองลงมาคือมีความพึงพอใจในระดับ  มาก  ร้อยละ 42.00 

 
ส่วนที่ 3 ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการให้บรกิารสาธารณะ   
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นนัทนาการและวัฒนธรรม 

ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาฯและ
การให้บริการสาธารณะ 

ระดับความคุ้มค่า 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

คะแนน
เฉลี่ย 

1)ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 125 119 50 5 1 4.21 
ร้อยละ (41.66) (39.66) (16.66) (1.66) (0.33) 

2)ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ 

129 110 57 2 2 4.21 

ร้อยละ (43.00) (36.66) (19.00) (0.66) (0.66) 

3)การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาส่งผลให้คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

138 105 52 3 2 4.25 

ร้อยละ (46.00) (35.00) (17.33) (1.00) (0.66) 

4)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ 

141 140 14 4 1 
4.39 

ร้อยละ (47.00) (46.66) (4.66) (1.33) (0.33) 

 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ด้านความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาและการ

ให้บริการสาธารณะ ในด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม  จ านวน  300 คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี้ 
1. ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่   ค่าเฉลี่ย  4.21 ร้อยละ 41.66  
2. ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา ค่าเฉลี่ย  4.21 ร้อยละ 43.00 
3. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ค่าเฉลี่ย  4.25 ร้อยละ 46.00 
4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนา ค่าเฉลี่ย  4.39 ร้อยละ 47.00 
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ส่วนที่ 4  ความคาดหวังหรอืความต้องการในการด าเนนิงานตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา 
กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม  

4.1 ปญัหาอุปสรรคทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการจัดท าแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 
ตามยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม  

- ขาดการมีส่วนร่วมในการขบัเคลื่อนและพฒันาด้านการศึกษา 
- ประชาชนไม่เล็งเห็นความส าคัญในการเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในกระบวนการจัดท า

แผนพัฒนา  มองว่าเป็นเรื่องไกลตัวและเป็นเรื่องของอนาคต 
- ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ การกระจายงบประมาณไม่ทั่วถึง 
- การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 

 4.2 ท่านเคยมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านนี้ หรือไม่ (ถ้ามี)  ท่านได้มีส่วนร่วมอยา่งไร 
 - เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาบริหารสถานศึกษา 
 - เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ เช่นกีฬาสานสัมพันธ์ กีฬา
ครอบครัวอุ่นใจต้านภัยยาเสพติด 
 - เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม เช่น ลอยกระทง แห่เทียนพรรษา ชักพระ 
เป็นต้น 

 4.3 ท่านคดิวา่โครงการ/กิจกรรมในด้านนี ้สามารถแกป้ญัหาได้อย่างไร และมปีระโยชน์มากน้อย
เพียงใด 
 - การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาสามารถผลักดันและเปลี่ยนแนวคิดของคนในสังคม ลดปัญหาการขัดแย้ง 
และสามรถน าไปพัฒนาตนเองและสังคมต่อไปได้ 
 - สร้างความรกั ความสามัคคีให้เกิดขึ้นแกค่นในชุมชนและสังคม 
 - เด็ก เยาวชน และคนในสังคม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคและภัยจากอบายมุขสิ่งเสพติด
ต่างๆ 
 - สามรถปลูกฝังจิตส านึกให้แก่ประชาชนและเยาวชนรุ่นหลังตระหนักและเห็นความส าคัญของประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆ 
 - สามารถอนุรักษ์และสืบสานประเพรีวัฒนธรรมให้คงอยูส่ืบไป 
 
 4.4 ท่านมีความต้องการให้องค์การบรหิารส่วนต าบลเกาะขันธ์ ด าเนนิการเกี่ยวกบัด้านนี้อยา่งไรใน
อนาคต 
 - สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 - เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ให้ทั่วถึงยิ่งกว่าเดิม 
 - จัดสรรงบประมาณพร้อมทัง้ส่งเสริมฟื้นฟูบ ารุงศาสนาให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มีความสนใจในศาสนา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีอันดีงามอย่างต่อเนื่อง 
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 - จัดสร้างสนามกีฬาระดับต าบลที่ได้มาตรฐานพร้อมปรับปรุง ดูแลวัสดุ อุปกรณ์ในการอออกก าลังกายที่มี
อยู่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
 - จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 - สนับสนุนและน าเสนอผลงานของเด็กนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 - สนับสนุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาระบบการศึกษาที่ก้าวทันสมัย 
 - สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาทั่งในระบบและนอกระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการจัดตั้ง ร.ร.ประจ าต าบลที่ได้มาตรฐาน 
- ควรก่อสร้างแหล่งเรียนรู้ประจ าต าบล/ห้องสมุดชุมชน/ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
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 แบบประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร ์

ค าชีแ้จง : แบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะและ
ประสิทธิผลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนด
ระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปงละ 1 ครั้ง 

ส่วนที่1 ข้อมลูทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์  
2. วัน/เดือน/ปงที่รายงาน……………พฤศจิกายน พ.ศ.2562     

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

คะแนน 
เฉลี่ย 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 119 123 54 3 1 4.19 
ร้อยละ (39.66) (41.00) (18.00) (1.00) (0.33) 

2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

111 121 65 2 1 
4.13 

ร้อยละ (37.00) (40.33) (21.66) (0.66) (0.33) 
3)การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

120 113 62 3 2 4.15 

ร้อยละ (40.00) (37.66) (20.66) (1.00) (0.66) 
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม     
ต่อสาธารณะ 

118 112 67 2 1 4.15 

ร้อยละ (39.33) (37.33) (22.33) (0.66) (0.33) 
5)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

130 133 34 2 1 
4.30 

ร้อยละ (43.33) (44.33) (11.33) (0.66) (0.33) 
6)ความรวดเร็วและทันเวลาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 136 107 54 2 1 

4.25 ร้อยละ (45.33) (35.66) (18.00) (0.66) (0.33) 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาขน 

123 125 50 1 1 4.23 

ร้อยละ (41.00) (41.66) (16.66) (0.33) (0.33) 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่องานบริการ 140 115 44 1 0 

4.31                                ร้อยละ (46.66) (38.33) (14.66) (0.33) (0.00) 
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวและการให้บริการ
สาธารณะ จ านวน 300 คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี้ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 4.19 ร้อยละ 41.00 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 4.13 ร้อยละ 40.33 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 4.15 ร้อยละ 40.00 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  ค่าเฉลี่ย 4.15 ร้อยละ 39.33 
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.30 ร้อยละ 44.33 
6. ความรวดเร็วและทันเวลาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   ค่าเฉลี่ย 4.25 ร้อยละ 45.33 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาขน ค่าเฉลี่ย 4.23 ร้อยละ 41.66 
ความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ จ านวน 267 คน พบว่าประชาชนในต าบลเกาะขันธ์มีความพอใจมากที่สุดต่อ

ผลการด าเนินงานและการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ในภาพรวม ทั้ง 7 ด้าน ร้อยละ 46.66  
รองลงมาคือมีความพึงพอใจในระดับ  พอใจมาก ร้อยละ 38.33 

 
ส่วนที่ 3 ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการให้บรกิารสาธารณะ   
ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาฯและ
การให้บริการสาธารณะ 

ระดับความคุ้มค่า 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

คะแนน
เฉลี่ย 

1)ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 122 123 52 2 1 
4.21 

ร้อยละ (40.66) (41.00) (17.33) (0.66) (0.33) 

2)ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ 

116 121 61 1 1 

4.17 
ร้อยละ (38.66) (40.33) (20.33) (0.33) (0.33) 

3)การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาส่งผลให้คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

131 128 40 1 0 
4.30 

ร้อยละ (43.66) (42.66) (13.33) (0.33) (0.00) 

4)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ 

142 110 48 0 0 
4.31 

ร้อยละ (47.33) (36.66) (16.00) (0.00) (0.00) 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ด้านความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาและการ
ให้บริการสาธารณะในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จ านวน   300 คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี้ 

1. ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่   ค่าเฉลี่ย  4.21 ร้อยละ 41.00  
2. ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา ค่าเฉลี่ย  4.17 ร้อยละ 40.33 
3. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ค่าเฉลี่ย  4.30 ร้อยละ 43.66 
4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนา ค่าเฉลี่ย  4.31 ร้อยละ 47.33 
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ส่วนที่ 4 ความคาดหวังหรอืความต้องการในการด าเนนิงานตามยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

4.1 ปญัหาอุปสรรคทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการจัดท าแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 
ตามยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

- ประชาชนไม่ให้ความสนใจในการจัดท าประชาคม เนื่องจากไม่เห็นความส าคัญและไม่เข้าใจการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ ์

4.2 ท่านเคยมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านนี้หรือไม่ (ถ้ามี) ท่านได้มสี่วนร่วมอยา่งไร 
- เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ด าเนินการ เช่น โครงการผลผลิต

ทางการเกษตรของดีต าบลเกาะขันธ์ 
- เข้าร่วมเสนอปัญหา ความต้องการในคราวประชุมประชาคมระดับต าบล 

 4.3 ท่านคิดว่าโครงการ/กิจกรรมในด้านนี้ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร และมีประโยชน์มากน้อย
เพียงใด 
 - สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
 - สามารถสนับสนุนและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ แนวทางการด าเนินชีวิตโดย
อยู่บนพื้นฐานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 - ส่งเสรมิและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ของดีต าบลเกาะขันธ์ได้มากยิ่งขึ้น 
 - การด าเนินโครงการ/กิจกรรมบางอย่างสามารถแก้ไขปัญหาได้เฉพาะบางส่วน ยังไม่ตรงกบัสภาพปัญหาที่
แท้จริงของชุมชน 

 4.4 ท่านมีความต้องการให้องค์การบรหิารส่วนต าบลเกาะขันธ์ ด าเนนิการเกี่ยวกบัด้านนี้อยา่งไรใน
อนาคต 

- ส ารวจข้อมูล เพื่อวางแผนการพัฒนาอาชีพและการส่งเสริมรายไดใ้ห้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
- สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาอาชีพ เสริมสร้างรายได้หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวหรือว่างจากการประกอบ

อาชีพหลัก 
- สนับสนุนงบประมาณ/เงินทุน/วิทยาการและเทคโนโลยทีี่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
- จัดหาตลาดรองรับพืชผลผลทางการเกษตร 
- สนับสนุนส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ/การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆอย่างเข้มแข็ง 

 ข้อเสนอแนะ 
 - ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์/การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม 
 - ควรมีการสานต่อหรือต่อยอดโครงการที่ส าคัญอย่างต่อเนื่อง 
 - ส่งเสรมิอาชีพที่เป็นฐานรากของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
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                     แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยทุธศาสตร ์

ค าชีแ้จง : แบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะและ
ประสิทธิผลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนด
ระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปงละ 1 ครั้ง 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์  
2. วัน/เดือน/ปงที่รายงาน………………พฤศจิกายน พ.ศ.2562     

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

คะแนน 
เฉลี่ย 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 90 110 83 15 2 3.90 
ร้อยละ (30.00) (36.66) (27.66) (5.00) (0.66) 

2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

89 126 71 13 1 
3.96 

ร้อยละ (29.66) (42.00) (23.66) (4.33) (0.33) 
3)การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

104 127 59 9 1 
4.00 

ร้อยละ (34.66) (42.33) (19.66) (3.00) (0.33) 
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม     
ต่อสาธารณะ 

87 139 63 10 1 
4.00 

ร้อยละ (29.00) (46.33) (21.00) (3.38) (0.33) 
5)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

103 122 64 9 2 
4.05 

ร้อยละ (34.33) (40.66) (21.33) (3.00) (0.66) 
6)ความรวดเร็วและทันเวลาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 111 132 53 4 0 

4.17 ร้อยละ (37.00) (44.00) (17.66) (1.33) (0.00) 
7)ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาขน 

109 122 66 2 1 
4.12 

ร้อยละ (36.33) (40.66) (22.00) (0.66) (0.33) 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่องานบริการ 122 129 45 4 0 

4.23                                ร้อยละ (40.66) (43.00) (15.00) (1.33) (0.00) 
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการ
ให้บริการสาธารณะ จ านวน 300 คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี้ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 3.90 ร้อยละ 36.66 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 3.96 ร้อยละ 42.00 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 4.08 ร้อยละ 42.33 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  ค่าเฉลี่ย 4.00 ร้อยละ 46.33 
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.05 ร้อยละ 40.66 
6. ความรวดเร็วและทันเวลาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   ค่าเฉลี่ย 4.17 ร้อยละ 44.00 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาขน ค่าเฉลี่ย 4.12 ร้อยละ 40.66 
ความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ จ านวน 300 คน พบว่าประชาชนในต าบลเกาะขันธ์มีความพอใจมากต่อผลการ 

ด าเนินงานและการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ในภาพรวม ทั้ง 7 ด้าน ร้อยละ 43.00 รองลงมาคือมี
ความพึงพอใจในระดับ  มากที่สุด ร้อยละ 40.66 
 

ส่วนที่ 3 ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการให้บริการสาธารณะ   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาฯและ
การให้บริการสาธารณะ 

ระดับความคุ้มค่า 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

คะแนน
เฉลี่ย 

1)ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 126 109 60 4 1 4.18 
ร้อยละ (42.00) (36.33) (20.00) (1.33) (0.33) 

2)ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ 

124 120 49 6 1 4.20 

ร้อยละ (41.33) (40.00) (16.33) (2.00) (0.33) 

3)การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาส่งผลให้คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

131 127 38 3 1 4.28 

ร้อยละ (43.66) (42.33) (12.66) (1.00) (0.33) 

4)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ 

136 112 48 4 0 4.27 

ร้อยละ (45.33) (37.33) (16.00) (1.33) (0.00) 

 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ด้านความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาในด้าน
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการให้บริการสาธารณะ จ านวน  300  คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี้ 

1. ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่   ค่าเฉลี่ย  4.18 ร้อยละ 42.00  
2. ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา ค่าเฉลี่ย  4.20 ร้อยละ 41.33 
3. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ค่าเฉลี่ย  4.28 ร้อยละ 43.66 
4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนา ค่าเฉลี่ย  4.27 ร้อยละ 45.33 
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ส่วนที่ 4 ความคาดหวังหรอืความตอ้งการในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.1 ปญัหาอุปสรรคทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการจัดท าแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 
ตามยทุธศาสตร์การพฒันาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ประชาชนไม่เข้าใจการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ ์จึงไม่ให้ความส าคญัใน
การจัดท าแผนพัฒนา 
 - การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการวางแผนระยะยาวซึ่งจะขัดแย้งกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจบุัน 
จึงต้องมีการจัดท าปรับปรุงแผนพัฒนาเพ่ิมเติม ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเกิดความสับสน 

 4.2 ท่านเคยมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านนี้ หรือไม่ (ถ้ามี)  ท่านได้มีส่วนร่วมอยา่งไร 
 - เข้าร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรม ในการจัดท าเวทปีระชาคมระดับหมู่บ้านเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.3 ท่านคิดว่าโครงการ/กิจกรรมในด้านนี้ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร และมีประโยชน์มากน้อย
เพียงใด 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 - มีเครื่องมือ อุปกรณ์และบุคลากรที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
 - ประชาชนในชุมชน/พื้นที่ มีจิตส านึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 
 4.4 ท่านมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ ด าเนินการเกี่ยวกับด้านนี้อย่างไรใน
อนาคต 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ควรรณรงค์เพื่อสร้างจิตส านึกการใช้วัสดุธรรมชาติแทนขยะที่ยอ่ยยาก
และเกิดมลพิษ การบริหารจัดการอนุรักษ์แหล่งน้ าและทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 
 - ส่งเสรมิให้มกีารคัดแยกขยะจากต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะภายในชุมชน 
 - ควรมีถังขยะแบบคัดแยกใหค้รอบคลุมทุกครัวเรือน 

 ข้อเสนอแนะ 

 - สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพื้นดิน แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
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                     แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ 

ค าชีแ้จง : แบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะและ
ประสิทธิผลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนด
ระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปงละ 1 ครั้ง 

ส่วนที่1 ข้อมลูทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์  
2. วัน/เดือน/ปงที่รายงาน………………พฤศจิกายน พ.ศ.2562    

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ด ี

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

คะแนน 
เฉลี่ย 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 132 135 29 3 1 
4.32 ร้อยละ (44.00) (45.00) (9.66) (1.00) (0.33) 

2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

123 117 56 3 1 4.19 

ร้อยละ (41.00) (39.00) (18.66) (1.00) (0.33) 
3)การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

117 116 65 2 0 4.16 

ร้อยละ (39.00) (38.66) (21.66) (0.66) (0.00) 
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม     
ต่อสาธารณะ 

116 129 51 2 2 4.18 

ร้อยละ (38.66) (43.00) (17.00) (0.66) (0.66) 
5)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

128 135 35 2 0 4.30 

ร้อยละ (42.66) (45.00) (11.66) (0.66) (0.00) 
6)ความรวดเร็วและทันเวลาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 133 142 23 1 1 

4.35 ร้อยละ (44.33) (47.33) (7.66) (0.33) (0.33) 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาขน 

126 125 48 1 0 4.25 

ร้อยละ (42.00) (41.66) (16.00) (0.33) (0.00) 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่องานบริการ 144 121 35 0 0 

4.36                                ร้อยละ (48.00) (40.33) (11.66) (0.00) (0.00) 
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
และการให้บริการสาธารณะ จ านวน 300 คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี้ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 4.32 ร้อยละ 45.00 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 4.19 ร้อยละ 41.00 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 4.16 ร้อยละ 39.00 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  ค่าเฉลี่ย 4.18 ร้อยละ 43.00 
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.30 ร้อยละ 45.00 
6. ความรวดเร็วและทันเวลาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   ค่าเฉลี่ย 4.35 ร้อยละ 47.33 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาขน ค่าเฉลี่ย 4.25 ร้อยละ 42.00 
ความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ จ านวน 300 คน พบว่าประชาชนในต าบลเกาะขันธ์มีความพอใจมากท่ีสุด     

ต่อผลการด าเนินงานและการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ในภาพรวม ทั้ง 7 ด้าน ร้อยละ 48.00
รองลงมาคือมีความพึงพอใจในระดับ มาก ร้อยละ 40.33 
 

ส่วนที่ 3 ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการให้บรกิารสาธารณะ   
ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ด ี

ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาฯและ
การให้บริการสาธารณะ 

ระดับความคุ้มค่า 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

คะแนน
เฉลี่ย 

1)ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 139 126 34 1 0 4.34 
ร้อยละ (46.33) (42.00) (11.33) (0.33) (0.00) 

2)ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ 

138 121 40 0 1 4.29 

ร้อยละ (46.00) (40.33) (13.33) (0.00) (0.33) 

3)การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาส่งผลให้คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

141 124 33 2 0 4.35 

ร้อยละ (47.00) (41.33) (11.00) (0.66) (0.00) 

4)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ 

139 131 28 2 0 4.36 

ร้อยละ (46.33) (43.66) (9.33) (0.66) (0.00) 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ด้านความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาในด้าน
การพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะ จ านวน  300 คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี้ 

1. ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที ่  ค่าเฉลี่ย  4.34 ร้อยละ 46.33  
2. ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา ค่าเฉลี่ย  4.29 ร้อยละ 46.00 
3. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ค่าเฉลี่ย  4.35 ร้อยละ 47.00 
4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนา ค่าเฉลี่ย  4.36 ร้อยละ 46.33 
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ส่วนที่ 4 ความคาดหวังหรือความต้องการในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

4.1 ปญัหาอุปสรรคทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการจัดท าแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วนต าบลเกาะขันธ์
ตามยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง การปกครองและการบรหิารจัดการที่ด ี

- ผู้น าหมู่บ้าน ผู้น าชุมชนไม่ให้ความส าคัญในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา เนื่องจากมองว่าผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการจริงมีน้อยและไม่สามารถแก้ปัญหาให้กบัประชาชนได้ตรงกับตามความต้องการอย่าง
แท้จริง    

 4.2 ท่านเคยมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านนี้ หรือไม่ (ถ้ามี) ท่านได้มสี่วนร่วมอยา่งไร 
 - เข้าร่วมเสนอโครงการ ในการจัดท าเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน 
 - เป็นตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้านเข้าร่วมประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
ประจ าปง 2562 

 4.3 ท่านคิดว่าโครงการ/กิจกรรมในด้านนี้ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร และมีประโยชน์มากน้อย
เพียงใด 

 - สามารถสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้เล็งเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมด้านการเมือง การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 
 - ผู้บริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ ผู้น าชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น ได้รับการพัฒนา
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลย ี

 4.4 ท่านมีความต้องการให้องค์การบรหิารส่วนต าบลเกาะขันธ์ ด าเนนิการเกี่ยวกบัด้านนี้อยา่งไรใน
อนาคต 
 - อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านกระบวนการมีส่วนรวมทางการเมืองการปกครอง 
 - ควรเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารจัดการ 
 - ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การต่อใบอนุญาตต่างๆ การปรับปรุงและพัฒนาแผนทีภ่าษี
เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึงและยุติธรรมรวมทั้งการออกข้อบัญญัติเพื่อปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ทัน
ต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการด าเนินการ 

 ข้อเสนอแนะ 
 - คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์  ควรลงพื้นที่เพื่อหารือเข้าร่วมการประชุม
ในระดับหมู่บ้านเพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน    
 - ควรมีการอบรม ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแก่ คณะผู้บริหาร 
พนักงานผู้รับผิดชอบ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

   
 


