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คํานํา 
 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน 15 วันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 30 วัน อยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป   

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ  จึงจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ซ่ึงมีผลการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี         
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ท้ังนี้ ผลจากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลการติดตามและ
ประเมินผลท่ีได สามารถใชเปนขอมูลเพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ
ตอไป 
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ประกาศ อบต.เกาะขันธ์ 
เร่ือง  การรายงานผลการด าเนินงานและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
********************************** 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 
การติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  

ในการด าเนินการจริง พบว่า การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ในห้วงปี พ.ศ.2564 จ านวน         
220 โครงการ โครงการที่ได้ปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 81 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.81 อยู่
ในระดับต่ า 

การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564  ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 จ านวน 115 โครงการ  โครงการที่ได้ปฏิบัติ 81 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 70.43 อยู่ในระดับต่ า     

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 มีการชะลอการด าเนินโครงการหลายๆโครงการ เนื่องจากเป็นการป้องกัน
และแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆไม่เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 

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 และการศึกษาตาม

อัธยาศัย ที่มีคุณภาพพร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอส าหรับ
ประชาชนทุกระดับ เปิดโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  
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4. ในด้านของการประชาสัมพันธ์ควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงโดยการใช้ช่องทางใน
การสื่อสารที่หลากหลาย เช่น วิทยุชุมชน เสียงไร้สาย เพ่ือให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่ม  

5. ควรมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร ให้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับยึดมั่นในการ
บริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล และหลักวิชาการที่ดี พยายามสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการใหม่ๆ เน้นการมี
ส่วนร่วม การจัดท าแผนชุมชน และการลงทุนเพ่ือจัดท าผังแม่บททางกายภาพของหมู่บ้านและต าบลอย่างเป็นระบบ
และอาศัยหลักวิชาการ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 

6. ในการจัดท าประชาคมควรให้คณะกรรมการพัฒนาฯ เข้าร่วมเพ่ือท าความเข้าใจกับประชาชนให้ชัดเจน 
เกี่ยวกับความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนา  

7. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพ
คนและชุมชนให้เข้มแข็ง  สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาใน
การจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

 

    ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงาน  การปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบล 
เกาะขันธ์  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ท่ีจะต้องให้การบริการแก่ประชาชน  จึงจ าเป็นที่จะต้อง
มีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผลเพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้
เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

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

 

ความหมายของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (M0nitoring)  หมายถึง  กิจกรรมที่ท าเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ
ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่ง
ก าหนดไว้ในแผนงาน  การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า  ซึ่งท าให้เห็นความจ าเป็นใน
การด าเนินการแก้ไข 

  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง  การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง  
เพ่ือประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง  (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
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แผนหรือไม่  ผลการประเมินอาจยืนยันว่า  การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ก าหนดไว้ในแผน หรืออาจ
แสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง  ซึ่งควรแก่การทบทวน 

  การติดตามและประเมินผล  จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา  ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล  ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทาง
ที่ผู้บริหารจะน าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  1. เพ่ือทราบถึงความต้องการที่แท้จริงและความพึงพอใจของประชาชน  เกี่ยวกับการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 

  2. เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ขั้นตอนการจัดท าแผนและประเด็น
ยุทธศาสตร์ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วิธีการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ด าเนินงานตาม
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี
หรือไม ่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้  

  การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
        1.  การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  โดยพิจารณาจากความส าเร็จในการ
ด าเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ  
         2.  การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยพิจารณาจาก
ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการ ทีไ่ด้รับงบประมาณใน
แต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และน าเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ต่อไป 
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ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 
 

       

                                                                                  วิเคราะห์สถานการณ์   

 

  

        การวางแผน         วิสัยทัศน์       พันธกิจ  เป้าประสงค์                 

 

 

  

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ                 แผนปฏิบัติการ 

    

 

 

  ควบคุมและประเมินผล      ติดตามและประเมินผล 

 

 

  จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า  การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหาร คือ  
หลังจากที่ได้น าแผนการพัฒนา ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็น ที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพ่ือให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงาน  ส าหรับน าไป
ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ส าหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์  เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้น าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติตาม
ปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ) ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 
และ ข้อ 13  ที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 

    การวางแผนพัฒนา      ส่วนราชการด าเนินการประเมินตนเอง 
                                                                                   ตามแบบประเมิน 

 

                                      ทบทวน ปรับปรุง                 รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบ ความถูกต้อง 
                                           แก้ไข            ประมวลผลข้อมูลและจัดท าสรุปรายงาน 
                      ผลการติดตามฯ 
 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ                                     เสนอคณะกรรมการติดตามและ                            
                                         ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ พิจารณา 
                    ให้ความเห็นชอบ 
 
 
        รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
สภา อบต. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
                         - ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

     - เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 
     - แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
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แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ ประกอบ
ไปด้วยแบบรายงาน  3  แบบ ดังนี้ 

 
 

        แบบรายงาน 
 

 
 
   แบบประเมินผลแผนฯ                  แบบติดตามแผน      แบบประเมินผลแผน 
          (Input)     (Process)            (Output) 
 
 
          แบบท่ี 1     แบบที่ 2      
    แบบช่วยก ากับการจัด                      แบบติดตามและประเมิน    แบบประเมินผลการ 
  ท าแผนยุทธศาสตร์ของ   ผลการด าเนินงานขององค์       ด าเนินงาน    
    องค์การบริหารส่วน                        การบริหารส่วนต าบล    ตามแผนยุทธศาสตร์ 
      ต าบลเกาะขันธ์     เกาะขันธ์ รายไตรมาส 
 
 

      องค์การบริหารส่วนต าบล                 แบบประเมินความพึงพอใจ 
                                                   เกาะขันธ์ได้เก็บรวบรวม                   ต่อผลการด าเนินงานของ 
      ข้อมูลจากประชาชนและ           องค์การบริหารส่วนต าบล 

 ผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน                       เกาะขันธ์ในภาพรวมของ 
                                                   259 คน                              แต่ละยุทธศาสตร์ 
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ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้  

1. ผลการติดตามและประเมินผล จะได้ข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารน าไปใช้ในการก าหนดหรือปรับปรุง
หรือตัดสินใจในการที่จะด าเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติ 
งานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเปา้หมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  

3. ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ และสามารถแก้ไขได้ตรงตามปัญหาที่
เกิดข้ึน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  
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  ส่วนที่ 2 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 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 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ จึงขอประกาศ
ผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับ
การบริหารจัดการ อบต.เกาะขันธ์  

ก. วิสัยทัศน์ 

การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจดี  มีอาชีพเสริม  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ข. พันธกิจ 
1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 
2. จัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค และเพ่ือการเกษตร 
3. สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น 
4. จัดให้มีสถานที่ออกก าลังกาย สนามกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ รวมทั้ ง

ตลอดจนดูแลรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพ  เพื่อน าไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
6. ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ เพ่ือ

น าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 
7. จัดให้มีการคุ้มครอง ดูแลบ ารุงรักษา สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  การก าจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
8. มุ่งพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน การบริหารจัดองค์กรที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพน าไปสู่

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
9. ส่งเสริม คุ้มครองสวัสดิภาพ  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาพอนามัยและการ 

ป้องกันโรคของประชาชนในท้องถิ่น 
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ค. ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

แนวทางการพัฒนา 
- การก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อ เขื่อน และระบบระบายน ้า 
- การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ขยาย ติดตั ง ซ่อมแซม ระบบประปา ไฟฟ้าและสิ่ ง

สาธารณูปโภค 
  - การจัดหาแหล่งน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภค บริโภคและการเกษตร 

2. การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 

  - ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่ประชาชน 
  - ส่งเสริม สนับสนุน การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ 
  - ส่งเสริมสุขภาพ รณรงค์ป้องกันยาเสพติด โรคและสาธารณสุขมูลฐาน 

- ส่งเสริม สนับสนุน การจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม 
  แนวทางการพัฒนา 
  - ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั งในระบบและนอกระบบ 
  - สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
  - สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาด้านการออกก้าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
  - ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  แนวทางการพัฒนา 

- สนับสนุน ส่งเสริม กลุ่มอาชีพ การประกอบอาชีพ การเกษตร การปศุสัตว์ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  - ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 

 - ส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 - ส่งเสริมระบบบ าบัด ขจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
6. การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ด ี

แนวทางการพัฒนา 
 - ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรต่างๆ 
 - ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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ส่วนที่ 3 

รายงานผลการด าเนินงาน  การติดตามและประเมนิผลการพัฒนา  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์  อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์  ได้ด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ของ
ทุกส่วนราชการ  ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร และน ามาสรุปเป็น
ภาพรวมของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น 3 ส่วน  ได้แก่ 
  1. การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  

2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
3. การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและประสิทธิผลการด าเนินงาน 

1. การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  

แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช    . 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
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ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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ส่วนที่ 3 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  สรุปผล
การให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลขันธ์  ผลโดยรวมจะอยู่ท่ี 89 คะแนน  ดังนี้ 

. คะแนน คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์พัฒนา 10 8 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 10 5 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 10 9 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา 10 9 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 58 
     5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) (5) 
     5.2 ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ (5) (5) 
     5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง (5) (4) 
     5.4 โครงการมีความสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี (5) (5) 
     5.5 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

(5) (5) 

     5.6 โครงการมีความสอดคลอ้งกับ Thailand 4.0 (5) (4) 
     5.7 โครงการสอดคล้องกับยทุธศาสตรจ์ังหวัด (5) (5) 
     5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4) 

     5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (5) (5) 
     5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (5) 
     5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด(KPI)และสอดคล้องกับวัตถุประสงคแ์ละผลที่คาดวา่จะได้รับ (5) (5) 
     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (5) (5) 

รวมคะแนน 100 89 

 

2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

  ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจ านวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการด าเนินการในปีงบประมาณ 2564) เปรียบเทียบกับ
จ านวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ  รายจ่ายประจ าปี 2564 และแสดงข้อมูลการ
ด าเนินการและการใช้งบประมาณจริง  โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ตั้งแต่วันที่       
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 

ค าชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงาน เริ่มตั้งแต ่1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

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

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

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565 ) 

ง.การวางแผน 
อบต.เกาะขันธ์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ตาม

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

อบต.เกาะขันธ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.
2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 
29 มีนาคม 2564  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อ
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.
2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 
21 พฤษภาคม 2564  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดังนี้  
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3. จ านวนโครงและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565 ) 

ยุทธศาสตร์ 

ปีท่ี 1 พ.ศ.2561 ปีท่ี 2 พ.ศ. 2562 ปีท่ี 3 พ.ศ. 2563 ปีท่ี 4 พ.ศ. 2564 ปีท่ี 5 พ.ศ. 2565 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 71 113,821,602 113 144,046,000 57 58,307,857 

 
99 

 
104,763,857 

 
59 

 
91,317,857 399 513,257,173 

2. การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพ
ชีวิตและบริการสาธารณสุข 37 23,735,000 34 21,955,000 44 24,610,000 

 
37 

 
21,674,000 

 
36 

 
22,434,000 188 114,408,000 

3. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬา นันทนาการและ
วัฒนธรรม 45 23,373,800 47 24,955,800 43 33,725,000 

 
 

36 

 
 

25,480,000 

 
 

42 

 
 

25,130,000 213 122,664,600 
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 9 3,650,000 14 7,840,000 14 5,820,000 

 
16 

 
10,500,000 

 
10 

 
4,170,000 63 31,980,000 

5. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 9 1,170,000 7 6,290,000 7 1,560,000 

 
 

10 

 
 

2,960,000 

 
 

10 

 
 

7,040,000 43 19,020,000 
6. การพัฒนาด้านการเมือง การ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 23 9,290,000 18 8,945,000 25 11,045,600 

 
22 

 
5,645,600 

 
21 

 
8,245,600 109 43,171,800 

รวม 194 175,040,402 233 214,031,800 190 135,068,457 220 171,023,457 178 158,337,457 1,015 843,501,573 
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0 10 20 30 40 50

การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและบริการสาธารณะ

การพฒันาด้านสงัคม คณุภาพชีวิตและบริการสาธารณสขุ

การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นนัทนาการและวฒันธรรม

การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพฒันาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจดัการท่ีดี

โครงการ

โครงการ

จ. การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์   ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การจ่ายขาดเงินสะสม การด าเนินโครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินส ารอง
จ่าย จ านวน 115 โครงการ งบประมาณ 69,183,579.24 บาท โดยสามารถจ าแนกได้ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ/จ่ายขาด
เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/  

เงินส ารองจ่าย 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 40 37,234,614.24 
การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข 28 20,440,153 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและ
วัฒนธรรม 

20 8,622,112 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 5 464,300 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 21,600 
การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
จัดการที่ดี 

21 2,400,800 

 
                   แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและบริการสาธารณะ

การพฒันาด้านสงัคม คณุภาพชีวิตและบริการสาธารณสขุ

การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นนัทนาการและวฒันธรรม

การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพฒันาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจดัการท่ีดี

งบประมาณ

งบประมาณ…

                 แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 /แหล่งเงินอุดหนุน/เงินสะสม 

ล าดับที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายทุ่งป่างยาง หมู่ที่ 1 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจร
มีถนนใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งป่ายาง หมู่ที่  1 
ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 

2 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการอบรมส่งเสรมิความรู้
ด้านช่าง ตามพรบ.ควบคมุ
อาคารและพรบ.ขุดดินถมดิน 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

25,600 ส่งเสริมความรู้ด้านช่าง 
ตามพรบ.ควบคุมอาคาร
และพรบ.ขดุดินถมดินแก่
ประชาชน 

จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรูด้า้นช่าง ตาม
พรบ.ควบคุมอาคารและพรบ.ขุดดนิ ถมดิน 1 
ครั้ง/ป ี

3 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายไสไฟไหม้ หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจร
มีถนนใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล.สายไสไฟไหม้ ขนาดผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 

4 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านก านันประยูร-คชรัตน์ 
หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 เพื่อให้ประชาชนผู้สญัจร
มีถนนใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านก านันประยูร-คช
รัตน์ หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 720 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 
0.50 เมตร 
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ล าดับที ่ ยุทธศาสตร ์  แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายไสบ่อ-โคกปรง หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 เพื่อให้ประชาชนผู้สญัจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล.สายไสบ่อ-โคกปรง หมู่ที่ 
4ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 
เมตร 
 

6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 6 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 เพื่อให้ประชาชนผู้สญัจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 
6ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 
เมตร 
 

7 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายไสหนองขอน 1 หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 เพื่อให้ประชาชนผู้สญัจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล.สายไสหนองขอน 1 หมู่ที่ 
8 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 
เมตร 
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ล าดับที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านกลาง หมู่ที่ 9 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 เพื่อให้ประชาชนผู้สญัจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกลาง หมู่ที่  9 
ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 
เมตร 
 

9 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายสี่กั๊ก-ไสเหรียง หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 เพื่อให้ประชาชนผู้สญัจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล.สายสี่กั๊ก-ไสเหรียง หมู่ที่ 
10ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 
เมตร 

10 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหนองหว้า หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 เพื่ อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหว้า หมู่ที่ 2 
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า737.50 
ตร.เมตร 

11 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการปรับปรุงรั้ว อบต.
เกาะขันธ ์

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

350,000 เพื่อเป็นการสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม
และรองรับการป้องกันรักษาทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ
ขันธ ์

ปรับปรุงรั้ว อบต.เกาะขันธ์ โดยท าการรื้อ
ถอนรั้วก าแพงและประตูเดิม(ประตูเล็กฝั่งขา
เข้า)และด าเนินการติดตั้งรั้วก าแพงและประตู
เล็ก(ฝั่งขาเข้า)ใหม่ แบบแสตนเลส จ านวน 
14 ชุด 
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ล าดับที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

12 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์สี่
แยกไม้เสียบ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 เพื่ อ รอ งรับ ก าร เป็ น ป ระตู สู่ ก า ร
ท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์สี่แยก
ไม้เสียบให้สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์สี่แยกไม้เสียบ(ฝั่งพื้นที่หมู่ที่ 
9) โดยการถมดินปรับพื้นที่กว้าง 12.00 
เมตร ยาว 50.00 เมตร สูง 2.50 เมตร 
จ านวนดินถมไม่น้อยกว่า 1 ,312 ลูกบาศก์
เ ม ต ร  พ ร้ อ ม ว า ง ท่ อ  ค ส ล .ข น า ด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20x1.00 เมตร จ านวน 
12 ท่อน พร้อมบ่อพัก จ านวน 1 ชุด 

13 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการบุกเบิกถนนสายเขต
ต าบลเกาะขันธ์ หมู่ที่ 3 – 
เขตต าบลนางหลง หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 เพื่ อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

บุกเบิกถนนสายเขตต าบลเกาะขันธ์ หมู่ที่ 3 
– เข ต ต าบ ล น างห ล ง  ห มู่ ที่  5  โด ย ใ ช้
เครื่องจักรกลหนักถางป่าขุดตอ กว้าง 3.00-
4.00เมตร ตามสภาพพื้นที่ ปรับแต่งขึ้นรูป
คันทางเดิมแล้วบดทับ ถมวัสดุคัดเลือกผิว
จราจรปริมาณไม่น้อยกว่า 1,165 ลบ.เมตร 
ตามสภาพพื้นที ่

14 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

จัดซื้อพร้อมตดิตั้งซุ้มเฉลมิ
พระเกียรต ิ

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากัตริย์ 

จัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 
1 ชุด  

15 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายปากทางลานนา-สายใน
บ้านไม้เสียบ หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

428,000 เพื่ อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล.สายปากทางลานนา - 
สายในบ้านไม้เสียบ หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
152 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 608 ตาราเมตร  ไหล่ทางหินคลุก
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 
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ล าดับที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

16 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายชลประทานสาย 3 หมู่ที่ 
5 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 เพื่ อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสาย 3 
หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 242 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 726 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 
0.50 เมตร 

17 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ 
หมู่ที่ 9 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 
 

เพื่อรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น ปรับปรุงบ่อท้ิงขยะ หมู่ท่ี 9 โดยขุดรื้อฝังกลบ
ขยะมูลฝอยบริเวณบ่อท้ิงขยะ อบต.เกาะขันธ์ 
ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 40.00 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 30.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 1.50 
เมตร รวมปริมาณ ขยะท่ีขุ ดรื้ อ ไม่ น้อยกว่า 
1,800 ลูกบาก์ศเมตร พร้อมงานขุดรื้อและกวาด
ต้อนขยะมูลฝอยเดิมค้างเก่าจากบ่อพักขยะและ
บนถนนบริเวณบ่อท้ิงขยะ เพื่ อน าไปฝังกลบ 
จ านวนขยะไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม.พร้อมถน
ดินฝังกลบ จ านวน 300 ลบ.ม. พร้อมถมหิน
คลุกถนนทางเข้า-ออก บริเวณรอบบ่อท้ิงขยะ 
จ านวน 90 ลบ.ม.และถมหินผุรองพื้น  พื้นทาง
รถวิ่งท้ิงขยะบนบ่อฝังกลบโดยรอบ จ านวน 150 
ลบ.ม. 

18 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
สาขาชะอวด 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

68,514.24 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา  
ชะอวด 1 ครั้ง 

อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ้าเภอ
ชะอวด เพื่อปักเสาพาดสาย ขยายเขตระบบ
จ้าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในเขตพื นท่ีต้าบล
เกาะขันธ ์
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ล าดับที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

19 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนใน
พื้นที่หมู่ท่ี 6 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

495,400 เพื่ อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

-ซ่อมแซมถนนสายแข่งนก 
-ซ่อมแซมถนนสายประชาร่วมใจ 
-ซ่อมแซมถนนสายตัวที 
-ซ่อมแซมถนนสายศาลสั่ง 
-ซ่อมแซมถนนสายมะหาดอุทิศ 
-ซ่อมแซมถนนายโค้งเขต 

20 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนใน
พื้นที่หมู่ท่ี 9 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

216,900 เพื่ อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

-ซ่อมแซมถนนสายโลกลืม  
-ซ่อมแซมถนนสายบ้านกลาง  
-ซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองไม้เสียบ  

21 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ในพื้นที่หมู่ท่ี 3 หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

311,000 เพื่ อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

-ซ่อมแซมถนนสายวังอีเฒ่า 
-ซ่อมแซมถนนสายร่วมใจพัฒนา 
-ซ่อมแซมถนนสายบ้านก านันประยูร 
-ซ่อมแซมถนนสายไสหนองขอน 1 
-ซ่อมแซมถนนสายหลังวัดควนดินแดง 

22 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ในพื้นที่หมู่ท่ี 7 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

364,200 เพื่ อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

-ซ่อมแซมถนนสายห้วยทิงตก 
-ซ่อมแซมถนนสายป่าชิง 
-ซ่อมแซมถนนสายห้วยครก 
-ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายชอบ 
-ซ่อมแซมถนนสายใต้สายไฟฟ้าแรงสูง 
-ซ่อมแซมถนนสายหว้าโหล 2 
-ซ่อมแซมถนนสายหว้าโหล 1 
-ซ่อมแซมถนนสายหว้าโหล 3 
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ล าดับที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

23 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนใน
พื้นที่หมู่ท่ี 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 
10 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

498,500 เพื่ อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

-ซ่อมแซมถนนสายทุ่งป่ายาง 
-ซ่อมแซมถนนสายเหมืองกลาง 2 ฝั่ง(ฝั่งซ้าย-
ฝั่งขวา) 
-ซ่อมแซมถนนสายไสบ่อ-โคกปรง  
-ซ่อมแซมถนนสายชลประทานสาย 5 (ฝั่ง
ซ้าย) 
-ซ่อมแซมถนนสายไสเหรียง 
-ซ่อมแซมถนนสายเฉลิมพระเกียรติ 
 
 

24 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนผิว
จราจรลาดยางในพ้ืนท่ี หมู่ที่ 
2 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

492,900 เพื่ อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายไสขมิ้น-
นาแก้ว 
-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายห้วยโส-
พรุเมา 
 
 

25 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ไหล่ทางถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กในพ้ืนท่ีหมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

218,300 เพื่ อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

-ซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.สายหลังแฟลต 
-ซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.สายหน้าวัดไม้
เสียบ 
-ซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.สายหลังเมรุ 
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ล าดับที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

26 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนน
ชลประทานในพื้นที่ต าบล
เกาะขันธ ์

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

496,500 เพื่ อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

-ซ่อมแซมถนนชลประทานสาย 1(ฝั่งซ้าย) 
-ซ่อมแซมถนนชลประทานสาย 2(ฝั่งซ้าย) 
-ซ่อมแซมถนนชลประทานสาย 3(ฝั่งซ้าย) 
-ซ่อมแซมถนนชลประทานสาย 1(ฝั่งซ้าย) 
-ซ่อมแซมถนนชลประทานสาย7(ฝั่งซ้าย) 

27 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนผิว
จราจรลาดยางในพ้ืนท่ีหมู่ที่ 
7 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

451,500 เพื่ อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายหว้าโหล-
ห้วยกรวด 

28 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางและถนน คสล.
ในเขตพื้นท่ีหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

248,800 เพื่ อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสี่กั๊ก 
-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายควนดินแดง-คช
รัตน ์
 

29 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการขุดลอกทางระบาย
น้ าและคสู่งน้ าหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 
4 หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

271,500 เพื่อระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม -ขุดลอกบ่อยืมชลประทานสาย3(ฝั่งขวา) หมู่
ที่ 4 (บ้านอ้าย) 
-ขุดลอกบ่อยืมชลประทานสาย3(ฝั่งว้าย) 
-ขุดลอกคูระบายน้ าถนนสายสี่กั๊ก  
-ขุดคูส่งน้ าหนองกะ หมู่ที่ 10 บ้านไสเหรียง 

30 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนผิว
จราจรลาดยางสายห้วยทิง 
หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

89,000 เพื่ อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางสายห้วยทิง 
หมู่ที่ 7 

31 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการขยายเขตระบบท่อ
จ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1 หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

143,000 เพื่ อ ให้ ป ร ะ ช า ช น ใน พื้ น ที่ ไ ด้ มี
น้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง 

-ขยายเขตระบบท่อจ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 
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ล าดับที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

32 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
รหัส ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.
50-015 สายไสเหรียง หมู่ที่ 
10 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 500,000 เพื่ อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล.รหัส ทางหลวงท้องถิ่น 
นศ.ถ.50-015 สายไสเหรียง กว้าง4.00
เมตร ยาว 190เมตรหนา0.15เมตรไหล่ทาง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 760 ตารางเมตร 

33 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.
50-030 สายโลกลืม หมู่ที่ 
9 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 500,000 เพื่ อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
นศ.ถ.50-030 สายโลกลืม กว้าง3.00เมตร 
ยาว 250เมตรหนา0.15เมตรไหล่ทางหิน
คลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 750 ตารางเมตร 

34 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.
50-028 สายร่วมใจพัฒนา 
หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 500,000 เพื่ อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
นศ.ถ.50-028 สายร่วมใจพัฒนา กว้าง3.00
เมตร ยาว 250เมตรหนา0.15เมตรไหล่ทาง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 750 ตารางเมตร 

35 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
CAPE SEAL รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น นศ.ถ.50-006 ไส
ขมิ้น-นาแก้ว(จาก กม.ที่ 
2+815 ถึง กม.ที่3+050) 
หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 500,000 เพื่ อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ CAPE 
SEAL รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.50-006 
ไสขมิ้น-นาแก้ว(จาก กม.ที่ 2+815 ถึง กม.ที่
3+050) โดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีตปูทับ 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 235 เมตรหนา0.05 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ,17 ตาราง
เมตร 
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ล าดับที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

36 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.
50-023 สายไสบ่อ-โคกปรง 
หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 500,000 เพื่ อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
นศ.ถ.50-023 สายไสบ่อ-โคกปรง กว้าง 3 
เมตร ยาว 250 เมตร หนา0.15เมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร 

37 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการกอ่สร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.
50-026 สายหวา้โหล-พรุเมา 
หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 9,999,000 เพื่ อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.50-026 สาย
หว้าโหล-พรุเมา จ านวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 15,000ตารางเมตร 

38 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างและซ่อมสร้าง
ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น 
นส.ถ.50-003 สายบ้านนา
แก้ว-บ้านห้วยกรวด หมู่ท่ี 9 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 8,078,000 เพื่ อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นส.ถ.
50-003 สายบ้านนาแก้ว-บ้านห้วยกรวด
จ านวน 2 ช่วงพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,620 
ตารางเมตร 

39 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารศูนยฝ์ึกอาชีพผู้สูงอายุ
และพิการ 

เงินรางวัล อปท.ท่ีมี
การบริหารจัดการที่ดี
ปีงบประมาณ 2562 

488,000 เพื่อเป็นสถานท่ีรองรับกิจกรรมต่างๆ ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ
และพิการโดยด าเนินการก่ออิฐผนังมวลเบา
ติดตั้งประตูหน้าต่างและติดตั้งราวบันไดไม้
บริเวณชั้นล่างของอาคาร 

40 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง
ชลประทานฝายไม้เสียบ
(F6)(อบจ.นศ.3408)หมู่ท่ี 2 

อบจ.นครศรีธรรมราช 4,000,0000 เพื่ อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ทางชลประทานฝายไม้ เสียบ(F6)(อบจ.นศ.
3408) กว้าง 6.00เมตร ยาว 1,200เมตร 
หนา 0.04 เมตร 
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ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

41 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต
และบริการสาธารณสุข 

โครงการอบรมส่งเสริมความรู้และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
 

103,900 เพื่ อส่ งเสริมความรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลเกาะ
ขันธ ์

จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 1 ครั้ง/ปี 

42 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต
และบริการสาธารณสุข 

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

21,000 เพื่ อ เผยแพร่ข้ อมู ลความรู้ การ
พัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบรัว 
 

-จัดโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว 1 ครั้ง/ปี  
 

43 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต
และบริการสาธารณสุข 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

 

66,000 เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการส าหรับ
ผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ต าลบเกาะขันธ์ 

44 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต
และบริการสาธารณสุข 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

 

14,510,100 เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุต าบลเกาะขันธ์ 

45 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต
และบริการสาธารณสุข 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

 

4,080,000 เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการส าหรับผู้
พิการ 

ผู้พิการต าบลเกาะขันธ์ 

46 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต
และบริการสาธารณสุข 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ประจ าปี 2564 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
 
 

200,000 เพื่อเป็นกองทุนสุขภาพเพื่อ
ประชาชน 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ประจ าปี 2564 
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ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

47 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต
และบริการสาธารณสุข 

โครงการหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉนิ เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

574,000 เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท ี จัดโครงการหน่วยบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน ในการจ้างเหมาและตอบแทน
เจ้าหน้าท่ี น้ ามันเชื้อเพลิง ครุภณัฑ์
เครื่องมือทางการแพทย์ส าหรับรถ
ฉุกเฉิน 

48 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต
และบริการสาธารณสุข 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนขั
บ้า(ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า) 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

80,500 สุนัขแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกนั
โรคพิษสุนัขบ้าและประชาสมัพันธ์
ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 

จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า (ภายใต้โครงการสตัว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) 1 ครั้ง/ป ี

49 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต
และบริการสาธารณสุข 

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจักรีสริินธร 
มหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดี สิริกจิจ
การิณีพิรยพัฒน์ รัฐสมีาคุณากรปยิ
ชาติ สยามบรมราชกุมาร ี

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก 

จัดโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจักรีสริินธร 
มหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดี สิริกจิจกา
ริณีพิรยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 7:1 ครั ง/ป ี

50 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต
และบริการสาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด To be number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 1 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000 เพื่อรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา  
เสพติด 

จัดโครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหายา
เสพติด To be number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 1: 1 ครั ง/ป ี

ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
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ที ่
51 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต

และบริการสาธารณสุข 
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด To be number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
ทูลกระหม่อมหญิ งอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000 เพื่อรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด จัดโครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหายา
เสพติด To be number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 2 : 1 ครั ง/ปี 

52 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต
และบริการสาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด To be number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000 เพื่อรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด จัดโครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหายา
เสพติด To be number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 3 :1 ครั ง/ป ี

53 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต
และบริการสาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด To be number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000 เพื่อรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด จัดโครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหายา
เสพติด To be number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 4 : 1 ครั ง/ปี 

54 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต
และบริการสาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด To be number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000 เพื่อรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด จัดโครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหายา
เสพติด To be number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 5 : 1 ครั ง/ปี 

ล าดบ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

55 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา เงินอุดหนุนแบบมี 20,000 เพื่อรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด จัดโครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหายา
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และบริการสาธารณสุข เสพติด To be number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 6 

วัตถุประสงค์ เสพติด To be number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 6 : 1 ครั ง/ปี 

56 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต
และบริการสาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด To be number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000 เพื่อรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด จัดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด  To be number one (ศู นย์
เพื่ อน ใจวั ย รุ่ น ใน ชุมชน /หมู่ บ้ าน )
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 8 :1 ครั ง/ปี 

57 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต
และบริการสาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด To be number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 9 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000 เพื่อรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด จัดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด  To be number one (ศู นย์
เพื่ อน ใจวั ย รุ่ น ใน ชุมชน /หมู่ บ้ าน )
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 9 : 1 ครั ง/ปี 

58 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต
และบริการสาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด To be number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

20,000 เพื่อรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด จัดโครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหายา
เสพติด To be number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 10 : 1 ครั ง/ป ี

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

59 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต
และบริการสาธารณสุข 

โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อป
พร.) 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

172,000 เพื่อพัฒนาอาสาสมคัรป้องกันฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)และเจ้าหน้าท่ีใหม้ีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสารณภยัในรปูแบบ
ต่างๆ 

จัดโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน      
(อปพร.) 1 ครั ง/ปี 
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60 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต

และบริการสาธารณสุข 
โครงการตั้งจุดบริการ เพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุช่วงเทศการปีใหม ่

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
 

16,000 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่

ลดจ านวนผู้เสียชีวิตและผู้ประสบ
อุบัติเหต ุ

61 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต
และบริการสาธารณสุข 

โครงการตั งจุดบริการเพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
 

16,000 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

ลดจ านวนผู้เสียชีวิตและผู้ประสบ
อุบัติเหต ุ

62 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต
และบริการสาธารณสุข 

โครงการวันอาสาสมัครป้องกันฝ่าย
พลเรือนแห่งชาติ(อปพร.)     

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

14,000 เพื่อให้มีการชุมนุมของของสมาชิก อป
พร.รับฟังสาร วัน อปพร.ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้
บัญชาการศูนย์ อปพร.กลาง พร้อม
ร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์ในพ้ืนท่ีเขต
รับผิดชอบของ อบต. 

จัดโครงการวันอาสาสมัครป้องกันฝ่าย
พลเรือนแห่งชาติ(อปพร.) 1ครั ง/ป ี

63 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต
และบริการสาธารณสุข 

โครงการจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอชะ
อวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

15,000 เพื่ อให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ 

อุดหนุนงบประมาณ อบต.ชะอวด 1 
ครั้ง/ป ี

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

64 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต
และบริการสาธารณสุข 

โครงการป้องกันควบคุมโรคไวรสัโค
โรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 
 
 

สปสช. 98,864 เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไวรัส
โคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 

จัดโครงการป้องกันควบคุมโรคไวรสัโค
โรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 /1 ครัง้ 
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65 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต
และบริการสาธารณสุข 

โครงการจดัตั้งศูนย์พักคอย   
องค์การบริหารส่วนต าบล   เกาะ
ขันธ ์

สปสช. 221,425 เพื่อให้มีสถานที่ส าหรับดูแลรักษากลุ่ม
ผู้ ป่ ว ย ยื น ยั น COVID-19ที่ ไม่ แ ส ด ง
อาการจัดให้มีเวชภัณฑ์อุปกรณ์ที่ชัดเจน 
 

จัดตั้งศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะขันธ ์

66 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต
และบริการสาธารณสุข 

โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการ
ป้องกันการระบาดการตดิเช้ือโควดิ 
–19และเฝ้าระวังในประชาชนกลุม่
เสี่ยง 

สปสช. 20,000 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
กลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังติดตามดูแล
อย่างใกล้ชิด 

จัดโครงการส่งเสรมิและสนับสนุนการ
ป้องกันการระบาดการตดิเช้ือโควดิ –
19และเฝ้าระวังในประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
1 ครั้ง 

67 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต
และบริการสาธารณสุข 

โครงการตั้งจุดบริการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
เกาะขันธ์ ผู้เข้ารับการฉดีวัคซีน
ป้องกันโรคไวรสัโคโรน่า Covid-19 

สปสช. 12,000 เพื่ออ านวยความสะดวกในการไปรับ
การเข้ารับการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน 

จัดโครงการตั้งจุดบริการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
เกาะขันธ์ ผู้เข้ารับการฉดีวัคซีนปอ้งกัน
โรคไวรัสโคโรน่า Covid-19 1 ครั้ง 
 

68 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต
และบริการสาธารณสุข 

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 
ระลอกใหม่  

สปสช. 19,364 เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ผู้มีความ
เสี่ยงต่อของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019(COVID-19)ให้กับประชาชนใน
เขตพื้นท่ี 
 

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 ระลอก
ใหม่ 1 ครั้ง 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

69 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

438,210 เพื่ อ สนั บสนุ นค่ าใช้ จ่ ายการบริ หาร
สถานศึกษา 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศกึษา 

70 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา สนบัสนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็ก เงินอุดหนุนแบบมี 882,000 เพื่ อ ให้ เด็ ก ศู น ย์ พั ฒ น า เด็ ก เล็ ก ได้ จ้างประกอบอาหารกลางวัน 
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กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ รับประทานอาหารกลางวันได้อย่าง
ทั่วถงึและเพียงพอ 

71 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม 

สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่
โรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ในเขตพื้นที่ อบต.เกาะขันธ์
และเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
พื้นที่ อบต.เกาะขันธ์ 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,981,352 เพื่อให้เด็กนักเรียน/เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับอาหารเสริม(นม)ได้อย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 

72 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนสังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั นพื นฐาน
(สพฐ.) ในเขตพื นท่ี อบต.เกาะขันธ์ 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

3,416,000 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหาร
ได้อย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 

อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวัน 

73 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม 

โครงการจดังานวันวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

40,000 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
และทักษะทางวิชาการของเด็กนักเรียน 

เด็กนักเรยีน ร.ร ในต าบลเกาะขันธ์เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์ 

74 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา 
กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม 

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

200,000 เพื่อนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก 
และกลา้แสดงออก และเพื่อให้
ความส าคญัในวันเด็ก 

จัดโครงการวันเด็กแห่งชาต ิ1 ครั้ง/ปี 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

75 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา 
กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม 

โครงการปลูกผักกางมุ้งปลอด
สารเคม ี

สปสช. 15,000 เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนไดม้ีพืชผักท่ีมี
คุณภาพ ไม่มสีารพิษตกค้าง เกิดความ
ปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน 

จัดโครงการปลูกผักกางมุ้งปลอด
สารเคมี โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1 ครั้ง 

76 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา 
กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม 

โครงการ อย.น้อยสุขภาพดเีริม่ที่
โรงเรียน  

สปสช. 14,250 เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการป้องกันโรค 

โครงการ อย.น้อยสุขภาพดเีริม่ที่
โรงเรียนชุมชนควนดินแดง 1 ครั้ง 
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77 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันกีฬาครอบครัวอุ่นใจ
ต้านภัยยาเสพติด 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

300,000 เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย จัดโครงการแข่งขันกีฬาครอบครัวอุ่นใจ
ต้านภัยยาเสพติด 1 ครั้ง/ป ี

78 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม 

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปี 2564 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

50,000 เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานส าพันธ์
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ประจ าปี 2564 

79 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมการออกก้าลังกาย เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

100,000 เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายแกชุ่มชน จัดโครงการส่งเสรมิการออกก้าลังกาย/
จัดหาอุปกรณ์กีฬา 

80 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม 

โครงการจดังานวันลอยกระทง เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น/ 
เพื่อเป็นการส่งเสรมิประเพณลีอย
กระทง 

จัดงานวันลอยกระทง ประจ าปี 2564 

81 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม 

โครงการจดักิจกรรมฝึกอบรมตาม
หลักวิถีอิสลาม 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

50,000 เพื่อส่งเสริมประเพณีทางศาสนา จัดโครงการวิถีอิสลาม 1 ครั้ง/ป ี

82 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม 

โครงการจูงลูกจูงหลานเข้าอบรมและ
ฝึกปฏิบัติธรรม 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

75,300 เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้เด็กและเยาวชน
ได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไป
ปรับใช้ในการพัฒนาด ารงชีวิต 

โครงการจูงลูกจูงหลานเข้าอบรมและ
ฝึกปฏิบัติธรรม 1 ครั ง/ป ี

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์
  

โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

83 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม 

โครงการอบรมคณุธรรม วัฒนธรรม
อิสลาม 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

70,000 เพื่อเป็นการสบืสานวัฒนธรรมและวิถี
การด าเนินชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 

จัดโครงการอบรมคุณธรรม วัฒนธรรม
อิสลาม 1 ครั้ง/ป ี

84 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม 

โครงการจดังานวันดอกจูดบาน 
กาชาดและของดีเมืองชะอวด 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

80,000 เพื่อส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ
อ าเภอชะอวด 

-อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอชะ
อวด -จัดรถบุพชาติ   
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 ภาษีจัดสรร - จัดสถานท่ีแสดงสิ้นค้า 
85 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 

กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม 
โครงการจดักิจกรรมฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหค้วามรูเ้กี่ยวกับ
ประเพณีท้องถิ่น(วันสารทเดือนสบิ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

30,000 เพื่อส่งเสริมและสืบสารประเพณีทอ้งถิ่น จัดโครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ 
1 ครั้ง/ป ี

86 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักพระพุทธศาสนา  

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

260,000 เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรูด้้าน
พิธีกรรมทางศาสนพิธีของชาวพุทธแก่
เด็กและเยาวชนประชาชนท่ัวไป 

จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักพระพุทธศาสนา 1 ครั้ง/ปี 

87 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม 

โครงการมาฆบูชาแห่ผ้าขึ นธาตุ เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

20,000 เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก
และเยาวชนได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

จัดโครงการมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 1 
ครั้ง/ปี 

88 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม 

โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นชัก
พระ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

100,000 เพื่อให้ประชาชน  เยาวชนรุ่นหลังได้สบื
สาดประเพณีที่ดีงาม 

สนับสนุนและส่งเสริมประเพณีชักพระ
ต าบลเกาะขันธ ์

89 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

โค ร งก า ร จั ด ง า น ผ ล ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตรของดีต้าบลเกาะขันธ์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

300,000 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลผลิต ผลไม้ที่มี
คุณภาพ 

จัดโครงการจัดงานผลผลติทาง
การเกษตรของดีต้าบลเกาะขันธ ์1 ครั ง/
ปี 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์
  

โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

90 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

จัดซื อวัสดุการเกษตร เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

10,000 เพื่อจัดซื้อวัสดุการเกษตร ต้นกล้าพันธ์
ไม้ส าหรับใช้ในการเพาะปลูก 
บ ารุงรักษาตกแต่งสถานท่ีราชการ
สวนสาธารณะ  
 

จัดซื อวัสดุการเกษตร ต้นกล้าพันธไ์ม้
ส้าหรับใช้ในการเพาะปลูก บ้ารุงรกัษา
ตกแต่งสถานท่ีราชการสวนสาธารณะ 
ป่าชุมชน 

91 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ โครงการต้นกล้าอาชีพ เงินอุดหนุนทั่วไป, 21,300 เพื่อให้เด็กเยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ ผู้ จัดโครงการต้นกล้าอาชีพ 1 ครั ง/ปี 
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ท่องเที่ยว รายได้จัดเก็บเอง, 
ภาษีจัดสรร 

พิการผู้ด้อยโอกาสประชาชนท่ัวไปได้รับ
ความรู้และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ
เพื่อเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ 

92 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

20,000 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าและพัฒนาแหล่ง
น้ า 

จัดโครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผน่ดิน 
1 ครั้ง/ป ี

93 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

113,000 เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมกระตุ้น
การสร้ า งอาชีพสร้ างราย ได้ ให้ กั บ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

จัดโครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 1 ครั้ง 

94 ด้ าน ท รั พ ย ากรธรรม ชาติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการธนาคารขยะ เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

21,600 เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะ จัดตั้งธนาคารขยะ จ านวน 1 แห่ง 

95 ก ารพั ฒ น าด้ าน ก าร เมื อ งก าร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

โครงการองค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะขันธ์พบประชาชน 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
 

61,000 เพื่ออ านวยความสะดวกและพบปะ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

จัดโครงการองค์การบรหิารส่วนต าบล
เกาะขันธ์พบประชาชน 1 ครั้ง/ป ี

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

96 ก ารพั ฒ น าด้ าน ก าร เมื อ งก าร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

โครงการอบรมส่งเสรมิความรู้ด้าน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

22,000 เพื่ออบรมส่งเสรมิความรู้ด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท้าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้
ด้านการมสี่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ครั้ง/ป ี

97 ก ารพั ฒ น าด้ าน ก าร เมื อ งก าร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

การเลือกตั งผู้บรหิารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

650,000 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผูบ้ริหารหรือ 
ส.อบต.เกาะขันธ ์ 

จัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารหรือ ส.
อบต.เกาะขันธ์ แทนต าแหน่งท่ีว่าง 
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ภาษีจัดสรร 
 

 

98 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ด ี

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งาน 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

220,000 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและ
พัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารส.อบต.พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้างคนงานท่ัวไป ฯ 
 

จัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา
ดูงาน 1 ครั้ง/ปี 

99 ก ารพั ฒ น าด้ าน ก าร เมื อ งก าร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

โครงการจดังานวันเฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

50,000 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัว 

จัดโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 1 ครัง้ 

100 ก ารพั ฒ น าด้ าน ก าร เมื อ งก าร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

โครงการอบรมคณุธรรมและ
จริยธรรม 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
 

16,300 เพื่อเป็นการปลูกฝังคณุธรรมจริยธรรมให้เด็ก
เยาวชนประชาชนเห็นคณุค่าหลักธรรมค า
สอน 
 

จัดโครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรม
ตามหลักพระพุทธสาสนา 

101 ก ารพั ฒ น าด้ าน ก าร เมื อ งก าร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

โครงการจดังานวันเฉลมิเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

30,000 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและระลกึถึง
พระคุณของสมเดจ็พระนางเจ้าฯพระบรม
ราชิน ี

จัดโครงการวันเฉลิมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินี1 ครั ง 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

102 ก ารพั ฒ น าด้ าน ก าร เมื อ งก าร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
 

7,000 เพื่อจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา วัน
ท้องถิ่นไทย วันปิยะมหาราช และ
ในโอกาสตามกจิกรรมต่างๆ 

จัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา วันท้องถิ่นไทย วันปิยะมหาราช และ
ในโอกาสตามกจิกรรมต่างๆ 

103 ก ารพั ฒ น าด้ าน ก าร เมื อ งก าร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

โครงการปรับภูมิทัศนส์ านักงาน 
อบต.เกาะขันธ์และบรเิวณโดยรอบ 

เงินรางวัล อปท.ที่
มีการบรหิาร
จัดการที่ดี

500,000 เพื่อปรับภูมิทัศนส์ านักงาน อบต.
เกาะขันธ์และบริเวณโดยรอบให้
สวนงาม 

ปรับภูมิทัศนส์ านักงาน อบต.เกาะขันธ์และ
บริเวณโดยรอบ 
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ปีงบประมาณ 
2562 

104 ก ารพั ฒ น าด้ าน ก าร เมื อ งก าร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

สมทบกองทุ นบ า เหน็ จบ าน าญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

282,000 เพื่อสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น(กบท.) 

105 ก ารพั ฒ น าด้ าน ก าร เมื อ งก าร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

สมทบกองทุนประกันสังคม เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

156,000 เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม สมทบกองทุนประกันสังคม 

106 ก ารพั ฒ น าด้ าน ก าร เมื อ งก าร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

10,000 จ่ายเป็นค่าการทาสเีส้น สญัญาณ
ไฟจราจร ป้ายจราจร  กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวย
จราจร แผงกันจราจร เป็นต้น 

จ่ายเป็นค่าการทาสเีส้น สญัญาณไฟจราจร ป้าย
จราจร  กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร 
กรวยจราจร แผงกันจราจร เป็นตน้ 

107 ก ารพั ฒ น าด้ าน ก าร เมื อ งก าร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ 

จัดซื อครภุัณฑค์อมพิวเตอร ์ เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
 

74,000 เพื่อให้เกิดความพร้อมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ จ านวน 3เครื่อง 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

108 ก ารพั ฒ น าด้ าน ก าร เมื อ งก าร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ 

จัดซื อครภุัณฑเ์ครื่องพิมพ์ เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

26,000 เพื่อให้เกิดความพร้อมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

จัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่องพิมพ์ Multifunction 4 
เครื่อง 

109 ก ารพั ฒ น าด้ าน ก าร เมื อ งก าร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ 

จัดซื อครุภัณฑ์เครื่องส้ารองไฟฟ้า เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

29,000 เพื่ อ ให้ เกิ ด ค ว าม พ ร้ อ ม แ ล ะ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องส ารองไฟ จ านวน 5 เครื่อง 
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110 ก ารพั ฒ น าด้ าน ก าร เมื อ งก าร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ 

จัดซื้อช้ันวางหนังสือ เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

59,500 เพื่ อจัด เก็บหนั งสื อให้ เป็ นระเบี ยบ
เรียบร้อย 

จัดซื้อช้ันวางหนังสือ จ านวน 7 ตัว   

111 ก ารพั ฒ น าด้ าน ก าร เมื อ งก าร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

20,000 เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร จ านวน 6 ตู้ 

112 ก ารพั ฒ น าด้ าน ก าร เมื อ งก าร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ 

จัดซื้อรอกกู้ภัย เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

20,000 เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน
และรองรับการให้บริการประชาชน 

จัดซื้อรอกกู้ภัย จ านวน 2 ตัว 

113 ก ารพั ฒ น าด้ าน ก าร เมื อ งก าร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วนชนิดติดผนัง 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

56,000 เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน
และรองรับการให้บริการประชาชน 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติด
ผนัง จ านวน 2 เครื่อง 

114 ก ารพั ฒ น าด้ าน ก าร เมื อ งก าร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ 

จัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
 

35,000 เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน จัดซื้อพร้อมตดิตั้งผา้ม่านส าหรับศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านทุ่งใหญ ่

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

115 ก ารพั ฒ น าด้ าน ก าร เมื อ งก าร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ 

จัดซื้อกล้องถ่ายรูป เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

77,000 เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน จัดซื้อกล้องถ่ายรูป จ านวน 1 ตัว 
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 ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 อบต.เกาะขันธ์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ เงินส ารองจ่าย 
การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ใน
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา/อนุมัติกันเงิน
ต่อสภา รวม 81 โครงการ  จ านวนเงิน 61,377,703.94 บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 78 โครงการ 
จ านวนเงิน 59,868,143.94 บาท  อนุมัติกันเงินต่อสภา/อยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ  เป็นเงิน
1,077,000 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ 

การก่อหนี้ผูกพัน/ลง
นามในสัญญา(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

การเบิกจา่ย
งบประมาณ (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

อนุมัติกันเงิน
ต่อสภา/อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 

1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 37 33,151,314.24 37 33,151,314.24 2 1,000,000 
2. การพัฒนาดา้นสังคม คุณภาพชีวิตและบริการ
สาธารณสุข 

14 17,864,098.70 14 17,864,098.70 - - 

3. การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา กฬีา นันทนาการ
และวัฒนธรรม 

11 8,112,684 11 7,680,124 - - 

4. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 2 112,492 2 112,492 - - 
5. การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม - - - - - - 
6. การพัฒนาดา้นการเมืองการปกครองและการบริหาร
จัดการที่ดี 

14 1,060,115 14 1,060,115 1 77,000 

รวม 78 60,300,703.94 78 59,868,143.94 3 1,077,000 

 
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ในห้วง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ร้อยละ 
โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน โครงการที่ได้ปฏิบัติ 

  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 99 39 39.39 

  2. การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข 37 14 37.83 

  3. การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและ
วัฒนธรรม 

36 11 30.55 

  4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 16 2 12.50 

  5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 - - 

  6. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
จัดการที่ด ี

22 15 68.18 

รวม 220 81 36.81 
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การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

ยุทธศาสตร ์
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณที่เบิกจ่าย 

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

  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 34,151,314.24 55.64 33,151,314.24 55.37 

  2. การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณะสุข 17,864,098.70 29.11 17,864,098.70 29.84 

  3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและ
วัฒนธรรม 

8,112,684 13.22 7,680,124 12.83 

  4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 112,492 0.18 112,492 0.19 

  5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - - - 

  6. การพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 1,137,115 1.85 1,060,115 1.77 

รวม 61,377,703.94 100 59,868,143.94 100 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มางบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งป่ายาง หมู่ที่ 1 เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 495,000 495,000 5,000 

2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสไฟไหม้ หมู่ที่ 2 เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 494,000 494,000 6,000 

3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นก านัน
ประยูร-คชรัตน์ หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 493,000 493,000 7,000 

4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสบ่อ-โคกปรง 
หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 495,000 495,000 5,000 

5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาร่วมใจ หมู่
ที่ 6 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 484,800 484,800 15,200 

6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสหนองขอน 1 
หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 483,700 483,700 16,300 

7 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นกลาง หมู่ที่ 
9 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 484,000 484,000 16,000 

8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่กก๊-ไสเหรียง 
หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 484,500 484,500 15,500 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มางบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

9 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหว้า หมู่ที่ 
2 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
 

500,000 497,000 497,000 3,000 

10 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการปรับปรุงรั้ว อบต.เกาะขันธ์ เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
 

350,000 343,000 343,000 7,000 

11 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สี่แยกไม้เสียบ เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
 

500,000 498,000 498,000 2,000 

12 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการบุกเบิกถนนสายเขตต าบลเกาะขันธ์ หมู่ที่ 
3 – เขตต าบลนางหลง หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 490,000 490,000 10,000 

13 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการจัดซ้ือพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

400,000 348,000 348,000 2,000 

14 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากทางลานนา-
สายในบ้านไม้เสียบ หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

428,000 427,000 427,000 1,000 

15  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสาย 
3 หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 - อนุมัติกันเงินต่อสภาสมัย
วิสามัญ สมยัที่ 2 ประจ าปี 

พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 

- 



                              รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2564  

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านกังานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 45 

 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มางบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

16 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ หมู่ที่ 9 เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 - อนุมัติกันเงินต่อสภาสมัย
วิสามัญ สมยัที่ 2 ประจ าปี 

พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 

- 

17 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่หมู่ที่ 6 เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

495,400 493,000 493,000 2,400 

18 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่หมู่ที่ 9 เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

216,900 215,000 215,000 1,900 

19 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ หมู่ที่ 3 และ
หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

311,000 309,000 309,000 2,000 

20 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่หมู่ที่ 7 เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

364,200 364,200 364,200 - 

21 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 
และหมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

498,500 497,000 497,000 1,500 

22 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางในพื้นที่
หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10  

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

492,000 491,000 491,000 1,000 

23 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กในพื้นที่ หมู่ที่ 2  

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

218,300 217,300 217,300 1,000 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มางบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

24 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนชลประทานในพื้นที่ต าบล
เกาะขันธ์  

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

496,500 495,000 495,000 1,500 

25 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางในพื้นที่
หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

451,500 450,000 450,000 1,500 

26 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางและคอนกรีตเสริม
เหล็กในพื้นที่หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

248,800 248,800 248,800 - 

27 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการขุดลอกทางระบายน้ าและคูส่งน้ า หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

271,500 270,000 270,000 1,500 

28 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางสาย
ห้วยทิง หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

89,000 88,000 88,000 1,000 

29 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการขยายเขตระบบท่อจ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

143,000 142,500 142,500 500 

30 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัส ทางหลวง
ท้องถิ่น นศ.ถ.50-015 สายไสเหรียง หมู่ที่ 10 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 500,000 499,000 499,000 1,000 

31 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
นศ.ถ.50-030 สายโลกลืม หมู่ที่ 9 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 500,000 499,000 499,000 1,000 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

32 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
นศ.ถ.50-028 สายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 500,000 499,000 499,000 1,000 

33 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
CAPE SEAL รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.50 -
006 ไสขมิ้น-นาแก้ว(จาก กม.ที่ 2+815 ถึง 
กม.ที่3+050) หมู่ที่ 2 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 500,000 499,000 499,000 1,000 

34 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
นศ.ถ.50-023 สายไสบ่อ-โคกปรง หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 500,000 499,000 499,000 1,000 

35 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.50 -026 
สายหว้าโหล-พรุเมา หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 9,999,000 7,260,000 7,260,000 2,739,000 

36 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น 
นส.ถ.50-003 สายบ้านนาแก้ว-บ้านห้วยกรวด 
หมู่ที่ 9 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 8,078,000 8,042,000 8,042,000 36,000 

37 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพผู้สูงอายุและ
พิการ 

เงินรางวัล อปท.ที่มี
การบริหารจัดการที่ดี
ปีงบประมาณ 2562 

488,000 488,000 488,000 - 

38 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายทางชลประทานฝายไม้เสียบ
(F6)(อบจ.นศ.3408)หมู่ท่ี 2 

อบจ. 
นครศรีธรรมราช 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 - 



                              รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2564  

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านกังานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 48 

 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

39 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

อุดหนุนหารไฟฟา้ส่วนภูมภิาคสาขาชะอวด เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

68,514.24 68,514.24 68,514.24 - 

 

              รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
1 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชวีิตและ

บริการสาธารณสุข 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เงินอุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค์ 
14,510,100 

 
12,636,200 12,636,200 197,151 

2 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชวีิตและ
บริการสาธารณสุข 

เบี้ยยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

4,080,000 4,040,800 4,040,800 39,200 

3 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชวีิตและ
บริการสาธารณสุข 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

66,000 56,000 56,000 10,000 

4 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชวีิตและ
บริการสาธารณสุข 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ประจ าป ี2564 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 
 

200,000 200,000 200,000 - 
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         รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

 
ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา

งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

5 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชวีิตและ
บริการสาธารณสุข 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า) 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร, 

80,500 80,442 80,442 58 

6 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชวีิตและ
บริการสาธารณสุข 

โครงการหน่วยบรกิารแพทย์ฉกุเฉิน เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร, 

574,000 424,328.70 424,328.70 33,671.30 

7 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชวีิตและ
บริการสาธารณสุข 

โครงการตั้งจุดบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

12,763 12,763 12,763 - 

8 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชวีิตและ
บริการสาธารณสุข 

โครงการตั้งจุดบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

16,000 12,388 12,388 3,612 

9 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชวีิตและ
บริการสาธารณสุข 

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีฯ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

15,000 15,000 15,000 - 

10 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชวีิตและ
บริการสาธารณสุข 

โครงการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สาย
พันธ์ใหม่ 2019 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

98,864 98,864 98,864 - 

11 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชวีิตและ
บริการสาธารณสุข 

โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย องค์การบรหิารส่วน
ต าบลเกาะขันธ ์

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

221,425 178,857 178,857 42,568 

12 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชวีิตและ
บริการสาธารณสุข 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการ
ระบาดการติดเช้ือโควิด-19และเฝ้าระวงัใน
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

สปสช. 20,000 5,092 5,092 14,908 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา

งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

13 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชวีิตและ
บริการสาธารณสุข 

โครงการตั้งจุดบริการอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ต าบลเกาะขันธ์ผู้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่าโควิด-19 

สปสช. 12,000 12,000 12,000 - 

14 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชวีิตและ
บริการสาธารณสุข 

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม ่

สปสช. 91,364 91,364 91,364 - 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา 
นันทนาการและวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค์ 

882,000 618,240 466,760 415,240 

2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา 
นันทนาการและวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค์ 

438,210 306,310 299,530 138,680 

3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา 
นันทนาการและวัฒนธรรม 

สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ในเขตพื้นที่  อบต.เกาะขันธ์และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ อบต.เกาะขันธ์ 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค์ 

3,416,000 3,416,600 3,142,300 273,700 

4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา 
นันทนาการและวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน
ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค์ 

852,000 830,880 830,880 21,120 

5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา 
นันทนาการและวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน
บ้านทุ่งใหญ่ 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค์ 

520,000 473,680 473,680 46,320 
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ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

6 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน
บ้านลานนา 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค์ 

404,000 385,480 
 

385,480 
 

18,520 

7 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน
วัดไม้เสียบ 

เงินอุดหนุน 
แบบมีวัตถุประสงค์ 

1,640,000 1,452,260 1,452,260 187,740 

8 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม 

โครงการปลูกผักกางมุ้งปลอดสารเคมี สปสช. 15,000 15,000 15,000 - 

9 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม 

โครงการ อย.น้อยสุขภาพดีเริ่มที่โรงเรียน สปสช. 14,250 14,250 14,250 - 

10 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันลอยกระทง เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

500,000 499,984 499,984 16 

11 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม 

โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นชักพระ เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

100,000 100,000 100,000 - 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) คงเหลือ 

1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

จัดซื้อวัสดุการเกษตร เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

10,000 3,000 3,000 7,000 

2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

113,000 109,492 109,492 3,508 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

1 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
และการบริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

50,000 49,932 49,932 68 

2 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
และการบริหารจัดการที่ดี 

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

16,300 16,057 16,057 243 

3 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
และการบริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดงานวันเฉลิมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินิ 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

36,000 24,300 24,300 11,700 

4 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
และการบริหารจัดการที่ดี 

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

7,000 2,000 2,000 5,000 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

5 ก า รพั ฒ น าด้ า น ก า ร เมื อ งก า ร
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น(กทบ.) 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

564,000 564,000 564,000 - 

6 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

สมทบกองทุนประกันสังคม เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

156,000 96,426 96,426 29,574 

7 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง,

ภาษีจัดสรร 

74,000 71,000 71,000 3,000 

8 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง,

ภาษีจัดสรร 

26,000 25,000 25,000 1,000 

9 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องส ารองไฟ เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง,

ภาษีจัดสรร 

29,000 23,300 23,300 5,700 

10 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อชั้นวางหนังสือ เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง,

ภาษีจัดสรร 

59,500 58,450 58,450 1,050 

11 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อรอกกู้ภยั เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง,

ภาษีจัดสรร 

8,000 6,400 6,400 1,600 

12 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง,

ภาษีจัดสรร 

35,000 29,250 29,250 5,750 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/   

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 

13 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

42,000 39,000 39,000 3,000 

14 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสว่นชนิดติดผนัง 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

56,000 55,000 55,000 1,000 

15 การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

จัดซื้อกล้องถ่ายรูป เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง, 

ภาษีจัดสรร 

77,000 - อนุมัติกันเงินต่อสภา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าป ีพ.ศ.2564 

ครั้งที่ 1 

- 
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รายงานสรุปรวมผลการด าเนินงานทั้งปีงบประมาณ ปี 2564   

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 
ยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100 % 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

40 37,234,614.24 39 34,151,314.24 37 33,151,314.24 37 33,151,314.24 37 33,151,314.24 

2.การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชวีิตและ
บริการสาธารณสุข 

28 20,440,153 14 17,864,098.70 14 17,864,098.70 14 17,864,098.70 14 17,864,098.70 

3. การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา กฬีา 
นันทนาการและวัฒนธรรม 

20 8,622,112 11 8,112,684 11 8,112,684 11 7,680,124 11 7,680,124 

4. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

5 464,300 2 112,492 2 112,492 2 112,492 2 112,492 

5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 21,600 - - - - - - - - 

6. การพัฒนาดา้นการเมืองการปกครอง
และการบริหารจัดการที่ดี 

21 2,400,800 15 1,137,115 14 1,060,115 14 1,060,115 14 1,060,115 

หมายเหตุ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ขออนุมัติกันเงินต่อสภา อบต.เกาะขันธ์ จ านวน 3 โครงการ เป็นจ านวน 1,077,000.-บาท 
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                แผนภูมิแสดงจ ำนวนโครงกำร เปรียบเทียบตำมขั้นตอนเปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์ 
 
 

 
 

 

แผนภูมิแสดงมูลค่ำโครงกำร เปรียบเทียบตำมขั้นตอนเปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์ 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและบริการสาธารณะ

การพฒันาด้านสงัคม คณุภาพชีวิตและบริการสาธารณสขุ

การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นนัทนาการและวฒันธรรม

การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพฒันาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจดัการท่ีดี

100%

เบิกจ่าย

ลงนามสญัญา

อนมุติังบประมาณ

แผนการด าเนินการ
ทัง้หมด

0.00 10,000,000.0020,000,000.0030,000,000.0040,000,000.00

การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและบริการสาธารณะ

การพฒันาด้านสงัคม คณุภาพชีวิตและบริการสาธารณสขุ

การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นนัทนาการและ
วฒันธรรม

การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพฒันาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจดัการท่ีดี

100%

เบิกจ่าย

ลงนามสญัญา

อนมุติังบประมาณ

แผนการด าเนินการ
ทัง้หมด
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1. งบประมาณมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถกระจายท าโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์และความต้องการของ
ประชาชนมีมาก 

2. เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์รับการจัดสรรมีจ านวนน้อย  เงินอุดหนุนส่วนใหญ่ที่
ได้รับจะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ท าให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดท าโครงการ 

3. โครงการเกินศักยภาพมีจ านวนมาก จึงไม่สามารถด าเนินการได้ท้ังหมดทุกโครงการ 
4. ประชาชนในต าบลขาดความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
5. ประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ด าเนินการในพ้ืนที่น้อย 
6. การด าเนินงานจริงไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร 
7. หน่วยงานไม่ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ มีการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
8. การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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 การประเมินความพึงพอใจ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะ
และประสิทธิผลต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าข้อมูล
มาด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี พ.ศ. 2564 และจักได้
น าข้อมูลที่ได้มาทบทวน ปรับปรุง ในการจัดจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การให้บริการสาธารณะในด้านต่างๆ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามช่วงอายุ เพศ อาชีพ การศึกษา 

ตารางท่ี 1 จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จ านวน 259 คน 
          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

  เพศ      259    100 
   ชาย     121    46.72 
   หญิง     138    53.28   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  อายุ     259    100 
   ต่ ากว่า 20 ปี   3              1.15 
   20-30 ป ี   42    16.21 
   31-40 ป ี   46    17.76           
   41-50 ป ี   59    22.77 
   51-60 ป ี   90    34.74 
   มากกว่า 60 ปี   19    7.53 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  การศึกษาที่ส าเร็จสูงสุด   259    100 
   ประถมศึกษา   115    44.40 
   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  88                                   33.97 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  38    14.67 
ปริญญาตรี   18    6.94 

การประเมินความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะและประสิทธิผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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สูงกว่าปริญญาตรี  0    0.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
อาชีพ     259    100 
 เกษตรกรรม   131    50.57 
 รับจ้างทั่วไป   68    26.25 
 รับราชการ   21    8.10 
 เอกชน/พนักงานบริษัท  10    3.86 
 ค้าขาย/อาชีพอิสระ  26    10.03 
 นักเรียน/น ักศึกษา  3    1.15  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  จากตารางที่ 1 จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  จ าแนกตามเพศ 
พบว่า เป็นเพศหญิง ร้อยละ 46.72 เพศชาย ร้อยละ 53.28 จ าแนกตามอายุ พบว่า สัดส่วนสูงสุดของผู้ตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจ มีอายุ 51 – 60 ปี ร้อยละ 34.74  รองลงมา  ร้อยละ 22.77 เป็นผู้ตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีช่วงอายุ 41-50 ปี  จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จสูงสุด พบว่าสัดส่วนสูงสุดที่ผู้ตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจ ส าเร็จการศึกษาสูงสุด ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 44.40  รองลงมา  ร้อยละ 33.97 เป็น
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่ส าเร็จการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ าแนกตามอาชีพ พบว่า
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 50.57  รองลงมาร้อยละ 26.25 เป็นผู้ตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 
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แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง : แบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะและ
ประสิทธิผลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนด
ระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์  
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน……………ธันวาคม พ.ศ.2564  

ส่วนที่2 ระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

คะแนน 
เฉลี่ย 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 60 163 26 8 2 4.05 
ร้อยละ (23.16) (62.93) (10.03) (3.08) (0.77) 

2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

53 156 34 10 6 3.93 

ร้อยละ (20.46) (60.23) (13.12) (3.86) (2.31) 
3)การเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

82 97 66 10 4 
3.94 

ร้อยละ (31.66) (37.45) (25.48) (3.86) (1.54) 
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

47 150 51 10 1 
3.90 

ร้อยละ (18.14) (57.91) (19.69) (3.86) (0.38) 
5)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

50 131 61 10 7 (3.80) 

ร้อยละ (19.30) (50.57) (23.55) (3.86) (2.70) 
6)ความรวดเร็วและทันเวลาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 20 121 93 17 8 

3.49 ร้อยละ (7.72) (46.71) (35.90) (6.56) (3.08) 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของ
ประชาขน 

68 134 45 10 2 3.62 

ร้อยละ (26.25) (51.73) (17.37) (3.86) (0.77) 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่องานบริการ 50 140 49 14 6 

3.83                                ร้อยละ (19.30) (54.05) (18.91) (5.40) (2.31) 
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ ดา้นการพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานและบริการสาธารณะ จ านวน 
259  คน สรุปความพึงพอใจได้ดงันี้ 

1. มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย  4.05 ร้อยละ 62.93  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 3.93 ร้อยละ 60.23 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 3.94 ร้อยละ 37.45 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  ค่าเฉลี่ย 3.90 ร้อยละ 57.91 
5. มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม ค่าเฉลี่ย 3.80 ร้อยละ 50.57 
6. ความรวดเร็วและทันเวลาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   ค่าเฉลี่ย 3.49 ร้อยละ 46.71 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาขน ค่าเฉลี่ย 3.62 ร้อยละ 51.73 
ความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ จ านวน 259 คน พบว่าประชาชนในต าบลเกาะขันธ์มีความพอใจมากตอ่ผลการ 

ด าเนินงานและการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ในภาพรวม ท้ัง 7 ด้าน ร้อยละ 54.05  รองลงมาคือ
มีความพึงพอใจในระดับ  มากที่สุด  ร้อยละ 19.30 
 

ส่วนที่  3 ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการให้บริการสาธารณะ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาฯและ
การให้บริการสาธารณะ 

ระดับความคุ้มค่า 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

คะแนน
เฉลี่ย 

1) ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 58 168 24 8 1 4.06 
ร้อยละ (22.39) (64.86) (9.26) (3.08) (0.38) 

2) ความคุ้มคา่กับงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ 

60 142 38 11 8 3.87 

ร้อยละ (23.16) (54.82) (14.67) (4.24) (3.08) 

3) ปัญหาหรือผลกระทบจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรมตาม
แผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ 

3 1 5 16 234 4.84 

ร้อยละ (1.15) (0.77) (1.93) (6.17) (90.34) 

4) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรมตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ 

64 129 53 12 1 3.94 

ร้อยละ (24.71) (49.80) (20.46) (4.63) (0.38) 
 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ด้านความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนา  
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ  จ านวน  259 คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี ้

1. ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี   ค่าเฉลี่ย  4.06 ร้อยละ 64.86  
2. ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา ค่าเฉลี่ย  3.91 ร้อยละ 54.82 
3. ปัญหาหรือผลกระทบจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา ค่าเฉลี่ย  4.84 ร้อยละ 90.34 
4. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนา ค่าเฉลี่ย  3.94 ร้อยละ 49.80 
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ส่วนที่ 4  ความคาดหวังหรือความต้องการในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

4.1 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
 - ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 - การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ยังไม่ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ เนื่องจากมีข้อจ าจัดในเรื่องงบประมาณ 

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

 4.3 ท่านคิดว่าโครงการ/กิจกรรมในด้านนี้ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร และมีประโยชน์มากน้อย
เพียงใด 
 - มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในด้านการคมนาคมขนส่ง 
การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ ประปาหมู่บ้าน  การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

 4.4 ท่านมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ ด าเนินการเกี่ยวกับด้านนี้อย่างไรใน
อนาคต 
 - ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน ประปา ไฟฟ้าสาธารณะ แหล่งน้ า เพ่ือการเกษตร 
ให้เพียงพออย่างงทั่วถึง 
 - ประสานแผนพัฒนา โครงการที่เกินศักยภาพเพ่ือด าเนินการขอรับงบประมาณสนับสนุน 

 ข้อเสนอแนะ 
 - ควรปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ระบบประปา ไฟฟ้าสาธารณะให้มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 
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แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง : แบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะและ
ประสิทธิผลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนด
ระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์  
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน……………ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

ส่วนที ่2 ระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข 

ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

คะแนน 
เฉลี่ย 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 46 173 26 11 3 3.96 
ร้อยละ (17.76) (66.79) (10.03) (4.24) (1.15) 

2)มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / 
กิจกรรม 

31 144 64 15 5 3.70 

ร้อยละ (11.96) (55.59) (24.71) (5.79) (1.93) 
3)การเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

81 114 49 10 5 3.99 

ร้อยละ (31.27) (44.01) (18.91) (3.86) (1.93) 
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

54 145 43 12 5 3.89 

ร้อยละ (20.84) (55.98) (16.60) (4.63) (1.93) 
5)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

76 114 41 24 4 3.90 

ร้อยละ (29.34) (44.01) (15.83) (9.26) (1.54) 
6)ความรวดเร็วและทันเวลาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 34 129 76 15 5 

3.66 ร้อยละ (13.12) (49.80) (29.34) (5.79) (1.93) 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของ
ประชาขน 

39 130 78 9 3 
3.75 

ร้อยละ (15.05) (50.19) (30.11) (3.47) (1.15) 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่องานบริการ 42 137 56 14 10 

3.72                                ร้อยละ (16.21) (52.89) (21.62) (5.40) (3.86) 
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ ด้านการพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข   
จ านวน 259 คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี้ 

1. มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 3.96 ร้อยละ 66.79 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 3.70 ร้อยละ 55.59 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 3.99 ร้อยละ 44.01 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  ค่าเฉลี่ย 3.89 ร้อยละ 55.98 
5. มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม ค่าเฉลี่ย 3.90 ร้อยละ 44.01 
6. ความรวดเร็วและทันเวลาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   ค่าเฉลี่ย 3.66 ร้อยละ 49.80 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาขน ค่าเฉลี่ย 3.75 ร้อยละ 50.19 
ความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ จ านวน 259 คน พบว่าประชาชนในต าบลเกาะขันธ์มีความพอใจมากต่อผลการ 

ด าเนินงานและการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ในภาพรวม ท้ัง 7 ด้าน ร้อยละ 52.89  รองลงมาคือ
มีความพึงพอใจในระดับ  ปานกลาง  ร้อยละ 21.62 

ส่วนที่ 3 ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการให้บริการสาธารณะ   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข 

ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาฯและ
การให้บริการสาธารณะ 

ระดับความคุ้มค่า 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

คะแนน
เฉลี่ย 

1)ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 42 166 30 16 5 3.86 
ร้อยละ (16.21) (64.09) (11.58) (6.17) (1.93) 

2)ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ 

50 123 61 19 6 3.74 

ร้อยละ (19.30) (47.49) (23.55) (7.33) (2.31) 

3)ปัญหาหรือผลกระทบจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ 

2 2 9 32 214 4.75 

ร้อยละ (0.77) (0.77) (3.47) (12.35) (82.62) 

4)ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ 

59 150 31 10 9 3.93 

ร้อยละ (22.77) (57.91) (11.96) (3.86) (3.47) 

 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ด้านความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนา 
และการให้บริการสาธารณะในด้านด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข  จ านวน   259 คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี้ 

1. ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี   ค่าเฉลี่ย  3.86 ร้อยละ 64.09  
2. ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา ค่าเฉลี่ย  3.74 ร้อยละ 47.49 
3. ปัญหาหรือผลกระทบจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา ค่าเฉลี่ย  4.75 ร้อยละ 82.62 
4. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนา ค่าเฉลี่ย  3.93 ร้อยละ 57.91 
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ส่วนที ่4  ความคาดหวังหรือความต้องการในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต
และบริการสาธารณสุข 

4.1 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข 

- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนา และไม่เห็นความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนา 
- ขาดการประสานงานเพ่ือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรต่างๆ 

 4.2 ท่านเคยมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านนี้ หรือไม่ (ถ้ามี)  ท่านได้มีส่วนร่วมอย่างไร 
 - เข้าร่วมในการจัดท าแผนงานด้านสาธารณสุขและการจัดท าประชาคมของแผนงาน สปสช. 
 - ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เช่น กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ การ
เข้าร่วมอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่นโครงการลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์/ปีใหม่ 
 - เข้าร่วมเสนอปัญหา ความต้องการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมจากเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับ
ต าบล 

 4.3 ท่านคิดว่าโครงการ/กิจกรรมในด้านนี้ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร และมีประโยชน์มากน้อย
เพียงใด 
 - ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หากได้ด าเนินการไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุ ประชาชนจะได้รับ
ประโยชน์และทุกคนจะมีส่วนในการร่วมรับผลประโยชน์กันอย่างทั่วถึง 
 - การด าเนินงานด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม มีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อประชาชนในพื้นท่ี 
 
 4.4 ท่านมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ ด าเนินการเกี่ยวกับด้านนี้อย่างไรใน
อนาคต 
 - ด าเนินโครงการ/กิจกรรมในลักษณะบูรณาการร่วมและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
อย่างทั่วถึงเป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี 
 - ด าเนินโครงการเกี่ยวกับการดูแลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
 - ออกส ารวจพื้นที่ เก็บข้อมูล เพ่ือการจัดท าแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่สมบูรณ์น าไปสู่การปฏิบัติได้
จริง 
 ข้อเสนอแนะ 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ควรเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการผลักดันงานบริการด้านสาธารณสุข ทั้ง
ในด้านกิจกรรม โครงการ และการอนุมัติงบประมาณในการด าเนินการ  
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แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง : แบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะและ
ประสิทธิผลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนด
ระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์  
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน…………ธันวาคม  พ.ศ.2564                         

ส่วนที ่2 ระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

คะแนน 
เฉลี่ย 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 52 156 31 15 5 
3.91 ร้อยละ (20.07) (60.23) (11.96) (5.79) (1.93) 

2)มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / 
กิจกรรม 

79 125 35 16 4 
4.00 

ร้อยละ (30.50) (48.26) (13.51) (6.17) (1.54) 
3)การเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

48 125 81 2 3 
3.82 

ร้อยละ (18.53) (48.26) (31.27) (0.77) (1.15) 
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

42 122 90 1 4 
3.76 

ร้อยละ (16.21) (47.10) (34.74) (0.38) (1.54) 
5)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

41 105 98 14 1 
3.66 

ร้อยละ (15.83) (40.54) (37.83) (5.40) (0.38) 
6)ความรวดเร็วและทันเวลาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 49 103 89 15 3 

3.69 ร้อยละ (18.91) (39.76) (34.36) (5.79) (1.15) 
7)ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาขน 

71 107 53 16 12 
3.81 

ร้อยละ (27.41) (41.31) (20.46) (6.17) (4.63) 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่องานบริการ 51 131 71 3 3 3.86 

                               ร้อยละ (19.69) (50.57) (27.41) (1.15) (1.15)  
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ ด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม   จ านวน 
259 คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี้ 

1. มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 3.91 ร้อยละ 60.23 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 4.00 ร้อยละ 48.26 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 3.82 ร้อยละ 48.26 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  ค่าเฉลี่ย 3.76 ร้อยละ 47.10 
5. มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม ค่าเฉลี่ย 3.66 ร้อยละ 40.54 
6. ความรวดเร็วและทันเวลาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   ค่าเฉลี่ย 3.69 ร้อยละ 39.76 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาขน ค่าเฉลี่ย 3.81 ร้อยละ 41.31 
ความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ จ านวน 259 คน พบว่าประชาชนในต าบลเกาะขันธ์มีความพอใจมากต่อผลการ 

ด าเนินงานและการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารสว่นต าบลเกาะขันธ์ในภาพรวม ทั้ง 7 ด้าน ร้อยละ 50.57 รองลงมาคือมี
ความพึงพอใจในระดับ  ปานกลาง  ร้อยละ 27.41 

 
ส่วนที่ 3 ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการให้บริการสาธารณะ   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นนัทนาการและวัฒนธรรม 

ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาฯและ
การให้บริการสาธารณะ 

ระดับความคุ้มค่า 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

คะแนน
เฉลี่ย 

1)ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 62 143 36 14 4 3.95 
ร้อยละ (23.93) (55.21) (13.89) (5.40) (1.54) 

2)ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ 

48 115 74 16 6 3.71 

ร้อยละ (18.53) (44.40) (28.57) (6.17) (2.31) 

3)ปัญหาหรือผลกระทบจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ 

1 1 3 32 222 4.83 

ร้อยละ (0.38) (0.38) (1.15) (12.35) (85.71) 

4)ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ 

56 115 61 16 11 
(3.73) 

ร้อยละ (21.62) (44.40) (23.55) (6.17) (4.24) 

 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธด์้านความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจดัท าแผนพัฒนาและการ

ให้บริการสาธารณะ ในด้านการศกึษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม  จ านวน   259 คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี ้
1. ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี   ค่าเฉลี่ย  3.95 ร้อยละ 55.21  
2. ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา ค่าเฉลี่ย  3.71 ร้อยละ 44.40 
3. ปัญหาหรือผลกระทบจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา ค่าเฉลี่ย  4.83 ร้อยละ 85.71 
4. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนา ค่าเฉลี่ย  3.73 ร้อยละ 44.40 
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ส่วนที่ 4  ความคาดหวังหรือความต้องการในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม  

4.1 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นนัทนาการและวัฒนธรรม  

- ขาดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาด้านการศึกษา 
- ประชาชนไม่เล็งเห็นความส าคัญในการเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในกระบวนการจัดท า

แผนพัฒนา 
- ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ การกระจายงบประมาณไม่ทั่วถึง 
- การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 

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

 4.3 ท่านคิดว่าโครงการ/กิจกรรมในด้านนี้ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร และมีประโยชน์มากน้อย
เพียงใด 
 - การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาสามารถผลักดันและเปลี่ยนแนวคิดของคนในสังคม ลดปัญหาการขัดแย้ง 
และสามรถน าไปพัฒนาตนเองและสังคมต่อไปได้ 
 - สร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดข้ึนแก่คนในชุมชนและสังคม 
 - เด็ก เยาวชน และคนในสังคม มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ห่างไกลจากโรคและภัยจากอบายมุขสิ่งเสพติด
ต่างๆ 
 - สามรถปลูกฝังจิตส านึกให้แก่ประชาชนและเยาวชนรุ่นหลังตระหนักและเห็นความส าคัญของประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆ 
 - สามารถอนุรักษ์และสืบสานประเพรีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 
 
 4.4 ท่านมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ ด าเนินการเกี่ยวกับด้านนี้อย่างไรใน
อนาคต 
 - สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 - เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ให้ทั่วถึงยิ่งกว่าเดิม 
 - จัดสรรงบประมาณพร้อมทั้งส่งเสริมฟ้ืนฟูบ ารุงศาสนาให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มีความสนใจในศาสนา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีอันดีงาม อย่างต่อเนื่อง 
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 - จัดสร้างสนามกีฬาระดับต าบลที่ได้มาตรฐานพร้อมปรับปรุง ดูแลวัสดุ อุปกรณ์ในการอออกก าลังกายท่ีมี
อยู่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
 - จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 - สนับสนุนและน าเสนอผลงานของเด็กนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 - สนับสนุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาระบบการศึกษาที่ก้าวทันสมัย 
 - สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาทั่งในระบบและนอกระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 

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



                              รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2564  

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านกังานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 70 

 

 
 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง : แบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะและ
ประสิทธิผลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนด
ระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์  
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน……………ธันวาคม พ.ศ.2564                      

ส่วนที ่2 ระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

คะแนน 
เฉลี่ย 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 64 135 29 21 10 3.86 
ร้อยละ (24.71) (52.12) (11.19) (8.10) (3.86) 

2)มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / 
กิจกรรม 

69 141 37 7 5 
4.01 

ร้อยละ (26.64) (54.44) (14.28) (2.70) (1.93) 
3)การเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

56 111 72 14 6 3.76 

ร้อยละ (21.62) (42.86) (27.79) (5.40) (2.31) 
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม     
ต่อสาธารณะ 

50 106 79 18 6 3.76 

ร้อยละ (19.30) (40.92) (30.50) (6.94) (2.31) 
5)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

56 114 61 19 9 
3.75 

ร้อยละ (21.62) (44.01) (23.55) (7.33) (3.47) 
6)ความรวดเร็วและทันเวลาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 70 117 48 11 13 

3.85 ร้อยละ (27.02) (45.17) (18.53) (4.24) (5.01) 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของ
ประชาขน 

33 110 76 19 21 3.44 

ร้อยละ (12.74) (42.47) (29.34) (7.33) (8.10) 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่องานบริการ 49 106 61 32 11 

3.58                                ร้อยละ (18.91) (40.92) (23.55) (12.35) (4.24) 
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวและการให้บริการ
สาธารณะ จ านวน 259 คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี้ 

1. มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 3.86 ร้อยละ 52.12 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 4.01 ร้อยละ 54.44 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 3.76 ร้อยละ 42.86 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  ค่าเฉลี่ย 3.68 ร้อยละ 40.92 
5. มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม ค่าเฉลี่ย 3.75 ร้อยละ 44.01 
6. ความรวดเร็วและทันเวลาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   ค่าเฉลี่ย 3.85 ร้อยละ 45.17 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาขน ค่าเฉลี่ย 3.44 ร้อยละ 42.47 
ความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ จ านวน 259 คน พบว่าประชาชนในต าบลเกาะขันธ์มีความพอใจมากต่อผลการ 

ด าเนินงานและการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ในภาพรวม ท้ัง 7 ด้าน ร้อยละ 40.92  รองลงมาคือ
มีความพึงพอใจในระดับ  ปานกลาง  ร้อยละ 23.55 

 
ส่วนที่ 3 ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการให้บริการสาธารณะ   
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาฯและ
การให้บริการสาธารณะ 

ระดับความคุ้มค่า 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

คะแนน
เฉลี่ย 

1)ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 46 101 69 29 14 
3.53 

ร้อยละ (17.76) (38.99) (26.64) (11.19) (5.40) 

2)ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ 

50 91 79 20 19 
3.51 

ร้อยละ (19.30) (35.13) (30.50) (7.72) (7.33) 

3)ปัญหาหรือผลกระทบจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ 

1 3 21 32 202 
4.66 

ร้อยละ (0.38) (1.15) (8.10) (12.35) (77.99) 

4)ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ 

63 111 50 22 13 3.73 

ร้อยละ (24.32) (42.85) (19.30) (8.49) (5.01) 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธด์้านความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจดัท าแผนพัฒนาและการ
ให้บริการสาธารณะในด้านการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จ านวน   259 คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี ้

1. ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี   ค่าเฉลี่ย  3.53 ร้อยละ 38.99  
2. ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา ค่าเฉลี่ย  3.51 ร้อยละ 35.13 
3. ปัญหาหรือผลกระทบจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา ค่าเฉลี่ย  4.66 ร้อยละ 77.99 
4. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนา ค่าเฉลี่ย  3.73 ร้อยละ 42.85 
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ส่วนที ่4 ความคาดหวังหรือความต้องการในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

4.1 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

- ประชาชนไม่ให้ความสนใจในการจัดท าประชาคม เนื่องจากไม่เห็นความส าคัญและไม่เข้าใจการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 

4.2 ท่านเคยมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านนี้หรือไม่ (ถ้ามี) ท่านได้มีส่วนร่วมอย่างไร 
- เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ด าเนินการ เช่น โครงการผลผลิต

ทางการเกษตรของดีต าบลเกาะขันธ์ 
- เข้าร่วมเสนอปัญหา ความต้องการในคราวประชุมประชาคมระดับต าบล 

 4.3 ท่านคิดว่าโครงการ/กิจกรรมในด้านนี้ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร และมีประโยชน์มากน้อย
เพียงใด 
 - สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
 - สามารถสนับสนุนและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ แนวทางการด าเนินชีวิตโดย
อยู่บนพื้นฐานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 - ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ของดีต าบลเกาะขันธ์ได้มากยิ่งขึ้น 

 4.4 ท่านมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ ด าเนินการเกี่ยวกับด้านนี้อย่างไรใน
อนาคต 

- ส ารวจข้อมูล เพ่ือวางแผนการพัฒนาอาชีพและการส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
- สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาอาชีพ เสริมสร้างรายได้หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวหรือว่างจากการประกอบ

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

 ข้อเสนอแนะ 
 - ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์/การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องให้มากยิ่งข้ึนกว่าเดิม 
 - ควรมีการสานต่อหรือต่อยอดโครงการที่ส าคัญอย่างต่อเนื่อง 
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                     แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์

ค าชี้แจง : แบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะและ
ประสิทธิผลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนด
ระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์  
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน………………ธันวาคม  พ.ศ. 2564  

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

คะแนน 
เฉลี่ย 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 37 98 98 15 11 3.52 
ร้อยละ (14.28) (37.83) (37.83) (5.79) (4.24) 

2)มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / 
กิจกรรม 

32 96 94 16 21 3.39 

ร้อยละ (12.35) (37.06) (36.29) (6.17) (8.10) 
3)การเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

87 113 39 10 10 3.99 

ร้อยละ (33.59) (43.62) (15.05) (3.86) (3.86) 
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม     
ต่อสาธารณะ 

29 129 80 15 6 
3.62 

ร้อยละ (11.19) (49.80) (30.88) (5.79) (2.31) 
5)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

59 105 74 9 12 
3.73 

ร้อยละ (22.77) (40.54) (28.57) (3.47) (4.63) 
6)ความรวดเร็วและทันเวลาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 41 127 86 2 3 

 ร้อยละ (15.83) (49.03) (33.20) (0.77) (1.15) 
7)ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาขน 

34 133 81 7 4 3.72 

ร้อยละ (13.12) (51.35) (31.27) (2.70) (1.54) 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่องานบริการ 56 111 70 14 8 

3.75                                ร้อยละ (21.62) (42.85) (27.02) (5.40) (3.08) 
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการ
ให้บริการสาธารณะ จ านวน 259 คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี ้

1. มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 3.52 ร้อยละ 37.83 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 3.39 ร้อยละ 37.06 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 3.99 ร้อยละ 43.62 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  ค่าเฉลี่ย 3.62 ร้อยละ 49.80 
5. มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม ค่าเฉลี่ย 3.73 ร้อยละ 40.54 
6. ความรวดเร็วและทันเวลาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   ค่าเฉลี่ย 3.78 ร้อยละ 49.03 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาขน ค่าเฉลี่ย 3.72 ร้อยละ 51.35 
ความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ จ านวน 259 คน พบว่าประชาชนในต าบลเกาะขันธ์มีความพอใจมากตอ่ผลการ 

ด าเนินงานและการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ในภาพรวม ท้ัง 7 ด้าน ร้อยละ 42.85  รองลงมาคือ
มีความพึงพอใจในระดับ  ปานกลาง  ร้อยละ 27.02 
 

ส่วนที่ 3 ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการให้บริการสาธารณะ   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาฯและ
การให้บริการสาธารณะ 

ระดับความคุ้มค่า 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

คะแนน
เฉลี่ย 

1)ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 57 132 51 14 5 3.86 
ร้อยละ (22.00) (50.96) (19.63) (5.40) (1.93) 

2)ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ 

66 128 42 17 6 3.89 

ร้อยละ (55.48) (49.42) (16.21) (6.56) (2.31) 

3)ปัญหาหรือผลกระทบจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ 

3 2 2 15 237 4.86 

ร้อยละ (1.15) (0.77) (0.77) (5.79) (91.50) 

4)ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ 

46 131 58 12 12 3.72 

ร้อยละ (17.76) (50.57) (22.39) (4.63) (4.63) 

 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธด์้านความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจดัท าแผนพัฒนาในด้าน
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการให้บริการสาธารณะ จ านวน  259  คน สรปุความพึงพอใจได้ดังนี ้

1. ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี   ค่าเฉลี่ย  3.86 ร้อยละ 50.96  
2. ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา ค่าเฉลี่ย  3.89 ร้อยละ 49.42 
3. ปัญหาหรือผลกระทบจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา ค่าเฉลี่ย  4.86 ร้อยละ 91.50 
4. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนา ค่าเฉลี่ย  3.72 ร้อยละ 50.57 

 



                              รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2564  

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านกังานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า 75 

 

ส่วนที่ 4 ความคาดหวังหรือความต้องการในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.1 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ประชาชนไม่เข้าใจการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ จึงไม่ให้ความส าคัญใน
การจัดท าแผนพัฒนา 
 - การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการวางแผนระยะยาวซึ่งจะขัดแย้งกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ณ ปัจจุบัน 
จึงต้องมีการจัดท าปรับปรุงแผนพัฒนาเพ่ิมเติม ส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีที่เกี่ยวข้องเกิดความสับสน 

 4.2 ท่านเคยมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านนี้ หรือไม่ (ถ้ามี)  ท่านได้มีส่วนร่วมอย่างไร 
 - เข้าร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรม ในการจัดท าเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.3 ท่านคิดว่าโครงการ/กิจกรรมในด้านนี้ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร และมีประโยชน์มากน้อย
เพียงใด 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยแล ะสิ่งปฏิกูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 - มีเครื่องมือ อุปกรณ์และบุคลากรที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
 - ประชาชนในชุมชน/พื้นท่ี มีจิตส านึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน 
 4.4 ท่านมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ ด าเนินการเกี่ยวกับด้านนี้อย่างไรใน
อนาคต 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ควรรณรงค์เพ่ือสร้างจิตส านึกการใช้วัสดุธรรมชาติแทนขยะที่ย่อยยาก
และเกิดมลพิษ การบริหารจัดการอนุรักษ์แหล่งน้ าและทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 

 ข้อเสนอแนะ 

 - สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพ้ืนดิน แหล่งน้ าธรรมชาติ 
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                     แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง : แบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะและ
ประสิทธิผลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนด
ระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์  
2. วัน/เดือน/ปีทีร่ายงาน………………ธันวาคม  พ.ศ.2564 

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

คะแนน 
เฉลี่ย 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 54 108 78 9 10 
3.72 ร้อยละ (20.84) (41.69) (30.11) (3.47) (3.86) 

2)มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / 
กิจกรรม 

37 113 86 21 2 3.63 

ร้อยละ (14.28) (43.62) (33.20) (8.10) (0.77) 
3)การเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

26 138 79 11 5 3.65 

ร้อยละ (10.03) (53.28) (30.50) (4.24) (1.93) 
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม     
ต่อสาธารณะ 

46 121 79 4 9 3.74 

ร้อยละ (17.76) (46.71) (30.50) (1.54) (3.47) 
5)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

32 126 76 12 13 3.59 

ร้อยละ (12.35) (48.64) (29.34) (4.63) (5.01) 
6)ความรวดเร็วและทันเวลาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 28 122 83 16 10 

3.55 ร้อยละ (10.81) (47.10) (32.04) (6.17) (3.86) 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของ
ประชาขน 

64 152 17 18 8 3.95 

ร้อยละ (24.71) (58.68) (6.56) (6.94) (3.08) 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่องานบริการ 31 133 69 14 12 

3.61                                ร้อยละ (11.96) (51.35) (26.64) (5.40) (4.63) 
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจดัการทีด่ี
และการให้บริการสาธารณะ จ านวน 259 คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี ้

1. มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 3.72 ร้อยละ 41.69 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 3.63 ร้อยละ 43.62 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  ค่าเฉลี่ย 3.65 ร้อยละ 53.28 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  ค่าเฉลี่ย 3.74 ร้อยละ 46.71 
5. มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม ค่าเฉลี่ย 3.59 ร้อยละ 48.64 
6. ความรวดเร็วและทันเวลาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   ค่าเฉลี่ย 3.55 ร้อยละ 47.10 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาขน ค่าเฉลี่ย 3.95 ร้อยละ 58.68 
ความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ จ านวน 259 คน พบว่าประชาชนในต าบลเกาะขันธ์มีความพอใจมากต่อผลการ 

ด าเนินงานและการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ในภาพรวม ท้ัง 7 ด้าน ร้อยละ 51.35  รองลงมาคือ
มีความพึงพอใจในระดับ  ปานกลาง  ร้อยละ 26.64 
 

ส่วนที่ 3 ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการให้บริการสาธารณะ   
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาฯและ
การให้บริการสาธารณะ 

ระดับความคุ้มค่า 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

คะแนน
เฉลี่ย 

1)ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 78 144 21 9 7 4.07 
ร้อยละ (30.11) (55.59) (8.10) (3.47) (2.70) 

2)ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ 

17 174 48 14 6 3.70 

ร้อยละ (6.56) (67.18) (18.53) (5.40) (2.31) 

3)ปัญหาหรือผลกระทบจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ 

2 1 15 53 188 4.64 

ร้อยละ (0.77) (0.38) (5.79) (20.46) (72.58) 

4)ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ 

52 111 92 3 1 3.81 

ร้อยละ (20.07) (42.85) (35.52) (1.15) (0.38) 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในต าบลเกาะขันธ์ด้านความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาในด้าน
การพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะ จ านวน  259 คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี้ 

1. ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที ่  ค่าเฉลี่ย  4.07 ร้อยละ 55.59  
2. ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา ค่าเฉลี่ย  3.70 ร้อยละ 67.18 
3. ปัญหาหรือผลกระทบจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา ค่าเฉลี่ย  4.64 ร้อยละ 72.58 
4. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนา ค่าเฉลี่ย  3.81 ร้อยละ 42.85 
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ส่วนที่ 4 ความคาดหวังหรือความต้องการในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การ
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

4.1 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

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

 4.2 ท่านเคยมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านนี้ หรือไม่ (ถ้ามี) ท่านได้มีส่วนร่วมอย่างไร 
 - เข้าร่วมเสนอโครงการ ในการจัดท าเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน 

 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 ก้าวทันเทคโนโลยี 

 4.4 ท่านมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ ด าเนินการเกี่ยวกับด้านนี้อย่างไรใน
อนาคต 
 - อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านกระบวนการมีส่วนรวมทางการเมืองการปกครอง 
 - ควรเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารจัดการ 
 - ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การต่อใบอนุญาตต่างๆ การปรับปรุงและพัฒนาแผนที่ภาษี
เพ่ือให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึงและยุติธรรมรวมทั้งการออกข้อบัญญัติเพ่ือปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ทัน
ต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการด าเนินการ 

 ข้อเสนอแนะ 
 - คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์  ควรลงพื้นที่เพ่ือหรือเข้าร่วมการประชุมใน
ระดับหมู่บ้านเพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน    
 - ควรมีการอบรม ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแก่ คณะผู้บริหาร 
พนักงานผู้รับผิดชอบ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
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ส่วนที่ 4 
ผลการด าเนินงานและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

อบต.เกาะขันธ์ ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ  การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่
และพ้ืนที่ใกล้เคียง  

การด าเนินงานในปี 2564 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ยึดกรอบ
แนวทางตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม ห ลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า เพ่ือให้การบริหารราชการบรรลุ
เป้าหมาย  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งสามารถสรุปแยกผล
การด าเนินงานได้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
ได้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและประสานงบประมาณในการพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน  เพ่ืออ านวยความสะดวก ความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และเพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความสวยงามภายในพื้นที่ต าบลเกาะขันธ์  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสาย 3 หมู่ที่ 5 (อนุมัติกันเงินต่อสภา) 
โครงการปรับปรุงบ่อท้ิงขยะ หมู่ที่ 9 (อนุมัติกันเงินต่อสภา) 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งป่ายาง หมู่ที่ 1 
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสไฟไหม้ หมู่ที่ 2 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านก านันประยูร-คชรัตน์ หมู่ที่ 3 
 
 
 
 
 

 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสบ่อ-โคกปรง หมู่ที่ 4 

  
 
 
 

 
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 6 
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสหนองขอน 1 หมู่ที่ 8 
 
 
 
 
 

 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกลาง หมู่ที่ 9 
 
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่กั๊ก-ไสเหรียง หมู่ที่ 10 (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหว้า หมู่ที่ 2 
 
 
 
 
 

 
โครงการปรับปรุงรั้ว อบต.เกาะขันธ์ 
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สี่แยกไม้เสียบ 
 
 
 
 
 
 
โครงการบุกเบิกถนนสายเขตต าบลเกาะขันธ์หมู่ที่ 3-เขตต าบลนางหลง หมู่ที่ 5 
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
  
 
 
 
 

 
โครงการก่อสร้างถนน สสล.สายปากทางลานนา-สายในบ้านไม้เสียบ หมู่ที่ 2 
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสาย 3 หมู่ที่ 5 (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 
โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ หมู่ที่ 6 

 
 
 
 
 

 
โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่หมู่ท่ี 9 
 
 
 
 
 

 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 8 
 
 
 
 
 
 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่หมู่ท่ี 7 
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โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่หมู่ท่ี 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 10 
 
 
 
 
 
 
โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางในพ้ืนที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 
 
 
 
 

 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพ้ืนที่ หมู่ที่ 2 
 
 
 
 
 
 

 โครงการซ่อมแซมถนนชลประทานในพื้นท่ีต าบลเกาะขันธ์ 
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 โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางในพ้ืนที่หมู่ที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางและคอนกรีตเสริมเหล็กในพ้ืนที่หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางสายห้วยทิง หมู่ที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.50-015 สายไสเหรียง หมู่ที่ 10(อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 
 
 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.50-030 สายโลกลืม หมู่ที่ 9 
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.50-028 สายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ CAPE SEAL รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.50-006 ไส
ขม้ิน-นาแก้ว(จาก กม.ที่ 2+815 ถึง กม.ที่ 3+050) หมู่ที่ 2 
 
 
 
 
 
  
 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.50-023 สายไสบ่อ-โคกปรง หมู่ที่ 4      
(อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 
 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.50-026 สายหว้า
โหล-พรุเมา หมู่ที่ 7 (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 
 
 โครงการก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.50-
003 สายบ้านนาแก้ว-บ้านห้วยกรวด หมู่ที่ 9 
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางชลประทานฝายไม้เสียบ(F6)(อบจ.นศ.
3408) หมู่ที่ 2 
 
 
 
 
 
  

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพผู้สูงอายุและพิการ 
 
 
 
 
 
 

ในปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ได้เพ่ิมการให้บริการไฟฟ้าส่องว่างโดยการ
ขยายเขตไฟฟ้าในครัวเรือนอย่างทั่วถึง  การดูแลบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลาเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้สัญจรและเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด 
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ขยายเขตประปาหมู่บ้านเพ่ือรองรับการใหบ้ริการประชาชนให้มีน้ าใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน 

โครงการขยายเขตระบบท่อจ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ ได้มีการขุดลอกทางระบายน้ าและคูส่งน้ าเพ่ือรองรับการระบายน้ า 
การป้องกันน้ าท่วม และรองรับน้ าไว้ใช้เพ่ือการเกษตร  

โครงการขุดลอกทางระบายน้ าและคูส่งน้ า หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 10 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการด้านสาธารณสุข การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

(ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีรูปแบบท างานในเชิงบูรณาการร่วมทุกหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน  
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การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล     
เกาะขันธ์  

โครงการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 
 
 
 
 

 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดการติดเชื้อโควิด-19 และเฝ้าระวังในประชาชน
กลุ่มเสี่ยง 

 
  
 
 
 
 
โครงการตั้งจุดบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลเกาะขันธ์ผู้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ไวรัสโคโรน่า โควิด-19 
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โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ 
 
 
 
 

 

การช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมและสวัสดิการต่างๆ แก่ประชาชน เช่น  ตู้ปันสุข การส่งเคราะห์
ผู้สูงอายุ ผู้ไร้ความสามารถ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ เด็กแรกเกิด การเยียวยาและฟ้ืนฟูทางด้านจิตใจ 
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การเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการเตรียมความพร้อมในด้าน
หน่วยการบริการแพทย์ฉุกเฉิน  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อีกทั้ง มีการบูรณาการสถานีต ารวจภูธร
ชะอวด ท้องถิ่น ท้องที ่ในการตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม 

จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสี่กั๊ก ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ลานนา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่ ,โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 ,โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ,
โรงเรียนวัดไม้เสียบ , โรงเรียนบ้านลานนา เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของเด็กนักเรียนให้สมบูรณ์ แข็งแรง 
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ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์ การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือเด็กนักเรียนจะ
ได้มีอาคารเรียนที่เหมาะสม สว่าง สะอาด ปลอดภัย ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนการสอนและได้มาตรฐาน
ทางการศึกษา 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้ทางด้านการศึกษา ในการฝึกปฏิบัติจริงและเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการปลูกผักกางมุ้งปลอดสารเคมี เพ่ือจักได้น าความรู้และประสบการณ์เป็น
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนต่อไป 
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ส่งเสริม อนุรักษ์ บ ารุงศาสนา  ขนบธรรมเนียมและประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดงาน
ประเพณีต่างๆ เช่น  ประเพณีชักพระ งานลอยกระทง การส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้รู้จักและหวงแหนใน
วัฒนธรรมและการแสดงของท้องถิ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันและจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น การจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว การจัดงานวันเฉลิมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
การปลูกต้นไมเ้พ่ือเฉลิมพระเกียรติ พร้อมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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การจัดนิทรรศการต่างๆ การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติและเปิดโอกาสให้ข้าราชการ  พนักงาน ประชาชนในพ้ืนที่ได้ร่วม
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์  พัฒนาและส่งเสริมการปลูกพืชผลหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว พร้อมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนารายได้ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและมี
การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทิ้งขยะที่ไม่ถูกวิธี การป้องกันการน าขยะจากนอกพ้ืนที่มาท้ิง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รณรงค์สร้างจิตส านึกการรักษาแหล่งน้ า การให้ความรู้การลดปริมาณขยะการทิ้งขยะคัดแยกขยะและ

ก าจัดขยะอย่างถูกวิธี  เพ่ือเป็นการขับเคลื่อน ส่งเสริม สร้างจิตส านึกและความกระตือรือร้นในการคัดแยกขยะ 
การใช้วัสดุธรรมชาติแทนพลาสติก ขยะที่ย่อยสลายยาก การเพ่ิมรายได้แก่ชุมชน                            
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการที่ดี 
ส่งเสริมและสนับสนุนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  และการบริหารจัดการองค์กร

ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล  มีการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารทางการเมือง ไว้บริการแก่ประชาชน ผู้มา
ติดต่อที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ พร้อมทั้งมีการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างให้
สามารถใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ โดย
การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจัด
จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพร้อมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
เพ่ิมประสิทธิภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง สังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ โดยการเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานต่างๆ  การจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ปรับปรุง จัดสถานที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสะดวกคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

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



                              รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านกังานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช             หน้า 99 

 

 
 
 
 

 

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

 
 
 

 
 
 

พัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนทั่วไปให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จัดเตรียมอาคารศูนย์ข้อมูลข่าว สัสดุ 
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และเอกสารตามมาตรา 7 มาตร 9 ไว้รองรับการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 

 

 

 

 

 

 

ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนภายในต าบลเกาะขันธ์  พัฒนาการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งพัฒนาทักษะ ความรู้ความเข้าใจร่วมกันตามแนวทางเชิงบูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้ประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับทราบ
ปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่  ร่วมพัฒนาชุมชน ตลอดจนร่วมซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของ
คณะผู้บริหาร ซึ่งจะมาตอบปัญหาข้อข้องใจและร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่  
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 มุ่งมั่นและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์  ให้น าไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ได้รับเงินรางวัลจ านวน 1,500,000 บาท พร้อมโล่และ
เกียรติบัตรจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
น าไปสู่รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี  
 

 
 
 
 
 
 
ทั้งนี้ ประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหากมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ

เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ สามารถให้
ข้อคิดเห็นได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ เพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ จะได้พิจารณา
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน การให้บริการสาธารณะต่างๆ เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไปอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enTH868TH868&q=%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjPrYrvptLlAhVf7XMBHZ8qDZYQsAR6BAgFEAE
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ส่วนที่ 5 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
 
จากการติดตาม การน าแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์  ได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2563 ถึงเดือน 30 กันยายน 2564 สรุปรายละเอียดดังนี้ 

 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

 
ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ การวัดผลในเชิงปริมาณ ความส าเร็จในการพัฒนาตาม

เป้าหมายและตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ    

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

ยุทธศาสตร ์
โครงการที่ปรากฏ

อยู่ในแผน 
จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ร้อยละ 

  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 99 39 39.39 

  2. การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการ
สาธารณสุข 

37 14 37.83 

  3. การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ
และวัฒนธรรม 

36 11 30.55 

  4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 16 2 12.50 

  5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 - - 

  6. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
จัดการทีด่ ี

22 15 68.18 

รวม 220 81 36.81 
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อบต.เกาะขันธ์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ เงินส ารอง
จ่าย การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินรางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา/อนุมัติ
กันเงินต่อสภา รวม 81 โครงการ จ านวนเงิน 61,377,703.94 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 78
โครงการ จ านวนเงิน 59,868,143.94 บาท  อนุมัติกันเงินต่อสภา/อยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 3 
โครงการ จ านวนเงิน 1,077,000 บาท จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ 

การก่อหนี้ผูกพัน/ลง
นามในสัญญา(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

การเบิกจา่ย
งบประมาณ (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

อนุมัติกันเงิน
ต่อสภา/อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 

1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 37 33,151,314,24 37 33,151,314,24 2 1,000,000 
2. การพัฒนาดา้นสังคม คุณภาพชีวิตและบริการ
สาธารณสุข 

14 17,864,098.70 14 17,864,098.70 - - 

3. การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา กฬีา นันทนาการ
และวัฒนธรรม 

11 8,112,684 11 7,680,124 - - 

4. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 2 112,492 2 112,492 - - 

5. การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม - - - - - - 

6. การพัฒนาดา้นการเมืองการปกครองและการบริหาร
จัดการที่ดี 

14 1,060,115 14 1,060,115 1 77,000 

รวม 78 60,300,703.94 78 59,868,143.94 3 1,077,000 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ   

     บรรจุในแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในห้วงระยะเวลา พ.ศ.2564 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ จ านวน 99 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 104,763,857.-บาท  

     บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  การจ่ายขาดเงินสะสม  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ จ านวน  40 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
37,234,614.24.-บาท  

     ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 37 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณแล้วจ านวน 33,151,314.24.- 
บาท คิดเป็นร้อยละ 89.03 ของงบประมาณทั้งหมด และอยู่ระหว่างการด าเนินการ/อนุมัติกันเงินต่อสภา 
จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,000,000.-บาท  คิดเป็นร้อยละ 2.69 ของงบประมาณท้ังหมด 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข  

 บรรจุในแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ในห้วงระยะเวลา พ.ศ.2564 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ จ านวน 37 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 21,674,000.-บาท  
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 บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะขันธ์ จ านวน 28 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 20,440,153.-บาท   

 ด า เนิ นการแล้ ว เสร็จจ านวน  14  โครงการ และเบิ กจ่ ายงบประมาณ แล้ วจ าน วน 
17,864,098.70.-บาท คิดเป็นร้อยละ 87.39 ของงบประมาณท้ังหมด 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม  

 บรรจุในแผนแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)  ในห้วงระยะเวลา พ.ศ.2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะขันธ์ จ านวน 36 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 25,480,000.-บาท   

 บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะขันธ์ จ านวน 20 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,622,112.-บาท   

 ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 11 โครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้วจ านวน 7,680,124.-
บาท คิดเปน็ร้อยละ 89.07 ของงบประมาณท้ังหมด 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

 บรรจุในแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ในห้วงระยะเวลา พ.ศ.2564 จ านวน 16
โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,500,000.-บาท   

 บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะขันธ์ จ านวน 5 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 464,300.- บาท   

 ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 2 โครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน 112,492.- บาท 
คิดเป็นร้อยละ 24.22 ของงบประมาณท้ังหมด 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 บรรจุในแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ในห้วงระยะเวลา พ.ศ.2564 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ จ านวน 10 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,960,000.-บาท   

 บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะขันธ์ จ านวน 1 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 21,600.-บาท   

  ไม่มีการด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ด ี

 บรรจุในแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ในห้วงระยะเวลา พ.ศ.2564 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ จ านวน 22 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,645,600.-บาท   

 บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะขันธ์ จ านวน 21 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,400,800.-บาท   



                              รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านกังานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช             หน้า 105 

 

 ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 14 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน 1,060,115.- บาท 
คิดเป็นร้อยละ 44.15 ของงบประมาณท้ังหมด 

      สรุปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้าน  

      มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในห้วงระยะเวลา พ.ศ.2564 
จ านวนทั้งสิ้น 220 โครงการ งบประมาณ 171,023,457.-บาท  

      บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจ่ายขาดเงินสะสม  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินรางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  จ านวนโครงการทั้งสิ้น 115 
โครงการ 69,183,579.24.-บาท  

มีโครงการที่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564 จ านวนทั้งสิ้น 81 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.43 ของโครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 การจ่ายขาดเงินสะสม  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินรางวัล
องค์กรปกครองท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี ทั้งหมด 

เบิกจ่ายงบประมาณแล้วจ านวน 59,868,143.94.- บาท คิดเป็นร้อยละ 86.53 ของ
งบประมาณท้ังหมด 

 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ อนุมัติกันเงินต่อสภา  จ านวนทั้งสิ้น 3 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 2.60 ของโครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 การ
จ่ายขาดเงินสะสม  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินรางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี ทั้งหมด 

 

การวัดผลเชิงคุณภาพ ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนา ท้องถิ่น           
(พ.ศ.2561-2565) 

ด้านความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที พบว่า โครงการต่างๆ ที่ได้บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาและได้บรรจุตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ประชาชนส่วน
ให้เหตุผลว่า มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชน  อาทิเช่นการขุดลอกคู 
คลอง หนอง บึง ประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้มีแหล่งกักเก็บน้ าไว้เพ่ือการเกษตร  
ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงได้ใช้น้ าท านา ท าสวน เลี้ยงสัตว์ ในฤดูแล้งหรือในช่วงฝนทิ้งช่วง  ประชาชนในพ้ืนที่
หรือบริเวณใกล้เคียง  ได้ใช้เป็นแหล่งหาอาหาร  แหล่งน้ าเพ่ือปลูกพืชผักหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว  ในด้านการ
ก่อสร้างถนน ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีถนนที่มีสภาพพร้อม สัญจรได้โดยสะดวก ทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน  รองรับ
การขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกสบายเป็นอย่างมากเหมาะสมกับพ้ืนที 

ด้านความคุ้มค่ากับงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาและการให้บริการ
สาธารณะ  พบว่า โครงการต่างๆ ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาและได้บรรจุตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ประชาชนส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่ามีความคุ้มค่ากับงบประมาณ  เนื่องจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ นั้น ได้เน้นและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม การแสดง
ความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งเป็นพลังในเชิงบวกที่ได้เน้นและส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ถึงแม้ว่า
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การด าเนินโครงการ/กิจกรรม บางโครงการ บางกิจกรรมนั้น จะไม่สามารถมองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม   แต่
ประชาชนในพ้ืนที่กลับมีความพึงพอใจและได้ประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมนั้น ซึ่งมีผลในในด้านจิตใจไม่
สามารถวัดความคุ้มค่าเป็นเงินได้ 

ด้านการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น พบว่า โครงการต่างๆ 
ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาและได้บรรจุตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าไม่มีปัญหาหรือผลกระทบทั้งในด้านวิถีการด าเนินชีวิต วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม หรือ
ด้านอ่ืนๆแต่อย่างใด  แต่กลับเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วม รู้จักคิด สร้างจิต
ส านักในการรักบ้านเกิด หวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นวิถีชีวิตที่ดีงามไว้สืบไป  

ด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนาและการ
ให้บริการสาธารณะ  พบว่า โครงการต่างๆ ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาและได้บรรจุตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ในทุกๆ ด้าน  เนื่องจาก
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ นั้น ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหมู่บ้าน  เวทีประชาคมหมู่บ้าน 
เวทีประชาคมในระดับต าบล  ซึ่งได้มีการพิจารณาคัดสรรและเล็งเห็นถึงความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม อีก
ทั้ง ยังเป็นการยกระดับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
สวัสดิการสังคม การสาธารณสุข  การคมนาคมขนส่ง  การประปา ไฟฟ้า  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนพร้อมทั้งผลักดันให้ประชาชนได้ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  
พัฒนาการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งพัฒนาทักษะ ความรู้ความเข้าใจบูรณาการ
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ 
 

ผลส าเร็จที่วัดได้ 
การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ในห้วงปี พ.ศ.2564  จ านวน 220 โครงการ โครงการที่
ได้ปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 81 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.81 อยู่ในระดับต่ า 

การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 115 โครงการ  โครงการที่ได้ปฏิบัติ 81 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 80.67 
อยู่ในระดับด ี

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 มีการชะลอการด าเนินโครงการหลายๆโครงการ เนื่องจากเป็นการ
ป้องกันและแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆไม่เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 
ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

1. ปรับโครงการที่ได้จากการจัดท าประชาคมที่มีลักษณะซ้ าซ้อนรวมเป็นโครงการเดียวกัน และควรส่งเสริมให้
ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ให้หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถก าหนดทิศทางการ
ด าเนินการประกอบกับการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม โดยการจัดสรรงบประมาณ จะต้องมีหลักเกณฑ์
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การพิจารณาตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน เรียงล าดับความส าคัญของปัญหาในแต่ละด้านให้มีความ
สมดุล ครอบคลุมทุกด้าน ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือของบประมาณสนับสนุนโครงการที่เกิน
ศักยภาพ 

2. ในด้านศาสนาต้องให้การสนับสนุนส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และควรให้การสนับสนุนทุกศาสนา 
3. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ความส าคัญของการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกศึกษา

ตามอัธยาศัย ที่มีคุณภาพพร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอ
ส าหรับประชาชนทุกระดับ เปิดโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  

4. ในด้านของการประชาสัมพันธ์ควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงโดยการใช้
ช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น วิทยุชุมชน เสียงไร้สาย เพ่ือให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่ม  

5. ควรมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร ให้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับยึดมั่นในการ
บริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล และหลักวิชาการที่ดี พยายามสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการใหม่ๆ เน้น
การมีส่วนร่วม การจัดท าแผนชุมชน และการลงทุนเพ่ือจัดท าผังแม่บททางกายภาพของหมู่บ้านและต าบลอย่าง
เป็นระบบและอาศัยหลักวิชาการ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 

6. ในการจัดท าประชาคมควรให้คณะกรรมการพัฒนาฯ เข้าร่วมเพ่ือท าความเข้าใจกับประชาชนให้
ชัดเจน เกีย่วกับความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนา  

7. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนา
ศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่           

 
                 (...................................................) 
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์  
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ภาคผนวก 
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การก าหนดหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

****************************************************************** 
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แบบประเมินความพึงพอใจ 


