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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้ก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำมีหน้ำที่ด ำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งคณะกรรมกำรจะต้องด ำเนินกำรก ำหนดแนวทำง  วิธีกำร
ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ รำยงำนผลและเสนอ
ควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถ่ินเสนอต่อ
สภำท้องถ่ิน  และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ       
ให้ประชำชนในท้องถ่ินทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวัน  นับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและ
ต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

 
ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหำดไทยดังกล่ำว  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำยำง  จึงได้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ท่ำยำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่  2  ภำยในเดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่ำงเดือนเมษำยน 
ถึง กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐)  ข้ึน  เพื่อรำยงำนและเสนอควำมเห็นที่ได้จำกกำรติดตำม  ให้นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลท่ำยำงทรำบ  คณะกรรมกำรหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนผลกำรติดตำมฉบับนี้  จะสำมำรถเป็นประโยชน์
อย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำยำง  สำมำรถแก้ไขปัญหำให้กับประชำชนได้  และประชำชน
เกิดควำมพึงพอใจสูงสุด   

  
 

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
                                         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำยำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 



บทน า 
 
ความเป็นมาในการติดตามและประเมินผล 
  ด้วยควำมตำมมำตรำ ๒๘๗  วรรค ๓  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พุทธศักรำช  
๒๕๕๐  บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อประชำชนในเรื่องกำรจัดท ำ
งบประมำณ  กำรใช้จ่ำย  และผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี  เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบและ
ก ำกับกำรบริหำรจัดกำรองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน ประกอบควำมในข้อ ๓๐ (๕)  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘  ก ำหนดให้ผู้บริหำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลต่อสภำท้องถ่ิน  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน  
และประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนทรำบโดยทั่วไปอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
ภำยในเดือนเมษำยนและตุลำคมของทุกปี 
 

  เพื่อให้กำรปฏิบัติเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ  และระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ดังกล่ำว  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำยำง  จึงขอประกำศผลกำรด ำเนินงำนในกำรจัดท ำงบประมำณ  กำรใช้
จ่ำย  และผลกำรด ำเนินงำน  รวมถึงกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ินในรอบปีงบประมำณ     
พ.ศ.๒๕๕8 เพื่อให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ  และก ำกับกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรบริหำร    
ส่วนต ำบลท่ำยำง 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  1. เพื่อให้ได้ข้อมูลและผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.2560-2562) 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2560  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำยำง  ส ำหรับใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำร
ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ/แผนงำน/โครงกำรและกำรจัดท ำแผนพัฒนำในปีต่อไป  
  2. เพื่อตรวจสอบและติดตำมผลควำมก้ำวหน้ำในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรในแผนพัฒนำ
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำยำงที่ได้รับงบประมำณด ำเนินกำรแล้ว 
  3. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 

ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 
  ติดตำมประเมินผลกำรบริหำรงบประมำณตำมแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.2560-2562)  ที่น ำ
มำตรำเป็นข้อบัญญัติงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2560  เฉพำะที่เป็นโครงกำรพัฒนำเท่ำนั้น    
ไม่รวมงบบุคลำกร  รำยจ่ำยประจ ำ  เงินอุดหนุน 

วิธีการและเครื่องมือติดตามและประเมินผล 
  1. ศึกษำข้อมูลจำกเอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ เช่น  
  -  แผนพัฒนำสำมปี  พ.ศ. 2560 – 2562  
  -  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2560 
  -  ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2560 
  -  ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนและเบิกจ่ำยงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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  2. กำรสังเกตกำรณ์  เป็นกำรพิจำรณำกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เช่น 
  - กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกิจกรรม/โครงกำร 
  -  กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรระดับสูงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  -  สภำพแวดล้อมของสถำนที่ที่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมหรือโครงกำรหลัก 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. ได้ข้อมูลและผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) ประจ ำปี
งบประมำณ 2560  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำยำง  ส ำหรับใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรก ำหนดแนวทำงกำร
พัฒนำ/แผนงำน/โครงกำรและกำรจัดท ำแผนพัฒนำในปีต่อไป  
  2. ทรำบถึงผลควำมก้ำวหน้ำในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรในแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลท่ำยำง  ที่ได้รับงบประมำณด ำเนินกำรแล้ว 
  3. ปฏิบัติได้ถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ ๒ 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ายาง 
 

1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
"กำรศึกษำดี  ท้องถ่ินน่ำอยู่  ควบคู่เศรษฐกิจดี  ประชำชนมีส่วนร่วม  สู่กำรพัฒนำที่ยัง่ยืน" 
 

2.  พันธกิจของการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ายาง 
      ๑. ส่งเสรมิพฒันำทำงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนใหเ้พียงพอและมีมำตรฐำน 
 ๒. ส่งเสรมิใหป้ระชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขโดยยึดหลักปรัชญำ
เศรษฐกจิพอเพียง 
 ๓. พัฒนำศูนย์เด็กเล็กให้มีควำมเป็นเลิศด้ำนพัฒนำกำรเด็ก 
 4. อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 5. สนับสนุนและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของประชำชน ให้มีเศรษฐกิจที่ดีอย่ำงยัง่ยืน 

6. ส่งเสรมิสนบัสนุนกิจกรรมด้ำนศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปญัญำทอ้งถ่ิน 
7. พัฒนำประสทิธิภำพกำรปฏิบัติงำน ของ อบต. ใหม้ีกำรบริหำรจัดกำรที่ด ี
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ายาง 
1. พัฒนำปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน ใหม้ีมำตรฐำน เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของหมูบ่้ำน 
2. ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน  และมีไฟฟ้ำสำธำรณะครอบคลมุทุกหมูบ่้ำน 
3. พัฒนำปรับปรุงแหลง่น้ ำใหเ้พียงพอกับควำมต้องกำรของประชำชน 
4. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีในทุกๆ ด้ำน 
5. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีควำมเป็นเลิศด้ำนพัฒนำกำรเด็ก 
6. ส่งเสรมิ สนบัสนุน ชุมชน สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
7. ส่งเสรมิกำรมสี่วนร่วมของประชำชน และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันครอบครัวชุมชนและ

สังคม 
8. ส่งเสรมิอำชีพและเพิม่รำยได้ให้แกป่ระชำชน 
9. ส่งเสรมิสนบัสนุน กิจกรรมด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีของท้องถ่ิน ภูมิปญัญำ

ท้องถ่ิน 
10. เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ อบต. ใหส้ำมำรถบริกำรประชำชนได้อย่ำงรวดเร็วและทั่วถึง

โดยยึดหลกักำรบรหิำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ด ี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในช่วงสามปี  (พ.ศ.2560 - 2562) 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีแนวทางการพัฒนา  ดังน้ี 
  1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนให้ได้มำตรฐำน สะดวก และปลอดภัย 

2. พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำรข้ันพื้นฐำนใหม้ีประสิทธิภำพอย่ำงทั่วถึง 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  มีแนวทางการพัฒนา  ดังน้ี 

1. กำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพเพื่อยกระดับรำยได้ให้เพียงพอต่อกำรด ำรงชีพ 
2. ส่งเสรมิและพัฒนำองค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด ำรเิศรษฐกิจพอเพียง 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  มีแนวทางการพัฒนา  ดังน้ี 
1. สงเครำะห์  และพฒันำเดก็ สตรี ผู้สงูอำยุ ผู้พิกำรและผูด้้อยโอกำส 
2. กำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุข รณรงค์ ป้องกัน กำรแพร่ระบำดโรคติดต่อ ไม่ติดต่อ 
3. ส่งเสรมิกจิกรรมทำงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 
4. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งในและนอกระบบ 
5. ส่งเสรมิกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม กำรรักษำควำมสงบเรียบรอ้ยและกำรป้องกันบรรเทำ

สำธำรณภัย 
6. พัฒนำกำรกีฬำและเสริมสร้ำงโอกำสให้ประชำชนได้ออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำ  จัดหำ

สถำนที่จัดกจิกรรมออกก ำลงักำยและเล่นกีฬำ 
7. สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมเพื่อควำมเข้มแข็งของชุมชนและกำรควบคุมกำรแพร่ระบำด

ของยำเสพติด 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  มีแนวทางการพัฒนา  ดังน้ี 
1. ส่งเสรมิให้ชุมชนมสี่วนร่วมในกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม 
2. เสรมิสร้ำงประสิทธิภำพในกำรก ำจัดขยะ มลพิษ และสิ่งปฏิกูล 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  มแีนวทางการพัฒนา  ดังน้ี 
1. พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้มปีระสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
2. เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเกบ็รำยได้ 
3. พัฒนำเสรมิสร้ำงศักยภำพขององค์กร 

4. การวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำยำง  ได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพัฒนำสำมปี        
(พ.ศ.2560 - 2562)  ตำมกระบวนกำรที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยก ำรจัดท ำ
แผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2548  โดยผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เช่น กำรจัดเวที
ประชำคมท้องถ่ิน  กำรจัดท ำแผนชุมชน  เพื่อรับฟังปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนในพื้นที่
ก่อนน ำมำจัดท ำโครงกำรเพื่อพัฒนำพื้นที่  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำสำมปี ต่อไป 
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ค าชี้แจง: แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย
จะท ำกำรประเมนิและรำยงำนทุกๆ ครัง้ หลงัจำกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไดป้ระกำศใช้แผนยุทธศำสตร์แล้ว 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ายาง   อ าเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ด าเนินงาน 

ไม่ม ี
การ 

ด าเนินงาน 
ส่วนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ินเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน   
2.  มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ินเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน   
3.  มีกำรจัดประชุมอย่ำงต่อเนือ่งสม่ ำเสมอ   
4.  มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรสนบัสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน   
5.  มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสนบัสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน   
6.  มีคณะกรรมกำรพฒันำท้องถ่ินและประชำคมทอ้งถ่ินพจิำรณำร่ำงแผน 
     ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

  

ส่วนท่ี 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีกำรรวบรวมข้อมลูและปัญหำส ำคัญของท้องถ่ินมำจัดท ำฐำนข้อมูล   
8.  มีกำรเปิดโอกำสใหป้ระชำชนเข้ำมำมสี่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน   
9.  มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของทอ้งถ่ิน (SWOT)  เพื่อประเมินสถำนภำพกำร 
     พัฒนำท้องถ่ิน 

  

10.  มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถ่ินที่สอดคลอ้งกบั 
       ศักยภำพของท้องถ่ิน 

  

11.  มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถ่ินที่สอดคลอ้งกบั 
       ยุทธศำสตร์จังหวัด 

  

12.  มีกำรก ำหนดจุดมุง่หมำยเพื่อกำรพฒันำที่ยั่งยืน   
13.  มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพฒันำท้องถ่ิน   
14.  มีกำรก ำหนดยทุธศำสตร์กำรพฒันำและแนวทำงกำรพฒันำ   
15.  มีกำรก ำหนดยทุธศำสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศำสตร์ของจงัหวัด   
16.  มีกำรอนุมัติและประกำศใช้แผนพฒันำสำมป ี   
17.  มีกำรจัดท ำบัญชีกลุ่มโครงกำรในแผนพฒันำสำมป ี   
18.  มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี   
19.  มีกำรทบทวนแผนพฒันำสำมปหีรือไม่   
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แบบที ่1    การก ากบัการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

ค ำช้ีแจง  : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตำมตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภำยใต้แผนพัฒนำสำมปี โดยมีก ำหนดระยะเวลำในกำรติดตำมและรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนทุก  ๆ ปีงบประมำณ เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดกำรด ำเนินงำนในเดือน  (1  เมษำยน 2560 - 30  กันยำยน 2560)
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน............องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลท่ำยำง........... 
2. รำยงำนกำรด ำเนินงำนในรอบ ปีงบประมำณ เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดกำรด ำเนินงำนในเดือน  ( 1  เมษำยน 2560 – 

30  กันยำยน  2560)  ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560 

ส่วนท่ี 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 
3. จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพฒันำ 3 ป ี

ยุทธศาสตร์ 
2560 2561 2562 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

83 102,907,000 26 17,520,000 16 11,170,000 

กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกจิ 

4 1,000,000 6 1,320,000 4 900,000 

กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพ
ชีวิต 

69 18,932,000 40 11,722,000 39 11,692,000 

กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 325,000 7 5,425,000 6 425,000 

กำรพัฒนำด้ำนกำร
บรหิำรจัดกำร 

23 16,310,000 14 1,630,000 14 1,630,000 

รวม 184 139,474,000 93 37,617,000 79 25,817,000 
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แบบที่  2  แบบตดิตามผลการด าเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 



 
4. กำรจัดท ำงบประมำณ 
ผู้บริหำรอบต.ท่ำยำง ได้ประกำศใช้ข้อบัญญัตงิบประมำณ เมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2559 โดยมีโครงกำรที่
บรรจุอยู่ในข้อบัญญัตงิบประมำณ จ ำนวน 81 โครงกำร งบประมำณ 40,112,689 บำท สำมำรถจ ำแนก
ตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 33 17,315,576.00 

กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกจิ 3 350,900.00 

กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต 34 21,498,813.00 

กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 1 40,000.00 

กำรพัฒนำด้ำนกำรบรหิำรจัดกำร 10 907,400.00 

รวม 81 40,112,689.00 
 
5. กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
อบต.ท่ำยำง มกีำรใช้จ่ำยงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณ โดยได้มีกำรกอ่หนี้
ผูกพัน/ ลงนำมในสญัญำ รวม 45 โครงกำร จ ำนวนเงิน 17,629,214.49 บำท มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
จ ำนวน 29 โครงกำร จ ำนวนเงิน 11,990,863.81 ล้ำนบำท สำมำรถจ ำแนกตำมยทุธศำสตร์ ได้ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 17 5,661,674.47 7 712,847.47 

กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกจิ 1 273,000.00 1 273,000.00 

กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต 21 11,137,288.02 16 10,484,364.34 

กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 36,600.00 0 0.00 

กำรพัฒนำด้ำนกำรบรหิำรจัดกำร 5 520,652.00 5 520,652.00 

รวม 45 17,629,214.49 29 11,990,863.81 
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6. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำปี 2560 

รายงานสรปุผลการด าเนินงาน ปี 2560 
อบต.ท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

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.กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

83.0 12.91 33.0 17.32 17.0 5.66 7.0 0.71 6.0 0.44 

2.กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 4.0 1.00 3.0 0.35 1.0 0.27 1.0 0.27 1.0 0.27 

3.กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต 69.0 18.93 34.0 21.50 21.0 11.14 16.0 10.48 14.0 2.61 

4.กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

5.0 0.32 1.0 0.04 1.0 0.04 0.0 0.00 0.0 0.00 

5.กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร 

23.0 16.31 10.0 0.91 5.0 0.52 5.0 0.52 5.0 0.52 

 
7. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ปี 2560 
7.1 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2560) 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

695,974 8.82 - - 695,974 8.82 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนเศรษฐกิจ 

273,000 3.47 - - 273,000 3.47 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนคุณภำพชีวิต  

6,397,105.70 81.11 - - 
6,397,105.

70 
81.11 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

0 0 - - 0 0 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

520,652 6.60 - - 520,652 6.60 

รวม 7,886,731.70 100 - - 
7,886,731.

70 
100 

 

 

 



-9- 
 

7. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ปี 2560 
7.2 (ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน 2560 ถึงวันที่ 30  กันยำยน 2560) 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

2,120,773 30.45 - - 2,120,773 30.45 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกจิ 

-  - - -  

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิต  

4,808,197 69.02 - - 4,808,197 69.02 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - - - 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร 

36,600 0.53 - - 36,600 0.53 

รวม 6,965,570 100 - - 6,965,570 100 
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ส่วนท่ี 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

           8. โครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  (ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลำคม  2559 –  31  มีนำคม 2560) 
 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบกิจ่ายไป 

1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
แบบผิวดิน ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร 
(ถังแชมเปญ) หมู่ที่ 6 บ้านยางคมพัด  
ต าบลท่ายาง องค์การบรหิารส่วนต าบล 
ท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

/ - - 658,600 605,255 

2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
แบบผิวดิน ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร 
(ถังแชมเปญ) หมู่ที่ 1  บ้านบางตะเภา 
ต าบลท่ายาง องค์การบรหิาร 
ส่วนต าบลท่ายาง อ าเภอทุง่ใหญ่  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

/ - - 677,800 624,259 

3. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
แบบผิวดิน ขนาดความจุ 20 ลกูบาศก์เมตร 
(ถังแชมเปญ) หมู่ที่ 7 บ้านยางสองขอน 
ต าบลท่ายาง องค์การบรหิารส่วนต าบล 
ท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

/ - - 679,000 626,255 

รวม 3 - - 2,015,400 1,855,769 
 
ส่วนท่ี 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

           8. โครงกำรที่ไดร้บัเงินอุดหนุนเฉพำะกจิประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2560  (ตัง้แต่วันที่ 1 เมษำยน  2560 – 30 กนัยำยน 2560) 
 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบกิจ่ายไป 

- 
 

- - - - - 

รวม - - - - - 
 
 



-11- 
 
 

ส่วนท่ี 4  ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต าบลท่ายาง ครั้งที่ 2 

เมื่อวันที่ ....27...ตุลาคม  2560  ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี 
(พ.ศ.2560 – 2562) ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน  - 30 กันยายน 2560  

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 

1  ให้เร่งรัดติดตามการด าเนินงานโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
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ส่วนที่ ๓ 
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

3.1 ผลกำรพจิำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตรเ์พื่อควำมสอดคล้องแผนพฒันำท้องถ่ินสี่ปีของ 
      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำยำง 

   แนวทำงกำรพจิำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยทุธศำสตร์ เพื่อควำมสอดคล้องแผนพฒันำท้องถ่ินสี่ปี   
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำยำง 

  
ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได้ 

1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 16.30 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13.20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 57.20 
3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) 8.70 
3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (10) 8.70 
3.3 ยุทธศำสตร์จงัหวัด (10) 8.50 
3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 4.50 
3.5 กลยุทธ์ (5) 4.60 

3.6 เป้ำประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยทุธ์ (5) 4.50 

3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร ์ (5) 4.30 

3.8 แผนงำน (5) 4.40 

3.9 ควำมเช่ือมโยงของยทุธศำสตร์ในภำพรวม (5) 4.40 

3.10 ผลผลิต/โครงกำร (5) 4.60 

รวมคะแนน 100 86.70 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได ้

1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำยภำพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้ำน/
ชุมชน/ต ำบลลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะภูมิอำกำศ 
ลักษณะของดิน ลกัษณะของแหล่งน้ ำ ลกัษณะของไม้/ป่ำไม ้
ฯลฯ ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขตกำรปกครอง   
กำรเลือกตัง้ ฯลฯ 

20 
(3) 
 
 

16.30 
2.50 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขตกำร
ปกครอง กำรเลือกตั้ง ฯลฯ ประชำกร เช่น ข้อมลูเกี่ยวกบั
จ ำนวนประชำกรและช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร ฯลฯ 

(2) 1.70 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพทำงสงัคม เช่น กำรศึกษำ 
สำธำรณสุข อำชญำกรรม ยำเสพติด กำรสังคมสงเครำะห์ 
ฯลฯ 

(2) 
 

1.50 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริกำรพื้นฐำน เช่น กำรคมนำคม
ขนส่ง กำรไฟฟ้ำ กำรประปำ โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 
 

1.50 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกจิ เช่น กำรเกษตร กำร
ประมง กำรปศุสัตว์ กำรบริกำร กำรท่องเที่ยว อุตสำหกรรม 
กำรพำณิชย์/กลุม่อำชีพ แรงงำน ฯลฯ และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถ่ิน (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 

(2) 1.60 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม เช่น กำร 
นับถือศำสนำประเพณีและงำนประจ ำปี ภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
ภำษำถ่ิน สินค้ำพื้นเมืองและของทีร่ะลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 1.80 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรพัยำกรธรรมชำติ เช่น น้ ำ ป่ำไม้ ภูเขำ 
คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ ฯลฯ 

(2) 1.60 

(8) กำรส ำรวจและจัดเกบ็ข้อมลูเพือ่กำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถ่ินหรือกำรใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1.60 

(9) กำรประชุมประชำคมท้องถ่ิน รปูแบบ วิธีกำร และกำร
ด ำเนินกำรประชุมประชำคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนกำร
ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแกป้ัญหำ ปรกึษำหำรอืแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อแก้ปญัหำส ำหรับกำรพฒันำท้องถ่ินตำมอ ำนำจหน้ำที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(3) 2.50 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังน้ี  
(1) กำรวิเครำะหท์ี่ครอบคลุมควำมเช่ือมโยง ควำม
สอดคล้องยุทธศำสตร์จงัหวัด ยุทธศำสตร์กำรพฒันำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบำยของผูบ้รหิำรท้องถ่ิน 
รวมถึงควำมเช่ือมโยงแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
แผนพัฒนำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ และ Thailand 
4.0 

15 
(2) 

13.20 
1.70 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได ้

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(2) กำรวิเครำะหก์ำรใช้ผงัเมอืงรวมหรือผงัเมืองเฉพำะ
และกำรบังคับใช้ผลของกำรบังคับใช้ สภำพกำรณ์ทีเ่กิดข้ึน
ต่อกำรพฒันำท้องถ่ิน 

(1) 1.10 

(3) กำรวิเครำะหท์ำงสังคม เช่น ด้ำนแรงงำน กำรศึกษำ 
สำธำรณสุข ควำมยำกจน อำชญำกรรม ปัญหำยำเสพติด 
เทคโนโลยี จำรีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
เป็นต้น 

(2) 1.60 

(4) กำรวิเครำะหท์ำงเศรษฐกิจ ข้อมลูด้ำนรำยได้ครัวเรือน 
กำรสง่เสรมิอำชีพ กลุม่อำชีพ กลุ่มทำงสังคม กำรพัฒนำ
อำชีพและกลุ่มต่ำงๆ สภำพทำงเศรษฐกจิและควำมเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น 

(2) 1.70 

(5) กำรวิเครำะหส์ิ่งแวดลอ้ม พื้นทีส่ีเขียว ธรรมชำติต่ำงๆ 
ทำงภูมิศำสตร์ กระบวนกำรหรือสิ่งที่เกิดข้ึน กำรประดิษฐ์
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและกำรพฒันำ 

(2) 1.60 

(6) ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำร
พัฒนำในปจัจบุันและโอกำสกำรพฒันำในอนำคตของ
ท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analaysis ที่อำจส่งผลต่อ
กำรด ำเนินงำนได้แก่ S-trength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกำส) และ  
T-Threat (อปุสรรค) 

(2) 1.80 

(7) สรปุประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน
เชิงพื้นที่มกีำรน ำเสนอปัญหำ ค้นหำสำเหตุของปัญหำหรือ
สมมติฐำนของปญัหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหรือวิธีกำร
แก้ไขปัญหำ กำรก ำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหำ 

(2) 1.70 

(8) สรปุผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับ และ
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-
2560 เช่น สรุปสถำนกำรณ์กำรพฒันำ กำรตั้ง
งบประมำณ กำรเบกิจ่ำยงบประมำณ กำรประเมินผลกำร
น ำแผนพัฒนำทอ้งถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ และกำร
ประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันำท้องถ่ินในเชิงคุณภำพ 

(1) 1.00 

(9) ผลที่ได้รบัจำกกำรด ำเนินงำนในปงีบประมำณ พ.ศ. 
2557-2560 เช่น ผลที่ได้รบั/ผลทีส่ ำคัญ ผลกระทบ 
และสรุปปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและ 
แนวทำงกำรแก้ไขปญัหำ ปงีบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 

(1) 1.00 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได ้

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังนี ้
สอดคล้องกบัสภำพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อมของ
ท้องถ่ินประเด็นปัญหำกำรพัฒนำและแนวทำงกำรพฒันำ
ที่สอดคลอ้งกบัยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและเช่ือมโยงหลักประชำรัฐแผนยุทธศำสตร์ชำติ 
20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติและ 
Thailand 4.0 

65 
(10) 

57.20 
8.70 

 

3. ยุทธศาสตร ์
3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
จังหวัด 
3.3 ยุทธศำสตร์จงัหวัด 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้ำประสงค์ของแตล่ะ
ประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
(Positioning) 
 
 
3.8 แผนงำน 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของทอ้งถ่ิน และยุทธศำสตร์จงัหวัด และ
เช่ือมโยงหลกัประชำรัฐแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
แผนพฒันำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำตแิละ Thailand 4.0 

(10) 8.70 

สอดคล้องกบัแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ 
แผนกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดิน นโยบำย/ยุทธศำสตร์ 
คสช. และนโยบำยรัฐบำลหลักประชำรัฐ แผนยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 8.50 

วิสัยทัศน์ซึ่งมีลักษณะแสดงสถำนภำพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต้องกำรจะเป็นหรือบรรลุถึงอนำคตอย่ำง
ชัดเจน สอดคลอ้งกบัโอกำสและศักยภำพที่เป็น
ลักษณะเฉพำะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
สัมพันธ์กบัโครงกำรพฒันำท้องถ่ิน 

(5) 4.50 

แสดงใหเ้ห็นช่องทำง วิธีกำร ภำรกิจหรือสิง่ที่ต้องท ำตำม
อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีจ่ะน ำไปสู่
กำรบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงใหเ้ห็นถึงควำมชัดเจนใน   
สิ่งทีจ่ะด ำเนินกำรให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(5) 4.60 

เป้ำประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยทุธ์มีควำมสอดคล้อง
และสนบัสนุนตอ่กลยทุธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมำยสิ่งหนึ่ง     
สิ่งใดชัดเจน 

(5) 4.50 

ควำมมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
เพื่อใหบ้รรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
ซึ่งเกิดจำกศักยภำพของพื้นทีจ่รงิ ที่จะน ำไปสูผ่ลส ำเร็จ
ทำงยุทธศำสตร ์

(5) 4.30 

แผนงำนหรือจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพฒันำในอนำคต ก ำหนด
จุดมุ่งหมำยในเรื่องใดเรือ่งหนึง่หรือแผนงำนทีเ่กิดจำก
เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดค่ำเป้ำหมำย กลยทุธ์ จุดยืนทำง
ยุทธศำสตร์และยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มีควำมชัดเจน น ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำ
ท้องถ่ินในแผนพฒันำท้องถ่ินสีป่ี โดยระบุแผนงำนและ
ควำมเช่ือมโยงดังกล่ำว 

(5) 4.40 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได ้

3.9 ควำมเช่ือมโยงของ
ยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
 
 
 
 
 

ควำมเช่ือมโยงองค์รวมที่น ำไปสู่กำรพฒันำท้องถ่ินที่เกิดผล
ผลิต/โครงกำรจำกแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำ
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนำภำค/แผนพฒันำกลุ่มจงัหวัด/แผนพัฒนำ
จังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพฒันำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจงัหวัดและยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

(5) 
 
 
 
 
 
 

4.40 
 
 
 
 
 
 

3. ยุทธศำสตร์ (ต่อ) 
3.10 ผลผลิต/โครงกำร 

ผลผลิต/โครงกำร เป็นผลผลิตทีเ่ป็นชุดหรือเป็นโครงกำร 
ที่เป็นชุด กลุม่หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน 
เป็นต้น เพื่อน ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำรเพื่อพฒันำท้องถ่ิน
ในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสีป่ีอย่ำงถูกตอ้งและครบถ้วน 

(5) 4.60 

รวมคะแนน 100 86.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-17- 

 
3.2 ผลกำรพิจำรณำทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ
ท้องถ่ินสี่ปีของ (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลละอุ่นเหนือ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลละอุ่นเหนือ 

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

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
คะแนนท่ี

ได ้
1. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพฒันำ 10 9.00 
2. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพฒันำท้องถ่ินสีป่ีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 10 8.50 
3. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพฒันำท้องถ่ินสีป่ีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 10 9.00 
4. แผนงำนและยทุธศำสตร์กำรพฒันำ 10 9.30 
5. โครงกำรพัฒนำ ประกอบด้วย 60 53.40 
 5.1 ควำมชัดเจนของช่ือโครงกำร (5) 4.80 
 5.2 ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร (5) 4.30 
 5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรตัง้งบประมำณได้ถูกต้อง (5) 4.50 
 5.4 โครงกำรมีควำมสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (5) 4.50 
 5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชำติ 

(5) 
4.30 

 5.6 โครงกำรมีควำมสอดคลอ้งกบั Thailand 4.0  (5) 4.10 
 5.7 โครงกำรสอดคลอ้งกบัยุทธศำสตร์จงัหวัด (5) 4.60 
 5.8 โครงกำรแก้ไขปญัหำควำมยำกจนหรือกำรเสรมิสร้ำงให้ประเทศชำติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภำยใต้หลักประชำรัฐ 

(5) 
4.50 

 5.9 งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกบัเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) (5) 4.40 
 5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ (5) 4.40 
 5.11 มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำจะได้รบั (5) 4.40 
 5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รบั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4.60 

รวมคะแนน 100 89.20 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได ้

1. การสรุป
สถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นกำรวิเครำะห์กรอบยทุธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ใช้ในกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global  Demand และ Trend ปัจจัยและสถำนกำรณ์
เปลี่ยนแปลงทีม่ีผลต่อกำรพัฒนำ อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยกำร
วิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเศรษฐกจิ, ด้ำนสังคม ด้ำนทรพัยำกรธรรมชำติ
และสิง่แวดล้อม) 

10 9.00 

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) กำรควบคุมทีม่ีกำรใช้ตัวเลขต่ำงๆ เพื่อน ำมำใช้วัดผลในเชิง
ปริมำณ เช่น กำรวัดจ ำนวนโครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆ กคื็อ
ผลผลิตน่ันเอง ว่ำเป็นไปตำมที่ตัง้เป้ำหมำยเอำไว้หรอืไม่ จ ำนวน     
ที่ด ำเนินกำรจริงตำมที่ได้ก ำหนดไว้เท่ำไหร่ จ ำนวนที่ไมส่ำมำรถ
ด ำเนินกำรได้มจี ำนวนเท่ำไหร่ สำมำรถอธิบำยได้ตำมหลัก
ประสิทธิภำพ (Efficiency) ของกำรพฒันำท้องถ่ินตำมอ ำนำจ  
หน้ำที่ที่ได้ก ำหนดไว้ 
2) กำรวิเครำะหผ์ลกระทบ/สิ่งแวดล้อม (Impact) โครงกำรที่
ด ำเนินกำรในเชิงปริมำณ (Quantitative) 

10 8.50 

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 
 
 

1) กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพคือกำร
น ำเอำเทคนิคต่ำงๆ มำใช้เพื่อวัดว่ำภำรกิจ โครงกำร กจิกรรม งำน
ต่ำงๆ ที่ด ำเนินกำรในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อควำมต้องกำรของประชำชน
หรือไม่และเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือไม่ ประชำชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ มสีภำพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถำวร สำมำรถใช้กำรได้ตำมวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึง่เป็นไปตำมหลกัประสทิธิผล (Effectiveness) ผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแผนกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมที่ไดร้ับงบประมำณมำด ำเนินกำร รวมถึงสำมำรถ
เทียบเคียงกบัส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน  
2) กำรวิเครำะหผ์ลกระทบ/สิ่งแวดล้อม (Impact) โครงกำรที่
ด ำเนินกำรในเชิงคุณภำพ (Qualitative) 

10 9.00 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ มีควำมสอดคล้องกบั
ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่ำงๆ จนน ำไปสู่
กำรจัดท ำโครงกำรพฒันำท้องถ่ินโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global  Demand /Trend หรือหลกัฐำน
กำรบรูณำกำร (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มี
พื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจน หลกัประชำรัฐ และหลกัปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพำะเศรษฐกจิพอเพียงทอ้งถ่ิน (ด้ำนกำรเกษตร
และแหล่งน้ ำ) (Local Sufficiency Economy Plan :LSEP) 

10 9.30 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได ้

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ควำมชัดเจนของช่ือ
โครงกำร 
 
 
 
5.2 ก ำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกบัโครงกำร 
 
 
5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร) มีควำมชัดเจน
น ำไปสู่กำรตัง้งบประมำณได้
ถูกต้อง 
 
 
 
 
5.4 โครงกำรมีควำม
สอดคล้องกบัแผน
ยุทธศำสตร์ 20 ปี  
 
 
 
5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร) มีควำมสอดคล้อง
กับแผนพฒันำเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชำติ 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังนี ้
เป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศำสตรก์ำร
พัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและด ำเนินกำรเพื่อให้
กำรพัฒนำบรรลุตำมวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ที่ก ำหนดไว้ ช่ือโครงกำรมีควำมชัดเจน มุง่ไปเรื่องใดเรือ่งหนึง่ 
อ่ำนแล้วเข้ำใจได้ว่ำจะพฒันำอะไรในอนำคต 

60 
(5) 

 
 

53.40 
4.80 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear Objective) โครงกำรตอ้งก ำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัควำมเป็นมำของโครงกำร สอดคล้อง
กับหลักกำรและเหตุผล วิธีกำรด ำเนินงำนต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  มีควำมเป็นไปได้ชัดเจน มลีักษณะเฉพำะเจำะจง 

(5) 4.30 

สภำพที่อยำกให้เกิดข้ึนในอนำคตเป็นทิศทำงที่ต้องไปให้ถึง
เป้ำหมำยต้องชัดเจน สำมำรถระบุจ ำนวนเท่ำไร กลุม่เป้ำหมำย
คืออะไร มีผลผลิตอย่ำงไร กลุม่เป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินงำน และ
ระยะเวลำด ำเนินงำน อธิบำยให้ชัดเจนว่ำโครงกำรนี้จะท ำที่
ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลำใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร หำกกลุม่เป้ำหมำย มหีลำยกลุม่  
ให้บอกชัดลงไปว่ำใครคือกลุ่มเป้ำหมำยหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้ำหมำยรอง 

(5) 4.50 

โครงกำรสอดคล้องกับ (1) ควำมมั่นคง (2) กำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (3) กำรพฒันำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพคน (4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทยีม
กันทำงสังคม (5) กำรสร้ำงกำรเตบิโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) กำรปรบัสมดุลและพฒันำระบบกำร
บรหิำรจัดกำรภำครัฐ เพื่อใหเ้กิดควำมมั่นคง มัง่ค่ัง ยั่งยืน 

(5) 4.50 

โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนแผนพฒันำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญำของ
เศรษฐกจิพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ (3)    
ยึดวิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (4) ยึดเป้ำหมำย
อนำคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักกำรน ำไปสูก่ำรปฏิบัติ
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่ำงจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิ  
ที่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ (1) กำร
ยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดกัรำยได้ปำน
กลำงสู่รำยไดสู้ง (2) กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำร
ปฏิรูประบบเพื่อสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ (3) กำรลด
ควำมเหลือ่มล้ ำทำงสังคม (4) กำรรองรับกำรเช่ือมโยงภูมิภำค
และควำมเป็นเมือง (5) กำรสร้ำงควำมเจรญิเตบิโตทำง
เศรษฐกจิและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) กำร
บรหิำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 

(5) 4.30 
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5.6 โครงกำรมีควำม
สอดคล้องกบั Thailand 
4.0 

โครงกำรมลีักษณะหรือสอดคล้องกบักำรเปลี่ยนโครงสร้ำง
เศรษฐกจิไปสู่ Value –Based Economy หรือเศรษฐกจิที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท ำน้อย ได้มำก เช่น (1) เปลี่ยนจำก
กำรผลิตสนิค้ำ โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้ำเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จำกกำรขับเคลื่อนประเทศด้วยภำคอุตสำหกรรม ไปสู่กำร
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม 
(3) เปลี่ยนจำกกำรเน้นภำคกำรผลิตสินค้ำไปสูก่ำรเน้นภำค
บริกำรมำกขึ้น รวมถึงโครงกำรทีเ่ติมเต็มด้วยวิทยำกร ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และกำรวิจัย
และพัฒนำแล้วต่อยอดควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้ำนเกษตร เทคโนโลยีและกำรวิจัยและพัฒนำแล้วต่อยอด
ควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้ำนเกษตร
เทคโนโลยีชีวภำพ สำธำรณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4.10 

5.7 โครงกำรสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์จงัหวัด 

โครงกำรพัฒนำท้องถ่ินมีควำมสอดคลอ้งกบัห้วงระยะเวลำ   
ของแผนพฒันำจงัหวัดที่ได้ก ำหนดข้ึน เพือ่ขับเคลื่อนกำรพฒันำ
ท้องถ่ินเสมือนหนึ่งกำรขับเคลื่อนกำรพฒันำจงัหวัด ซึ่งไม่
สำมำรถแยกส่วนใดส่วนหนึง่ออกจำกกันได้ นอกจำกนี้โครงกำร
พัฒนำท้องถ่ินต้องเป็นโครงกำรเช่ือมต่อหรือเดินทำงไปด้วยกัน
กับยุทธศำสตร์จงัหวัดที่ได้ก ำหนดข้ึนที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 4.60 

5.8 โครงกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนหรือกำร
เสริมสร้ำงให้ประเทศชำติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภำยใต้
หลักประชำรัฐ 

เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรภำยใต้พื้นฐำนควำมพอเพียงที่
ประชำชนด ำเนินกำรเองหรือร่วมด ำเนินกำร เป็นโครงกำร    
ต่อยอดและขยำยได้เป็นโครงกำรทีป่ระชำชนต้องกำรเพื่อให้
เกิดควำมยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถ่ินมีควำมมั่นคง มัง่ค่ัง 
ยั่งยืน เป็นทอ้งถ่ินที่พฒันำแล้ว ด้วยกำรพฒันำตำมปรัชญำ
เศรษฐกจิพอเพียง และเศรษฐกจิพอเพียงท้องถ่ิน (ด้ำนกำรเกษตร
และแหล่งน้ ำ) (LSEP) 

(5) 4.50 

5.9 งบประมำณ มีควำม
สอดคล้องกบัเป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณโครงกำรพฒันำจะต้องค ำนึงถึงหลกัส ำคัญ 5 
ประกำรในกำรจัดท ำโครงกำรได้แก่ 1) ควำมประหยัด 
(Economy)  2) ควำมมีประสิทธิภำพ (Efficiency) 3) ควำมมี
ประสิทธิผล (Effectiveness)   
4) ควำมยุติธรรม (Equity) และ 5) ควำมโปร่งใส 
(Transparency) 

(5) 4.40 

5.10 มีกำรประมำณรำคำ
ถูกต้องตำมหลักวิธีกำร
งบประมำณ 

กำรประมำณกำรรำคำเพื่อกำรพัฒนำต้องใหส้อดคลอ้งกบั
โครงกำรถูกต้องตำมหลักวิชำกำรทำงช่ำง หลกัของรำคำกลำง 
รำคำกลำงท้องถ่ิน มีควำมโปร่งใสในกำรก ำหนดรำคำและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีควำมคลำดเคลื่อนไมม่ำกกว่ำ
หรือไม่ต่ ำกว่ำร้อยละห้ำของกำรน ำไปตัง้งบประมำณรำยจ่ำยใน
ข้อบัญญัติ เงินสะสม หรือรำยจ่ำยพัฒนำทีป่รำกฏในรูปแบบ
อื่นๆ 

(5) 4.40 
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5.11 มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คำด
ว่ำจะได้รับ 

มีกำรก ำหนดดัชนีช้ีวัดผลงำน (Key Performance 
Indicator :KPI) ที่สำมำรถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสทิธิภำพ 
efficiency)  ได ้เช่น กำรก ำหนดควำมพึงพอใจกำรก ำหนด  
ร้อยละ กำรก ำหนดอันเกิดจำกผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิง่   
ที่ได้รับ (กำรคำดกำรณ์ คำดว่ำจะได้รับ) 

(5) 4.40 

5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจำกกำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำรพัฒนำซึ่งสอดคลอ้งกบัวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ กำรได้ผล
หรือผลที่เกิดข้ึนจะต้องเท่ำกับวัตถุประสงค์หรือมำกกว่ำ
วัตถุประสงค์ ซึ่งกำรเขียนวัตถุประสงค์ควรค ำนึงถึง (1) มีควำม
เป็นไปและมีควำมเฉพำะเจำะจงในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
(2) วัดและประเมินผลระดับของควำมส ำเร็จได้ (3) ระบสุิ่งที่
ต้องกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจนและเฉพำะเจำะจงมำกที่สุด 
และสำมำรถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับควำม
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อกำรบ่งบอกเวลำได ้

(5) 4.60 

รวมคะแนน 100 89.20 
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รายละเอียดโครงการและงบประมาณประกอบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

โครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณและเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ระหว่างวันท่ี  1  เมษายน 2560 – วันท่ี  30  กันยายน  2560 

 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัต ิ

งบประมาณ 
ที่ด าเนนิการ

เบิกจ่าย 

สถานะของโครงการ 
หมาย
เหต ุ

ด าเนินการเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท 
1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตสำยซอยบ้ำนน้ ำผุด 500,000 500,000 - - / 500,000 - -  

2 ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสำยควนนกหิน 862,000 859,000 / 859,000 - - - -  

3 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยทำงเข้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน
บำงตะเภำหมู่ที่ 1 

998,000 998,000 - - / 998,000 - -  

4 ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสำยบ้ำนนำงจ ำปี 500,000 495,000 / 495,000 - - - -  

5 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยหมู่บ้ำน สวป.ซอย 3 547,700 545,000 - - / 545,000 - -  

6 ก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสำยควนเนียง – หน้ำเกำะ 500,000 498,000 / 498,000 - - - -  

7 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยโคกส้มเหม้ำ หมู่ที่ 12 925,600 920,000 - - / 920,000 - -  

8 บุกเบิกถนนสำยบ้ำนนำยเทียบ – สำยทุ่งโหนด 1,040,000 1,030,000 - - / 1,030,000 - -  

9 ปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้ำน หมู่ที่ 2 269,900 268,773 / 268,773 - - - -  

10 ก่อสร้ำงระบบประปำบ้ำนหนองทุ่ง 581,000 828,000 - - / 828,000 - -  

11 ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำนบ้ำนควนตู หมู่ที่ 5  213,836 213,836 - - / 213,836 - -  
12 ขยำยเขตประปำหมู่บ้ำน บ้ำนควนทอง หมู่ที่ 12 31,400 31,400 - - / 31,400 - -  

13 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยทุ่งต้นส้ำน (หมู่ที่ 6) 700,000 697,000 - - / 84,000 - -  

รวม 7,669,436 7,884,009 4 2,120,773 9 5,150,236 - -  



3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัต ิ

งบประมาณที่
ด าเนินการ
เบิกจ่าย 

สถานะของโครงการ หมาย
เหต ุด าเนินการเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท  

1 วันผู้สูงอำยุ/วันสงกรำนต์ 130,000 115,290 / 115,290 - - - -  

2 สงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 8,424,000 2,718,300 / 2,718,300 - - - -  

3 สงเครำะห์เบี้ยยังชีพแก่คนพิกำร 1,593,600 606,400 / 606,400 - - - -  

4 สงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000 9,000 / 9,000 - - - -  

5 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 20,000 36,600 / 36,600 - - - -  

6 สนับสนุนค่ำอำหำรเสริมนมให้แก่โรงเรียน 1,657,513 310,278.64 / 310,278.64 - - - -  

7 สนับสนุนค่ำอำหำรกลำงวันเด็ก 3,596,800 380,000 / 380,000 - - - -  

8 พัฒนำครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 30,000 5,300 / 5,300 - - - -  

9 เฝ้ำระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกำล (7วันอันตรำย) 100,000 14,600 / 14,600 - - - -  

10 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬำส ำหรับหมู่บ้ำน 90,000 89,938 / 89,938 - - - -  

11 สนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำวันคล้ำยวันประสูติสมเด็จเจ้ำฟ้ำหญิง
จุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ฯ หมู่ที่ 9 

10,000 10,000 / 10,000 - - - -  

12 แข่งขันกีฬำอ ำเภอทุ่งใหญ่ 150,000 92,780 / 92,780 - - - -  

13 แข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด (อบต.คัพ) 300,000 221,610 / 221,610 - - - -  

14 ค่ำจ้ำงออกแบบหลังคำสนำมฟุตซอลบ้ำนบำงตะเภำ หมู่ที่ 1 51,200 50,000 / 50,000 - - - -  

15 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
บ้ำนจุฬำภรณ์พัฒนำ 1 

97,300 97,300 / 97,300 - - - -  

16 โครงกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหมู่ 1 30,800 30,800 / 30,800 - - - -  

17 จัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำหรับหอประชุมหมู่ที่ 1-12 20,000 20,000 / 20,000 - - - -  

รวม 16,319,213 4,808,197 17 4,808,197      
 
 



 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 
 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัต ิ

งบประมาณที่
ด าเนินการ
เบิกจ่าย 

สถานะของโครงการ 
หมาย
เหต ุ

ด าเนินการเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท 
1 จัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 40,000 36,600 / 36,600      

รวม 40,000 36,600 1 36,600      
 

 


