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ส่วนท่ี ๑ บทนํา 
๑. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร 
พนักงานราชการ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน สามารถกํากับดูแล ทบทวน 
และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน จึงเป็นการติดตามผลที่ให้
ความสําคัญ ดังนี้ 

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลกรุงหยัน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดําเนินการหรือไม่ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กําหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้ง งบประมาณในการดําเนินงาน 

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน ตรวจสอบดู
ว่า แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กําหนด ไว้หรือไม่อย่างไร 

๓. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่กําหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา 
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ 
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

๔. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน ว่าดําเนินการได้ตามเปูาหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ ทําให้
ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทําให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัด/รอง 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน ผู้บริหารระดับหัวหน้าสํานัก/ผู้อํานวยการกอง บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกรุงหยัน สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนา
ให้เกิดความสอดคล้องกับ สภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน
ตําบลกรุงหยัน 

 บทสรุปของความสําคัญก็คือในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบ ในการดําเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายาม ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ดําเนินการปรับปรุงให้ดี ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วน
ได้เสียในองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน ให้เกิดประโยชน์เพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานต่า ง ๆ 
พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดําเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 
โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดี 
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๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้ว ว่า
สิ่งใดควรดําเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดําเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดําเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กําหนดเป็น 
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

 ๑.เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งจะช่วย ตอบสนอง
ภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 ๒.เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่กําหนดไว้ สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กําหนดไว้ 

 ๓.เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดําเนินงาน โครงการ การ ยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจําเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบล 

 ๔.เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล 

 ๕.เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลที่จะต้องผลักดันให้การดําเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตําบล 
ชุมชนทั้งชุมชนหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

 6.เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม 
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๒๙ กําหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 

 (๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

 (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 ๑. การดําเนินการติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจํานวน ๑๑ คน ประกอบด้วย 

 ๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลคัดเลือก จํานวน ๓ คน 
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 ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน ๒ คน  

 ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคัดเลือก จํานวน ๒ คน  

 ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน  

 5)ผู้ทรงคุณวุฒิทีน่ายกองค์การบริหารส่วนตําบลคัดเลือก จํานวน ๒ คน 

 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกคนทํา
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องดําเนินการ
ให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

 ๑. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
กําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตําบล 

 ๒. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กําหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

 ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือดําเนินการต่อไป 

 ๒. การกําหนดแนวทางและวิธีการ 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลได้กําหนดการ
แบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดังนี้ 

 ๒.๑ การกําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี 
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกําหนดตัวชี้วัด : 
KPI) ถ้ากําหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้น
ศึกษาว่า ผู้ใช้ผลการนําผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงาน
ผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ /หรือสังเกต
แล้วนําผลที่ ได้มากําหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

 ๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
 ๒.๓ ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดําเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่
ได้กําหนดไว้ ซึ่งสิ่งสําคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดี
และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ํา
ตามท่ีกําหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กําหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
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Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 ๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้ เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กําหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะ ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาด ว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ 

 ๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ 
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันเสนอต่อองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกรุงหยันและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 ๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ ดี หลังจาก 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อํานาจในสํานัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน
สรุป ซึ่งอาจ กระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 

 ๓. การรายงานผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันมีอํานาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกรุงหยัน เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกรุง
หยันและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน 
เดือนธันวาคมของทุกปี 

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิดสร้างไว้
เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการ เป็นต้น 
และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ นได้แก่  แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัย 
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อํานาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียใน ท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กําหนดขึ้นหรือการนําไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนํา 
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดําเนินการ 
สํารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
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๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน
กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

 ๑.๑ กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 

 ๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล 
กรุงหยันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 ๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบปี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลกรุงหยันภายในเดือนธันวาคมเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันเสนอสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 ๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กําหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนําไปกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล      
กรุงหยัน 
 ๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน
องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันมาปฏิบัติงาน 

 ๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก รายการ
ที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณที่
ผ่านมา 

 ๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง ผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันซึ่งสามารถวัด
ได้ใน เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จํานวน ระยะเวลา เป็นต้น 

 ๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทําให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด 
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

 กําหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจําเป็นที่จะต้อง 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตําบล และอาจ
รวมถึงอําเภอ และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม 
ของจังหวัดเดียวกัน 

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน
กําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 ๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ ประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สําคัญ ๓ ประการ คือ 
 ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
 ๒) เครื่องมือ  
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 ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
 ๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา
มีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม ความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
 ๒) การสํารวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ โครงการจัดทํา
ไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี ส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

๓. กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน
กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 ๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้ 
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การ
ทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐาน
ทาง วิศวกรรมการทาง โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจ
ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 
 ๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกิ่งทางการ (formal or 
semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ์ 
และ การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มี
พิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
 ๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกรุงหยันใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตําบลกรุงหยันมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต  
 (๑) การสังเกตแบบมีส่วน ร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน  
 (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Nonparticipant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียใน
เทศบาลตําบล 
 ๓.๔ การสํารวจ (Surveys) ในที่นี้หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจําเป็น ความต้องการของประชาชนในตําบลกรุงหยัน คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันจะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไว้
เป็นหลักฐาน 
  



7 

 

 ๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจําเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ ค่า
เปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สําคัญคือ การนําไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดําเนิน 
โครงการ รองลงมาคือนําไปใช้สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยก
เป็น หัวข้อได้ ดังนี้ 
 ๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดําเนินการ 
ตามโครงการ ซึ่งจะทําให้วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
 ๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทําให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ 
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทําให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน 
ปัจจุบันและอนาคต 
 ๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๔. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง 
ๆ ที่จะนําไปจัดทําเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทําให้
ได้รับความ เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
 ๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ 
โครงการ มคีวามสํานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีตําบล ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสํานัก/กอง/ ฝุายต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ 
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอํานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกําหนด
มาตรการต่าง ๆ สําหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 
 ๗. ทําให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองคก์ารบริหารส่วนตําบลกรุงหยันแต่ละคน แต่ละสํานัก/กอง/
ฝุาย ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทํางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทําให้เปูาหมายของ
องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันเกิดความสําเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตําบลกรุงหยัน 
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ส่วนท่ี ๒ การติดตามและประเมินผล 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 2.1 ยุทธศาสตร์การพัตนาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

       1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน (พ.ศ.2559-2563)เป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันที่กําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอทุ่งใหญ่  และแผนชุมชนตําบลกรุงหยัน 
 ๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารองค์กร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

 ๒) พันธกิจ ประกอบด้วย 
    พันธกิจที ่1 บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
    พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง และมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
    พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตลอดจนการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี   
 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สนับสนุนการสาธารณสุข  การปูองกันและควบคุมโรคและสนับสนุน การจัด
 สวัสดิการสังคม  
    พันธกิจที่ 4 บริหารจัดการแหล่งน้ํา  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    พันธกิจที่ 5 พัฒนาองค์กรพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก
 ภาคส่วน 
    พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวภายในตําบลให้ได้
 มาตรฐาน 

๓) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตเปูาประสงค ์ประกอบด้วย 
 1.ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง  

2.ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
3.ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนา มีแหล่งเรียนรู้  

  มีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันโลก มีสุขภาพที่แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4.ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน  
5.บุคลากรมีความรู้ความสามารถเป็นองค์กรทีมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและ

  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร 
6.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตําบลให้มีมาตรฐานระดับสากล 



9 

 

 ๔) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคม 
   1.2 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ําและประปา 
   1.3 แนวทางการพัฒนาด้านไฟฟูา 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา 
   3.2 แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
   3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
   3.4 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและบรรเทาสาธารณะภัย 
   3.5 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณะสุข 
   3.6 แนวทางการพัฒนาด้านกีฬาต้านยาเสพติด 
   4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารองค์กร 
   5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
   5.2 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพใน 
   การบริหารเพ่ือให้บริการที่ดี แก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
   6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
   6.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
 ๕) วิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 

“มุ่งม่ันพัฒนาคน สู่ชุมชนที่เข็มแข็ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ไม่ข้องเกี่ยวยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน” 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ป ี
จํานวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
จํานวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
จํานวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
จํานวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
จํานวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

-แนวทางการพัฒนาด้าน
คมนาคม 

56 86,467,000 26 55,449,000 21 45,092,500 20 57,960,000 123 244,968,500 

-แนวทางการพัฒนาด้านแหล่ง
นํ้าและประปา 

25 16,555,000 18 16,350,000 20 16,580,000 18 25,250,000 81 74,735,000 

-แนวทางการพัฒนาด้านไฟฟูา 5 1,900,000 3 1,400,000 4 2,415,000 3 1,400,000 15 7,115,000 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
-แนวทางการพัฒนาด้านการ 
     ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 

4 915,000 4 915,000 4 915,000 4 915,000 16 3,660,000 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
-แนวทางการพัฒนาด้าน
การศึกษา 

17 2,922,800 7 1,122,000 5 972,000 5 972,000 34 5,988,000 

-แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

4 470,000 4 470,000 4 470,000 4 470,000 16 1,880,000 

-แนวทางการพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ 

10 10,810,000 7 10,848,900 7 11,079,800 7 11,298,800 31 44,037,500 

 
 
 

2.2 รายงานบัญชีโครงการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จํานวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
จํานวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ(บาท) จํานวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
จํานวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ(บาท) จํานวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ

(บาท) 
-แนวทางการพัฒนาด้านการสร้าง
ความเข็มแข็งของชุมชนและ
บรรเทาสาธารณะภัย 

12 4,930,000 11 3,550,000 9 3,050,000 8 2,400,000 40 13,930,000 

-แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณะ
สุข 

8 2,823,000 7 773,000 7 773,000 7 773,000 29 5,142,000 

-แนวทางการพัฒนาด้านกีฬาต้าน
ยาเสพติด 

5 1,900,000 5 1,900,000 5 1,600,000 5 1,600,000 20 7,000,000 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-แนวทางการพัฒนาด้านการฟื้นฟู
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 1,170,000 7 1,770,000 5 420,000 5 420,000 24 3,780,000 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารองค์กร 
       -แนวทางการพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

5 806,000 4 686,000 4 686,000 4 686,000 17 2,864,000 

      -แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนา
บุคลากรและองค์กรให้ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพในการบริหารเพื่อ
ให้บริการท่ีดีแก่ประชาชนและเป็น
องค์กรธรรมาภิบาล 

11 2,270,000 6 1,400,000 6 1,400,000 6 1,400,000 29 6,470,000 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
       -แนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเท่ียว 

7 4,190,000 3 590,000 3 590,000 3 590,000 16 5,960,000 

รวม 176 135,758,800 112 97,223,900 104 88,452,500 99 106,134,800 491 427,570,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

 

26 30,642,00
0 

21 32,418,00
0 

30 77,734,00
0 

17 29,647,50
0 

19 81,110,80
0 

113 251,552,300 

1.2 แผนงานการเกษตร 

 

22 16,580,00
0 

16 16,100,00
0 

23 28,819,40
0 

16 27,330,00
0 

15 44,550,00
0 

92 133,379,400 

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

5 1,900,000 3 1,400,000 6 3,165,000 4 1,900,000 4 1,900,000 22 10,265,000 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 

7 2,245,000 7 2,245,000 7 2,245,000 7 2,245,000 7 2,245,000 35 11,225,000 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 

3.1 แผนงานการศึกษา 

 

17 14,047,92
0 

10 12,647,12
0 

13 13,107,12
0  

9 12,557,12
0 

9 12,557,12
0 

58 64,916,400 

3.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

19 2,835,000 19 2,885,000 19 3,035,000 18 2,785,000 18 2,785,000 93 14,325,000 

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

10 11,730,00
0 

8 10,430,00
0 

9 10,490,00
0 

9 10,490,00
0 

9 10,490,00
0 

45 53,630,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมา
ณ(บาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ
(บาท) 

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 

3 180,000 3 180,000 4 280,000 4 280,000 4 280,000 18 1,200,000 

3.5 แผนงานสาธารณสุข 

 

10 2,993,000 11 1,113,000 11 1,173,0
00 

11 1,173,000 11 1,173,000 54 7,625,000 

3.6 แผนงานการรกัษาความสงบ
ภายใน 

 

14 5,000,000 13 3,620,000 10 2,470,0
00 

10 2,470,000 10 2,470,000 57 16,030,000 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1 แผนงานสาธารณสุข 

 

3 950,000 2 1,200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 8 2,750,000 

4.2 แผนงานการเกษตร 

 

4 220,000 5 570,000 4 220,000 4 220,000 4 220,000 21 1,450,000 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสรา้งธรรมาภิบาลและการบริหารองค์กร 

5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 19 3,366,000 23 4,016,000 21 3,846,0
00 

21 3,846,000 21 3,846,000 105 18,920,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ
(บาท) 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 

6.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

6 4,890,000 4 5,290,000 6 6,760,000 4 5,290,000 4 5,290,000 24 27,520,000 

รวม 
 

165 97,578,92
0 

145 94,114,12
0 

164 153,544,5
20 

135 100,433,6
20 

136 169,116,9
20 

745 614,788,10
0 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที ่ ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานดําเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา    20 24.69 5,354,500 9.13  

กองช่าง  1.2แผนงานเคหะและชุมชน 7 8.64 3,511,890 5.99 

 1.3แผนงานการพาณิชย์ 1 1.23 2,700,000 4.60 
รวม 28 34.57 11,566,390 19.71 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 10 12.35 15,473,370 26.37 กองการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
 2.2 แผนงานสาธารณสุข 3 3.70 320,000 0.55 สํานักงานปลัด 

 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.23 80,000 0.14 สํานักงานปลัด 

 2.4 แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 3.70 100,000 0.17 สํานักงานปลัด 
 2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7 8.64 1,015,000 1.73 กองการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
 2.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน 6 7.41 581,000 0.99 สํานักงานปลัด 

 2.7 แผนงานงบกลาง 3 3.70 13,469,590 22.96  

รวม 39 48.15 31,038,960 52.90  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  3.1 แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.23 70,000 0.12 สํานักงานปลัด 

รวม 1 1.23 70,000 0.12 

2.3 รายงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที ่ ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานดําเนินการ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1 แผนงานการเกษตร 1 1.23 150,000 0.26 สํานักงานปลัด 

รวม 1 1.23 150,000 0.26 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารองค์กร 
 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 15 18.52 15,721,410 26.79 สํานักงานปลัด 

รวม 15 18.52 15,721,410 26.79 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 
 6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

3 3.70 130,000 0.22 กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

รวม 3 3.70 130,000 0.22 
รวมท้ังสิ้น 81 100 58,676,760 100  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

แบบ ผด.01 
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2.4 รายงานโครงการม่ีลงนามในสัญญา 
2.5 รายงานโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณ 
2.6 รายงานผลการดําเนินโครงการ 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยนั อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรธีรรมราช 
 1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย หน่วยงาน
ดําเนินการ 

เปอร์เซนต์การ
ดําเนินการ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายวิน-บ้านนางริน  
(กม.0+530-0+710) หมู่ท่ี 8 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 
180 เมตร หนา 0.15 เมตร(รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ี อบต.กรุงหยันกําหนด) 

498,500 496,500 0.00 กองช่าง 2 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสังข์บุญเมือง-บ้านท้ายไร่เขต 4 
(บริเวณหัวถนนลาดยาง-ไซโลเก่า) หมู่ท่ี 
2 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 
180 เมตร หนา 0.15 เมตร(รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ี อบต.กรุงหยันกําหนด) 

495,500 493,000 0.00 กองช่าง 2 

3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบสาม
ชั้นสายท้ายซอย 1-สายท้ายซอย 2  หมู่
ท่ี 4 

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบสามชั้นขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 265 เมตร 
หรือพื้นท่ีดําเนินการไม่น้อยกว่า 1,060 ตรม. 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อม
ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 
ปูาย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กรุงหยัน
กําหนด) 
 
 

498,000 490,000 490,000 กองช่าง 100 



18 

 

 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยนั อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรธีรรมราช 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ วงเงินตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย หน่วยงาน
ดําเนินการ 

เปอร์เซนต์การ
ดําเนินการ 

4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบสาม
ชั้นสายบ้านครูเกลื่อม (ช่วงท่ี 3) หมู่ท่ี 6 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 255 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.กรุงหยันกําหนด) 

498,500 480,000 480,000. กองช่าง 100 

5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบสาม
ชั้นสายบ้านนายขัน หมู่ท่ี 3 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 260 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต. กรุงหยัน กําหนด) 

494,500. 485,000 485,000 กองช่าง 100 

6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบสาม
ชั้นสายบ้านแปลง 2 หมู่ท่ี 5 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 255 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กรุงหยันกําหนด) 

498,500 476,000 0.00 กองช่าง 2 

7. โครงการก่อสร้างถนนหินผุสายบ้านนาง
ริ่น-สํานักสงฆ์ถ้ําแม่หน้า หมู่ท่ี 1 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 715 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กรุงหยันกําหนด) 

499,000 466,000 466,000 กองช่าง 100 

8. โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายคล้อย 
ทองมา หมู่ท่ี 7 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว  400 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.กรุงหยันกําหนด) 

200,000 198,000 198,000 กองช่าง 100 

9. โครงการซ่อมแซมผิวเคฟซีลสายบ้านเขา
หลัก 

ขุดรื้อผิวจราจรเดิมขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 
215 เมตร พร้อมบดทับผิวจราจรให้แน่น ลงหินคลุก
ซ่อมแซมผิวจราจรท่ีชํารุดพร้อมบดอัดแน่นพร้อมทําการ
ปูแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 
215 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กรุง
หยันกําหนด) 

 

353,500 352,000 0.00 กองช่าง 100 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยนั อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรธีรรมราช 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย หน่วยงาน

ดําเนินการ 
เปอร์เซนต์การ

ดําเนินการ 
10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก

สายบ้านซอย 2 - บ้านกรุงหยันใต้หมู่ท่ี 3 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 
2,850 เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
กรุงหยันกําหนด) 

262,500 262,000 262,000 กองช่าง 100 

11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายบ้านนายสุวิทย์ – คลองกรุงหยัน หมู่
ท่ี 4 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 
1,700 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.กรุงหยันกําหนด) 

135,000 135,000 135,000 กองช่าง 100 

12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสาย
บ้านนางจาง - โรงงาน 2 คลองสังข์  
หมู่ท่ี 6,7 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 
2,000 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.กรุงหยันกําหนด) 

96,000.00 92,000 92,000 กองช่าง 100 

13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสาย
บ้านนางริน หมู่ท่ี 8 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 
1,300 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต. กรุงหยันกําหนด) 

75,000 72,000 72,000 กองช่าง 100 

14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสาย
บ้านนายโกวิทย์ หมู่ท่ี 6 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 
2,400 เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
กรุงหยันกําหนด) 

109,000 105,000 105,000 กองช่าง 100 

15. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสาย
บ้านนายบุญธรรม หมู่ท่ี 1 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 
1,200 เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
กรุงหยันกําหนด) 

118,000 114,000 114,000 กองช่าง 100 

16. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสาย
บ้านพรุเตียวเชื่อมสายสันเขื่อน หมู่ท่ี 8 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 
1,800 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.  กรุงหยันกําหนด) 

92,500 92,000 92,000 กองช่าง 100 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยนั อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรธีรรมราช 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย หน่วยงาน
ดําเนินการ 

เปอร์เซนต์การ
ดําเนินการ 

17. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสาย
บ้านไร่หมวด - สายกลางซอย 2 หมู่ท่ี 4 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 
2,700 เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
กรุงหยันกําหนด) 

109,000 108,000 108,000 กองช่าง 100 

18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสาย
เมน สปก. - สายบ้านนายบุญธรรม หมู่ท่ี 
1 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 
1,200 เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
กรุงหยันกําหนด) 

74,000 71,000 71,000 กองช่าง 100 

19. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสาย
วัดเขาหน้าเหรียง - บ้านนายสมศักดิ์ หมู่
ท่ี 1 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 
950 เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
กรุงหยันกําหนด) 

108,500 105,000 105,000 กองช่าง 100 

20. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสาย
สังข์บุญเมือง - บ้านท้ายไร่เขต 4 หมู่ท่ี 2 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 
180 เมตร หนา 0.15 เมตร(รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ี อบต.กรุงหยันกําหนด) 

108,000 104,000 104,000 กองช่าง 100 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยนั อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรธีรรมราช 
 1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย หน่วยงานดําเนนิการ เปอร์เซนตก์าร
ดําเนนิการ 

1. ติดตั้งระบบไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะตาม
พื้นท่ีจุดเสี่ยง 

ค่าติดต้ังระบบไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะ
ตามพ้ืนท่ีจุดเสี่ยงในตําบลกรุงหยัน 

 
120,000 

 
119,000 

 
119,000 กองช่าง 

100 

2. ปรับปรุงไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะ 

8๐,๐๐๐   44,000 
44,000  

กองช่าง 
100 

3. ปรับปรุงระบบ 
ระบายนํ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมและขุดลอกคูระบายนํ้า
สาธารณะ ฯลฯ 

2๐๐,๐๐๐ 24,000 
 

24,000 
 

กองช่าง 
100 

4. ปรับปรุงบ่อท้ิงขยะและค่าปรับปรุงท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ่อทิ้งขยะและค่า
ปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

20๐,๐๐๐ 191,500 98,000 กองช่าง 100 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยนั อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
  1.3 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย หน่วยงานดําเนนิการ เปอรเ์ซนตก์าร
ดําเนนิการ 

1. บํารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาให้ใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาให้ใช้งานได้ตามปกติ 

 
400,000 

 
190,000 190,000 

 
กองช่าง 

 
100 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยนั อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย หน่วยงานดําเนนิการ เปอรเ์ซนตก์าร
ดําเนนิการ 

1. โครงการต่อเติมอาคาร ศพด.บ้านบ่อ
ปลา หมู่ท่ี 8 

ขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบบแปลนท่ี อบต.
กรุงหยันกําหนด)           

79,500 79,500 79,500 
กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 
100 

2. ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.กรุงหยัน
   

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.
กรุงหยัน 100,000 46,063 46,063 

 
 

กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

 
 

100 

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,693,400 1,693,400 1,693,400 
กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 
100 

4. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ.
๒๕62 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปี พ.ศ.๒๕62 

๑๐๐,๐๐๐ 95,100 95,100 
กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 
100 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยนั อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรธีรรมราช 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
                      2.2 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย หน่วยงานดําเนนิการ เปอร์เซนตก์าร
ดําเนนิการ 

1. โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือด
อออกประจําปีบประมาณ พ.ศ.2562 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
เช่น ค่าจัดซ้ือน้ํายาพ่นหมอกควัน ฯลฯ 

2๐๐,๐๐๐  177,512 
 

177,512 สํานักงานปลัด 
 

100 

2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ้า     ลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562 
 

80,๐๐๐  77,952 

 
 
 

77,952 สํานักงานปลัด 

 
 
 

100 

3. 
โครงการบริหารจัดการขยะ ประจําปี
งบประมาณ  
พ.ศ.2562 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหาร
จัดการขยะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 

30,000 13,652 

 
 

13,652 สํานักงานปลัด 

 
 

100 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยนั อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรธีรรมราช                    
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย หน่วยงานดําเนนิการ เปอร์เซนตก์าร
ดําเนนิการ 

1. โครงการส่งเสริมอาชีพให้เด็ก คนชรา 
คนพิการ 
       

โครงการส่งเสริมอาชีพให้เด็ก คนชรา 
คนพิการและประชาชนประจําปี
งบประมาณ  
พ.ศ.2562  
 

30,000 29,770 29,770 สํานักงานปลัด 100 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยนั อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรธีรรมราช 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
                     2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย หน่วยงานดําเนนิการ เปอร์เซนตก์าร
ดําเนนิการ 

1. โครงการปฏิบัติธรรมประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕62 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปฏิบัติ
ธรรมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 

55,๐๐๐ 54,412 54,412 สํานักงานปลัด 
100 

2. 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค
เอดสแ์ละเพศศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕62  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และ
เพศศึกษา ประจําปีงบประมาณ      
พ.ศ.๒๕62  
 

15,000 13,683 13,683 สํานักงานปลัด 

 
 

100 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยนั อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรธีรรมราช 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย หน่วยงานดําเนนิการ เปอร์เซนตก์าร
ดําเนนิการ 

1. โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
นักเรียน เยาวชนและประชาชน      
(กรุงหยันเกมส์ ครั้งท่ี 22) ประจําปี       
พ.ศ.๒๕62 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขัน
กีฬาต้านภัยยาเสพติดนักเรียน เยาวชน
และประชาชน (กรุงหยันเกมส์ ครั้งท่ี 
22) ประจําปี พ.ศ.๒๕62 

514,๐๐๐ 507,512 507,512 
กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

 
100 

2. การจัดส่งนักกีฬา นักกรีฑา เข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับต่างๆ ประจําปี       
พ.ศ.๒๕62 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
นักกีฬา นักกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับต่างๆ ประจําปี พ.ศ.๒๕62 

230,000 229,450 229,450 
กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

 
100 

3. โครงการประเพณีลอยกระทง ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕62  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประเพณีลอยกระทง ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕62  
 

6๐,๐๐๐ 59,600 59,600 
กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

 
100 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยนั อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรธีรรมราช  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย หน่วยงานดําเนนิการ เปอร์เซนตก์าร
ดําเนนิการ 

4. 
โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
ประเพณีชักพระประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕62 

40,000 40,000 40,000 สํานักงานปลัด 100 

5. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอทุ่งใหญ่
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณี
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุอําเภอทุ่งใหญ่ 
ประจําปี พ.ศ.๒๕62  
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณี
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ อําเภอ 
ทุ่งใหญ่ ประจําปี พ.ศ.๒๕62  
 

๕,๐๐๐ 5,000 5,000 สํานักงานปลัด 100 

6. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอทุ่งใหญ่ 
ตามโครงการส่งหมรับและรถหมรับเข้า
ร่วมประกวด ในงานประเพณีเทศกาล
เดือนสิบ อําเภอทุ่งใหญ่ ประจําปี  
พ.ศ.๒๕62  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งหม
รับและรถหมรับเข้าร่วมประกวดในงาน
ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ อําเภอทุ่งใหญ่ 
ประจําปี  
พ.ศ.๒๕62  
 

10,000 10,000 10,000 สํานักงานปลัด 100 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยนั อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรธีรรมราช   
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย หน่วยงานดําเนนิการ เปอร์เซนตก์าร
ดําเนนิการ 

7. อุดหนุนท่ีทําการอําเภอทุ่งใหญ่ ตาม
โครงการส่งเสริมประเพณีลากพระ และ
กาชาดอําเภอทุ่งใหญ่ ประจําปี  
พ.ศ.๒๕62  
 

อุดหนุนท่ีทําการอําเภอทุ่งใหญ่เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่าย ตามโครงการส่งเสริมประเพณี
ลากพระ และกาชาดอําเภอทุ่งใหญ่ 
ประจําปี พ.ศ.๒๕62  
 

๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000 สํานักงานปลัด 100 

8. โครงการวันผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวัน
ผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ.๒๕62 

82,000 82,000 82,000 
กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 
100 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยนั อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรธีรรมราช 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย หน่วยงานดําเนนิการ เปอร์เซนตก์าร
ดําเนนิการ 

 
1. 

โครงการจัดต้ังศูนย์บริการประชาชน
ในช่วงเทศกาล 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดต้ัง
ศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาล 

98,000 86,234 86,234 สํานักงานปลัด 100 

2. โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยท้อง
ถนน 

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยท้อง
ถนน 

5,000 4,800 4,800 สํานักงานปลัด 100 

3. โครงการฝึกอบรม  
อปพร.ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรม อปพร.ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

498,850 496,026 496,026 สํานักงานปลัด 100 

4. 
โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัย
ในพื้นท่ีตําบลกรุงหยัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562    

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยในพื้นท่ี
ตําบลกรุงหยัน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562    

15,000 14,925 14,925 สํานักงานปลัด 100 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยนั อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรธีรรมราช 
 3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
  3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย หน่วยงานดําเนนิการ เปอร์เซนตก์าร
ดําเนนิการ 

 
1. 

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในตําบลกรุงหยัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕62   
      

จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
สําหรับประชาชนในตําบลกรุงหยัน 

50,000 50,000 50,000 สํานักงานปลัด 100 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยนั อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรธีรรมราช 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารองค์กร 
  4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย หน่วยงานดําเนนิการ เปอร์เซนตก์าร
ดําเนนิการ 

 
1. 

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงาน ฯลฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพของผู้บริหารสมาชิกสภา 
พนักงาน ฯลฯ 

340,,000 335,520 
335,520 

สํานักงานปลัด 
100 

 
2. 

โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมาย 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้
ความรู้ทางกฎหมาย 

30,000 24,476 
24,476 

สํานักงานปลัด 
100 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยนั อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรธีรรมราช 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารองค์กร 
  4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย หน่วยงานดําเนนิการ เปอร์เซนตก์าร
ดําเนนิการ 

5. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือจัดกิจกรรม
วันสําคัญของชาติและพิธีการต่างๆ 
เช่น วันปิยมหาราช วันแม่แห่งชาติ 
เป็นต้น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือ
จัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ และพิธี
การต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช วันแม่
แห่งชาติ เป็นต้น 

20,000 2,500 
 

2,500 
สํานักงานปลัด 

 
100 

6. จัดทําปฏิทินและวารสาร
ประชาสัมพันธผ์ลการดําเนินงานของ 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําปฏิทิน
และวารสารประชาสัมพันธ์ผลการ
ดําเนินงานของ อบต. 170,000 165,000 165,000 สํานักงานปลัด 100 

7. โครงการต่อเติมอาคารสํานักงาน อบต. โครงการต่อเติมอาคาสํานักงาน อบต.
ขนาดความกว้าง 3.2 เมตร ยาว 7.5 
เมตร    (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี 
อบต.กรุงหยันกําหนด) 

158,000 156,500 156,500 สํานักงานปลัด 100 
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1. ประเภทครุภัณฑก์่อสร้าง 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

เปอร์เซนต์การ
ดําเนินการ 

1. เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์เครื่องยนต์เบนซิน 
5.3 แรงม้า 
 

ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนตเ์ครื่องยนต์
เบนซิน 5.3 แรงม้า  
จํานวน 1 เครื่อง  

37,000 37,000 37,000 สํานักงานปลัด 100 
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2. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 
 2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

เปอร์เซนต์การ
ดําเนินการ 

1. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนมรีะบบ
กรองฟอกอากาศขนาด 18,000 BTU 

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนมรีะบบ
กรองฟอกอากาศขนาด 18,000 BTU
และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5ต้องเป็น
เครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเรจ็รูป
ทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบบ ระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกัน มีระบบฟอกอากาศสามารถดัก
จับอนุภาคฝุุนละออง และสามารถถอด
ล้างทําความสะอาดได้  มีความหนว่ง
เวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ การ
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
 

28,600 28,000 28,600 สํานักงานปลัด 100 
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2. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 
 2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

เปอร์เซนต์การ
ดําเนินการ 

2. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน ตู้เหล็กแบบ2บาน มคีุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้ 
ต้อง  มีมือจับชนิดบิด  
มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน คุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) จํานวน 2 ตู ้
ตู้ละ 5,500 บาท   
 
 

11,000 11,000 11,000 สํานักงานปลัด 100 

3. เครื่องดูดฝุุนขนาด 15 ลิตร เครื่องดูดฝุุนขนาด 15 ลิตรตั้งตาม
ราคาท้องตลาดโดยมีคณุลักษณะขัน้
พื้นฐานสามารถดูดฝุุนและน้ํา เป็น
ราคาพร้อมอุปกรณ ์
 
 

13,000 13,000 13,000 สํานักงานปลัด 100 
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2. ประเภทครุภัณฑส์ํานักงาน 
                  2.2 แผนงานการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

เปอร์เซนต์การ
ดําเนินการ 

1. โต๊ะทํางานสาํหรับพนักงานและครขูอง 
ศพด.ในสังกัด อบต. 
 

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานสําหรับพนักงาน
และครูของ ศพด.ในสังกัด อบต. 
จํานวน 12 ตัว ตัวละ 4,800 บาท 

57,600 57,600 57,600 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

100 

2. เก้าอี้สําหรับครูของ ศพด.ในสังกัด 
อบต.  

ค่าจัดซื้อเก้าอีส้ําหรับครูของ ศพด.ใน
สังกัด อบต.จํานวน 16 ตัว ตัวละ 
1,800 บาท 
 

30,600 28,800 28,800 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

100 
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3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
แผนงานบริหารทั่วไป 

  
 

 

 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

เปอร์เซนต์การ
ดําเนินการ 

1. เครื่องบันทึกเสียง 
 

เครื่องบันทึกเสียงมคีุณลักษณะขั้น
พื้นฐานจะต้องมีระบบตัดเสยีงรบกวน 
เชื่อมต่อคอมพิวเตอรไ์ด้ มลีําโพงใน
ตัวเครื่อง 
 

4,900 3,990 3,990 สํานักงานปลัด 100 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

เปอร์เซนต์การ
ดําเนินการ 

1. เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง มีคุณสมบัติ มีแรงดันน้ําสูงสุด 130 
บาร ์มีปืนฉีดน้ํา แบบสั้น-ยาว แปรง
ฉีดทําความสะอาด คู่มือการใช้งาน ใบ
รับประกัน  
 

5,990 5,990 5,990 สํานักงานปลัด 100 

2. ค่าติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ ์
 

ค่าติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ ์
100,000 99,000 99,000 สํานักงานปลัด 100 
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    5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

 
 
 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

เปอร์เซนต์การ
ดําเนินการ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล 

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี-้ มีหนว่ยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลกั (2 core) จาํนวน 1 
หน่วย โดยมีคุณลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดกีว่า  
- มีหน่วยความจําหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า ขนาดไมน่้อยกว่า 8 GB 
 - มีหนว่ยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด หรอื  ชนิด Solid State 
Disk ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 120 GB จํานวน 1 
หน่วย- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่นอ้ยกว่า 
1,366 x 768 Pixel และมขีนาดไมน่้อยกว่า   12 
นิ้ว  - มDีVD-RW หรือดกีว่า แบบติดตัง้ภายใน 
(Internal) หรือ ภายนอก (External) จํานวน 1 
หน่วย  
- มีช่องเชือ่มตอ่ระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
 - มีช่องเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไมน่้อยกว่า 3 ชอ่ง  
- มีช่องเชือ่มตอ่แบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ชอ่ง- สามารถใช้งานได้ไม่นอ้ยกว่า Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g ,n, ac) และ Bluetooth 
 

21,000 21,000 21,000 สํานักงานปลัด 100 
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5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 

  

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

เปอร์เซนต์การ
ดําเนินการ 

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 

โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานดังนี ้
 -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
 -มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ย
กว่า 1,200×1,200 dpi 
 -มีความเร็วในการพมิพ์ร่างขาวดาํ
สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพ
ต่อนาที (ipm) 
 -มีความเร็วในการพมิพ์ร่างสไีม่นอ้ย
กว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรอื 
4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
 -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่นอ้ย
กว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 50 
แผ่น 
 -สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , 
legal และ Custom 
 

8,600 8,600 8,600 สํานักงานปลัด 100 
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5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
       5.2 แผนงานการศึกษา 

  
 
 
 
 
 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

เปอร์เซนต์การ
ดําเนินการ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรบังาน
สํานักงาน  

มีคุณลักษณะขั้นพืน้ฐาน ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2
แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดกีว่า  
- มีหน่วยความจําหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า ขนาดไมน่้อยกว่า 4 GB- มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 1 
TB หรือ ชนิด Solid State  Driveขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย- มี
จอภาพที่รองรับความละเอียดไม่นอ้ยกว่า 
1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 12 
นิ้ว- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน 
(Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 
หน่วย - มีช่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดกีว่าไม่นอ้ยกวา่ 3 ช่อง- มีช่อง
เชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน่อ้ย
กว่า 1 ช่อง- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดกีว่า จํานวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง 
 
 

16,000 16,000 16,000 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

100 
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5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
 5.2 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

เปอร์เซนต์การ
ดําเนินการ 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

เครื่องคอมพวิเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 * (จอขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิ้ว)             
จํานวน 2 เครื่อง เครือ่งละ 22,000 บาท   
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 
แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หน่วย มี
หน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสญัญาณนาฬกิา
พื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 3.0 GHz  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดกีว่า  
- มีหน่วยความจําหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจดัเก็บข้อมลู (Hard Drive) ชนิด SATA 
หรือ ดกีว่า ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่นอ้ย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชือ่มตอ่ระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่าจํานวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0  
หรือดกีว่า ไมน่้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแปูนพมิพ์และเมาส ์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดกีว่า มCีontrast 
Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมขีนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้วจํานวน 1 หน่วย 

44,000 44,000 44,000 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

100 
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5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
 5.2 แผนงานการศึกษา 

 

 

 
 
 

 
 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

เปอร์เซนต์การ
ดําเนินการ 

3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 
4,300 บาทมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐาน ดังนี ้
- เป็นเครื่องพมิพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงั
หมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน่้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi 
- มีความเรว็ในการพิมพร์่างขาวดําไม่นอ้ยกว่า 
20หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
(ipm) 
- มีความเรว็ในการพิมพร์่างสีไม่นอ้ยกวา่ 10
หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที(ipm) 
- มีช่องเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดกีว่า จํานวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใสก่ระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ 
Custom 
 
 

12,900 12,900 12,900 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

100 
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5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
 5.2 แผนงานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

เปอร์เซนต์การ
ดําเนินการ 

4. เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่องมีคณุลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี ้
- มีกําลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 
800 VA (480 Watts)  
- สามารถสํารองไฟฟูาไดไ้ม่น้อยกว่า 
15 นาที 
 

5,000 5,000 5,000 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

100 
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5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
 5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

. 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

เปอร์เซนต์การ
ดําเนินการ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 * (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจํา แบบ 
Cache Memory ขนาดไมน่้อยกว่า 6 MB มีความเร็ว
สัญญาณนาฬกิาพื้นฐานไมน่้อยกว่า 3.0 GHz 
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืดกีว่า -มีหน่วยความจําหลัก 
(RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีว่า มขีนาดไม่นอ้ยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บขอ้มูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ 
ดีกว่า ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 1 TBหรือชนิดSolid 
State Drive ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 120 GB จํานวน 
1 หน่วย 
-มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครอืข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีแปูนพมิพ์และเมาส ์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มCีontrast Ratio ไม่
น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิ้ว
จํานวน 1 หน่วย 

22,000 22,000 22,000 กองช่าง 100 
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5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
 5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 
 
 
 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

เปอร์เซนต์การ
ดําเนินการ 

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 

มีคุณลักษณะขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)                   
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดํา
สําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 
30 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 10.2 
ภาพต่อนาที(ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสสีeหรบั
กระดาษขนาด A4 ไม่น้อย 17 หน้า
ต่อนาที(ppm) หรือ 
 -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่าจาํนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 
แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, 
Legal และ Custom 

7,100 7,100 7,100 กองช่าง 100 
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6. ประเภทครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 
7. ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

เปอร์เซนต์การ
ดําเนินการ 

1. รถจักรยานยนต์ขนาด 145 ซีซ ี รถจักรยานยนต์ขนาด 145 ซีซี 
จํานวน 1 คัน  
มีคุณลักษณะขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-กรณีขนาดต่ํากว่า ซีซี ที่กําหนดไม่
เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่
กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี                เป็น
จักรยานยนต์ตามขนาดซีซี ท่ีกําหนด
ไว ้
-ราคาที่กําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่า
จดทะเบียน 
-การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มี
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
 

81,000 81,000 81,000 กองช่าง 100 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

เปอร์เซนต์การ
ดําเนินการ 

1. จัดจ้างทําแผงไฟจราจร 
 

ค่าจัดจ้างทําแผงไฟจราจร จํานวน  4 
แผง 

76,000 76,000 76,000 สํานักงานปลัด 100 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 

3.1 ผลการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ผลการให้คะแนนตามแนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นดงันี้ 
 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบล 20        19.00       95.00  

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20        17.33       86.65  

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60        50.36       83.93  

 ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล 10          8.80       88.00  

 ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตจังหวัด 10          8.78       87.50  

 ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 10          8.67       86.70  

 ๓.๔ วิสัยทัศน ์ 5          4.11       82.20  

 ๓.๕ กลยุทธ ์ 5          4.11       82.20  

 ๓.๖ เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5          4.00       80.00  

 ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5          4.22       84.40  

 ๓.๘ แผนงาน 5          4.11       82.20  

 ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5          3.56       71.20  

 รวมคะแนน 100 86.69 86.69 
 
 
 ๑) พบวา่ประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลได้คะแนนสงูสุด
คะแนน 19 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 95 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

 ๒) พบวา่ประเด็นความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมได้คะแนนต่าํสุด 3.56 คะแนน คิดเปน็รอ้ย
ละ 5.93 ของประเด็นยุทธศาสตร์และคิดเป็นร้อยละ 4.11 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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3.2 ผลการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่ 

ผลการให้คะแนนตามแนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  เป็นดงันี ้
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได ้
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.0 90 

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน 
เชิงปริมาณ 

10 8.6 86 

3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.7 87 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8.6 86 

5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 47.1 78.5 

 5.1ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 4.2 84 

 5.2กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.1 82 

 5.3เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

5 3.8 76 

 5.4โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 5 3.7 74 

 5.5เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ                                                                                                           

5 3.7 74 

 5.6โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 3.9 76 

 5.7โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด 5 3.9 78 

 5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

5 4.3 86 

 5.9งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) 5 4.2 82 

 5.10มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ งบประมาณ 5 3.8 76 

 5.11มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 

5 4.0 80 

 5.12ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ 5 3.5 70 

 รวมคะแนน 100 82 82 
  

๑) พบวา่ประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนาได้คะแนนสูงสุด 9 คะแนน คิดเปน็ร้อยละ 11 ของ
คะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

 ๒) พบวา่ประเด็นโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวดัและประเด็นผลที่คาดวา่จะได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงคไ์ด้คะแนนต่ําสุด 3.5 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 7.43 ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนาและ
คิดเป็นร้อยละ 4.27 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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๓) พบว่าความชัดเจนของช่ือโครงการ จากจํานวนโครงการทั้งหมด 81 โครงการ ได้คะแนน 4.2 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 5.12 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันที่กําหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะและดําเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ พัฒนาอะไรในอนาคต 

 ๔) พบว่ากําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจํานวนโครงการทั้งหมด  81 โครงการ ได้
คะแนน 4.1 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 5 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) 
โครงการโครงการต้องกําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผล วิธีการ ดําเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 5) พบว่าโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้คะแนน 3.7 คะแนนคิดเป็นร้อย
ละ 7.86 ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนาและคิดเป็นร้อยละ 4.51 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

 6) พบว่าเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ได้คะแนน 3.7 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 7.86  ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนาและคิดเป็นร้อยละ 4.51 
ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

 7) พบว่าโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0ได้คะแนน 3.9 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 8.28  
ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนาและคิดเป็นร้อยละ 4.76 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

 8) พบว่าโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดได้คะแนน 3.9 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 8.28  ของ
คะแนนในประเด็นโครงการพัฒนาและคิดเป็นร้อยละ 4.76 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

 9) พบว่าโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐได้คะแนน 4.3 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 9.13  ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนาและคิดเป็น
ร้อยละ 4.87 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

 10) พบว่างบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ ) ได้คะแนน 4.2 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 8.92  ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนาและคิดเป็นร้อยละ 5.12 ของคะแนนในภาพรวม
ทั้งหมด 

 11) พบว่ามีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ งบประมาณได้คะแนน 4 คะแนนคิดเป็นร้อย
ละ 8.51  ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนาและคิดเป็นร้อยละ 4.87 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

 12) พบว่ามีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับได้คะแนน 
4  คะแนนคิดเป็นร้อยละ 8.49  ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนาและคิดเป็นร้อยละ 4.88 ของคะแนน
ในภาพรวมทั้งหมด 

 13) พบว่าผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ได้คะแนน 3.5 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 7.43  
ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนาและคิดเป็นร้อยละ 4.27 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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3.3 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

1. การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ในการพัฒนาด้านการศึกษาเด็กได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน 
เด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารอย่างเพียงพอ ถูกหลักโภชนาการ มีสุขภาพและพัฒนาการ
ทางการเรียนการสอนท่ีดี ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรู้ไดเ้ท่าทันและปรับตัวได้ภายใต้สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 
 2. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ทําให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกโดยดําเนินการการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานทุกเส้นทาง ทําให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพิ่มขึ้น เกษตรกร
สามารถเดินทางไปทําการเกษตรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

3. การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา เช่น การขุดลอกคูคลอง สระน้ํา ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล และรางระบายน้ํา 
เพื่อทําให้เกษตรกรและประชาชนสามารถโดยทั่วไปสามารถใช้น้ําทําการเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ
และนําน้ํามาใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคในครัวเรือน รวมถึงใช้น้ําเพื่อทําการเกษตรในฤดูแล้ง และสามารถบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนเร่ืองน้ําท่วมในฤดูน้ําหลาก  

4. ประชาชนมีแหล่งน้ําดื่มน้ําใช้ที่สะอาด เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านทําให้มีแหล่งน้ําที่
สะอาดในการใช้อุปโภคและบริโภคตลอดปี  

5. ประชาชนได้รับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยต่างๆ ซึ่งสามารถบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนได้ 

6. การส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนซึ่งเป็นการพัฒนารายได้ให้กับชุมชนซึ่ง
รวมไปถึงการพัฒนาและฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม พัฒนาสินค้าที่ระลึก ของฝาก จําหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว
และคนในชุมชน สามารถเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น 

7. มีการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้พิการ ทําให้บุคคลดังกล่าว
ได้รับการดูแล มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
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รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช  

 
ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ
(บาท) 

1.ยุทธศาสตรด์้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-แนวทางการพัฒนาดา้นคมนาคม 56 86,467,000 26 55,449,000 21 45,092,500 20 57,960,000 123 244,968,500 
-แนวทางการพัฒนาดา้นแหล่งน้ํา
และประปา 

25 16,555,000 18 16,350,000 20 16,580,000 18 25,250,000 81 74,735,000 

-แนวทางการพัฒนาดา้นไฟฟูา 5 1,900,000 3 1,400,000 4 2,415,000 3 1,400,000 15 7,115,000 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
-แนวทางการพัฒนาดา้นการ 
     ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 

4 915,000 4 915,000 4 915,000 4 915,000 16 3,660,000 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
-แนวทางการพัฒนาดา้นการศึกษา 17 2,922,800 7 1,122,000 5 972,000 5 972,000 34 5,988,000 
-แนวทางการพัฒนาดา้นศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

4 470,000 4 470,000 4 470,000 4 470,000 16 1,880,000 

-แนวทางการพัฒนาดา้นการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ 

10 10,810,000 7 10,848,900 7 11,079,800 7 11,298,800 31 44,037,500 
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ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ(บาท) จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ(บาท) จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ
(บาท) 

-แนวทางการพัฒนาดา้นการสร้าง
ความเข็มแข็งของชุมชนและบรรเทา
สาธารณะภยั 

12 4,930,000 11 3,550,000 9 3,050,000 8 2,400,000 40 13,930,000 

-แนวทางการพัฒนาดา้นสาธารณะสุข 8 2,823,000 7 773,000 7 773,000 7 773,000 29 5,142,000 
-แนวทางการพัฒนาดา้นกีฬาต้านยา
เสพติด 

5 1,900,000 5 1,900,000 5 1,600,000 5 1,600,000 20 7,000,000 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-แนวทางการพัฒนาดา้นการฟื้นฟู
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 1,170,000 7 1,770,000 5 420,000 5 420,000 24 3,780,000 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารองค์กร 
       -แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 806,000 4 686,000 4 686,000 4 686,000 17 2,864,000 

      -แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนา
บุคลากรและองค์กรให้ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพในการบรหิารเพื่อให้บรกิารที่ดี
แก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล 

11 2,270,000 6 1,400,000 6 1,400,000 6 1,400,000 29 6,470,000 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
       -แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

7 4,190,000 3 590,000 3 590,000 3 590,000 16 5,960,000 

รวม 176 135,758,800 112 97,223,900 104 88,452,500 99 106,134,800 491 427,570,000 
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แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการพัฒนาเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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แผนภูมิแสดงจํานวนงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจํานวนงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชีวิต 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเสรมิสรา้งธรรมาภิบาลและการบรหิารองคก์ร 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการสง่เสรมิและพฒันาการทอ่งเที่ยว 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานดําเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา    20 24.69 5,354,500 9.13  

กองช่าง  1.2แผนงานเคหะและชุมชน 7 8.64 3,511,890 5.99 

 1.3แผนงานการพาณิชย์ 1 1.23 2,700,000 4.60 
รวม 28 34.57 11,566,390 19.71 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 10 12.35 15,473,370 26.37 กองการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
 2.2 แผนงานสาธารณสุข 3 3.70 320,000 0.55 สํานักงานปลัด 

 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.23 80,000 0.14 สํานักงานปลัด 

 2.4 แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 3.70 100,000 0.17 สํานักงานปลัด 
 2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7 8.64 1,015,000 1.73 กองการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
 2.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน 6 7.41 581,000 0.99 สํานักงานปลัด 

 2.7 แผนงานงบกลาง 3 3.70 13,469,590 22.96  

รวม 39 48.15 31,038,960 52.90  
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  3.1 แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.23 70,000 0.12 สํานักงานปลัด 

รวม 1 1.23 70,000 0.12 
 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที ่ ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานดําเนินการ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1 แผนงานการเกษตร 1 1.23 150,000 0.26 สํานักงานปลัด 

รวม 1 1.23 150,000 0.26 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารองค์กร 
 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 15 18.52 15,721,410 26.79 สํานักงานปลัด 

รวม 15 18.52 15,721,410 26.79 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 
 6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

3 3.70 130,000 0.22 กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

รวม 3 3.70 130,000 0.22 
รวมท้ังสิ้น 81 100 58,676,760 100  

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.01 
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ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคณุภาพชีวิต ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเสริมสรา้งธรรมาภิบาลและการบริหารองคก์ร ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการสง่เสริมและพฒันาการท่องเท่ียว 
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ส่วนท่ี 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
4.1 บทสรุป/ปัญหา/อุปสรรค 
 1. ในปี 2562 องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันได้ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนการดําเนินงาน 
จํานวน 81  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.32 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(นําไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 47 28 25 

1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา     20 18.86 

1.2แผนงานเคหะและชุมชน  7 6.25 

1.3แผนงานการพาณิชย ์  1 0.89 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 41 39 34.82 

2.1 แผนงานการศึกษา  10 8.93 

2.2 แผนงานสาธารณสุข  3 2.68 

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์  1 0.89 

2.4 แผนสร้างความเขม้แข็งของชุมชน  3 2.68 

2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  7 6.25 

2.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน  6 5.36 

2.7 แผนงานงบกลาง  3 2.68 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 1 0.89 

3.1 แผนสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 1 0.89 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 1 0.89 

4.1 แผนงานการเกษตร  1 0.89 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
และการบริหารองค์กร 

10 15 13.39 

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป  15 13.39 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

3 3 2.68 

6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  3 2.68 
รวม 112 81 72.32 
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 หมายเหตุ : ข้อบัญญตัิงบประมาณตามข้อ  5  มีจาํนวนโครงการมากกว่าที่ตัง้ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
เนื่องจากมีการจาํแนกรายละเอียดมาจากโครงการในภาพรวม 

4.2 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร ์

 ผลการให้คะแนนตามแนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นดงันี ้
 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเตม็ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบล 20        19.00       95.00  

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20        17.33       86.65  

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60        50.36       83.93  

 ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล 10          8.80       88.00  

 ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตจังหวัด 10          8.78       87.50  

 ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 10          8.67       86.70  

 ๓.๔ วิสัยทัศน ์ 5          4.11       82.20  

 ๓.๕ กลยุทธ ์ 5          4.11       82.20  

 ๓.๖ เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5          4.00       80.00  

 ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5          4.22       84.40  

 ๓.๘ แผนงาน 5          4.11       82.20  

 ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5          3.56       71.20  

 รวมคะแนน 100 86.69 86.69 
 
 
 ๑) พบวา่ประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลได้คะแนนสงูสุด
คะแนน 19 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 95 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

 ๒) พบวา่ประเด็นความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมได้คะแนนต่าํสุด 3.56 คะแนน คิดเปน็
ร้อยละ 5.93 ของประเด็นยทุธศาสตร์และคิดเป็นร้อยละ 4.11 ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
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4.3 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

ผลการให้คะแนนตามแนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  เป็นดงันี ้
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได ้
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.0 90 

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน 
เชิงปริมาณ 

10 8.6 86 

3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.7 87 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8.6 86 

5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 47.1 78.5 

 5.1ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 4.2 84 

 5.2กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.1 82 

 5.3เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

5 3.8 76 

 5.4โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 5 3.7 74 

 5.5เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ                                                                                                           

5 3.7 74 

 5.6โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 3.9 76 

 5.7โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด 5 3.9 78 

 5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

5 4.3 86 

 5.9งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) 5 4.2 82 

 5.10มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ งบประมาณ 5 3.8 76 

 5.11มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 

5 4.0 80 

 5.12ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์ 5 3.5 70 

 รวมคะแนน 100 82 82 
  

๑) พบวา่ประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนาได้คะแนนสูงสุด 9 คะแนน คิดเปน็ร้อยละ 11 ของ
คะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

 ๒) พบวา่ประเด็นโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวดัและประเด็นผลที่คาดวา่จะได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงคไ์ด้คะแนนต่ําสุด 3.5 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 7.43 ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนา
และคิดเป็นร้อยละ 4.27 ของคะแนนในภาพรวมทัง้หมด 
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 ๓) พบว่าความชัดเจนของช่ือโครงการ จากจํานวนโครงการทั้งหมด 81 โครงการ ได้คะแนน 4.2 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 5.12 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันที่กําหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ือง
ใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะและดําเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ พัฒนาอะไรในอนาคต 
 ๔) พบว่ากําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจํานวนโครงการทั้งหมด 81 โครงการ ได้
คะแนน 4.1 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 5 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear 
objective) โครงการโครงการต้องกําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการ ดําเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 5) พบว่าโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี ได้คะแนน 3.7 คะแนนคิดเป็นร้อย
ละ 7.86 ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนาและคิดเป็นร้อยละ 4.51 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

 6) พบว่าเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ได้คะแนน 3.7 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 7.86  ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนาและคิดเป็นร้อย
ละ 4.51 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

 7) พบว่าโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0ได้คะแนน 3.9 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 8.28  
ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนาและคิดเป็นร้อยละ 4.76 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

 8) พบว่าโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดได้คะแนน 3.9 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 8.28  ของ
คะแนนในประเด็นโครงการพัฒนาและคิดเป็นร้อยละ 4.76 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

 9) พบว่าโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐได้คะแนน 4.3 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 9.13  ของคะแนนในประเดน็โครงการพัฒนาและ
คิดเป็นร้อยละ 4.87 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

 10) พบว่างบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้คะแนน 4.2 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 8.92  ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนาและคิดเป็นร้อยละ 5.12 ของคะแนนในภาพรวม
ทั้งหมด 

 11) พบว่ามีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ งบประมาณได้คะแนน 4 คะแนนคิดเป็น
ร้อยละ 8.51  ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนาและคิดเป็นร้อยละ 4.87 ของคะแนนในภาพรวม
ทั้งหมด 

 12) พบว่ามีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับได้
คะแนน 4  คะแนนคิดเป็นร้อยละ 8.49  ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนาและคิดเป็นร้อยละ 4.88 
ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

 13) พบว่าผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ได้คะแนน 3.5 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 
7.43  ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนาและคิดเป็นร้อยละ 4.27 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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4.4. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
1. การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ในการพัฒนาด้านการศึกษาเด็กได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน 

เด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารอย่างเพียงพอ ถูกหลักโภชนาการ มีสุขภาพและพัฒนาการ
ทางการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันและปรับตัวได้ภายใต้สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 
 2. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ทําให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกโดยดําเนินการการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานทุกเส้นทาง ทําให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิมขึ้น เกษตรกร
สามารถเดินทางไปทําการเกษตรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

3. การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา เช่น การขุดลอกคูคลอง สระน้ํา ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล และรางระบายน้ํา เพ่ือ
ทําให้เกษตรกรและประชาชนสามารถโดยทั่วไปสามารถใช้น้ําทําการเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯและนํา
น้ํามาใช้เพ่ือการอุปโภค บริโภคในครัวเรือน รวมถึงใช้น้ําเพ่ือทําการเกษตรในฤดูแล้ง และสามารถบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนเรื่องน้ําท่วมในฤดูน้ําหลาก  

4. ประชาชนมีแหล่งน้ําดื่มน้ําใช้ที่สะอาด เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านทําให้มีแหล่งน้ําที่
สะอาดในการใช้อุปโภคและบริโภคตลอดปี  

5. ประชาชนได้รับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยต่างๆ ซึ่งสามารถบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนได้ 

6. การส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนซึ่งเป็นการพัฒนารายได้ให้กับชุมชนซึ่ง
รวมไปถึงการพัฒนาและฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม พัฒนาสินค้าที่ระลึก ของฝาก จําหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและ
คนในชุมชน สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น 

7. มีการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้พิการ ทําให้บุคคลดังกล่าวได้รับ
การดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

4.5 ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

ผลกระทบนําไปสู่อนาคต 
 ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สามารถพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณทั้ง
ภายในและภายนอกเพ่ือนํามาพัฒนาถนน แหล่งน้ํา เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของ
พ้ืนที่เขตติดต่อกับตําบลข้างเคียง หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะนําแนวทางการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนา เพ่ือดําเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

ความต้องการของประชาชน 
1.  ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางการคมนาคมให้สะดวกท่ัวถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
2.  ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และการวางท่อระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 
3.  ขยายเขตไฟฟูาให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟูาสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
4.  ก่อสร้างฝายน้ําล้น ขุดลอกคูคลอง ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล ขุดสระเก็บกักน้ํา 
5.  จัดหาแหล่งน้ําเพ่ือทําการอุปโภค บริโภคในครัวเรือน 
6.  จัดหาสถานที่และจัดให้มีการบริการสาธารณะด้านการจัดการเรื่องขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน  
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ด้านเศรษฐกิจ 
ในด้านเศรษฐกิจยังต้องพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากพ้ืนที่มีการทํา

การเกษตร ส่วนอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบกับการ
ทําสวนยางพารา สวนปาล์มน้ํามันในภาพรวม เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนยังไม่มีจุดขายทางด้านเศรษฐกิจที่จะ
ดึงดูดนักลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาสําคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า ทําอย่างไรจึงจะทําให้เศรษฐกิจ
ภายในชุมชนสร้างจุดขายออกมาให้เห็นเพ่ือเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้าน ต่างๆ เพ่ือสร้างรายได้ให้
ประชาชนมากขึ้น 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
 ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน มีอาชีพหลัก คือ การทําสวนส้ม ยางพารา
และสวนผลไม้ต่าง ๆ รองลงมาเป็นอาชีพทําไร่ต่าง ๆ และรับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหา หรือ
กลุ่มเปูาหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้น อาจรวมกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาภาค
การเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในทุกๆ ด้าน  

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
 ภาคการเกษตร การท่องเที่ยว การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ของชุมชน เป็นสิ่งสําคัญยิ่งที่
จะต้องดําเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันเล็งเห็นถึงความสําคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรร
งบประมาณ การจัดทําโครงการ/กิจกรรมต่างๆ จะเน้นหนักในเรื่องของภาคการเกษตร การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
การส่งเสริมรายได้ให้ชุมชนโดยการฝึกอาชีพ ภาคการลงทุน อีกทั้งการเพ่ิมพูนความรู้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ซึ่ง
เป็นนโยบายที่ต้องดําเนินการในอนาคต 

ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร มีความต้องการให้มีการพัฒนารายได้เรื่องผลผลิตทาง
การเกษตรอย่างยั่งยืน มีการรับซื้อผลผลิตอย่างเป็นธรรม รวมถึงเครื่องมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น โรงงาน
แปรรูปยางพารา ฯลฯ ซึ่งสามารถเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ลดปัญหาการกดราคาผลผลิตจากพ่อค้าคนกลาง
หรือกลุ่มนายทุน เช่น ยางพารา ปาล์ม และผลไม้อ่ืน ๆ  เป็นต้น  

1.สนับสนุนปัจจัยในการผลิต  
2.สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
3.สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
4.สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ  
5.สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน 
6.จัดให้มีการอบรมเพ่ือสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.จัดการเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงโทษของการใช้สารเคมีในพืช 
8.สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านสังคม 
          สังคมโดยรวมส่วนใหญ่ยังเป็นสังคมชนบท กรรมวิธีทางด้านการเกษตรยังอาศัยแรงงานคน ยังเป็นสังคม
ระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น แต่ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตาม
รัฐธรรมนูญ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ได้ สําหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน ดังนี้ 
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1.ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
2.ปัญหาของผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา ทําให้เกษตรกรมีรายได้น้อยไม่พอกับรายจ่ายของครัวเรือน 
3.ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ปุวยเอดส์ ยังได้รับน้อย 
4.ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน 
5.ขาดสถานที่สําหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมดจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมเพ่ือหาแนว

ทางแก้ไขและปูองกันในอนาคต 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
1.เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ จึงทําให้ประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน มีอายุยืนยาว ฉะนั้น จึงเป็นเหตุให้จํานวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น แต่กลับไม่มี
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่นั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  

2.ในเขตพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีอากาศร้อนชื้น เหมาะแก่การเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ในแต่ละปี สถิติ
การเกิดโรคไข้เลือดออกมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน  

3.เด็กและเยาวชนขาดการปลูกจิตสํานึกในด้านรักบ้านเกิด รักในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ อายุระหว่าง 18-35 ปี อยู่นอกพ้ืนที่ ไปศึกษาเล่าเรียน หรือไปทํางานที่อ่ืน ทั้งที่มีพ้ืนที่ทําการเกษตร
มากมาย แต่ขาดแรงงานที่สําคัญในการสานต่อ  

4.ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้กําหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่ปัญหานี้กลับไม่ลดน้อยลง
เลย เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิดปัญหาหรือไม่มีข้อมูลที่เป็นจริง จึง
ยากแก่การแก้ไข ควรกําหนดมาตรการที่ชัดเจน 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
 องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน จะดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข      ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสังคม ในส่วนของด้านสาธารณสุขออกระเบียบข้อบังคับ
ตําบลเพ่ือจัดให้มีการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ส่วนการพัฒนาด้านอ่ืนๆ หากงบประมาณยังไม่เพียงพอจะต้องมีการขอรับงบประมาณจาก
หน่วยงานอ่ืน หรือหน่วยงานที่มีงบประมาณมากกว่ามาสนับสนุนงบประมาณมาดําเนินการในพ้ืนที่ทุกพ้ืนที่ต่อไป 
การดําเนินการด้านสังคมจะดําเนินการลดปัญหาต่างๆ ทั้งในเด็กและเยาวชน สิ่งสําคัญการปลูกฝังจิตสํานึกที่ดี ทั้ง
เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถช่วยได้ดีและลงทุนน้อย เช่น การปลูกฝังในเรื่องเ กี่ยวกับความสําคัญของ
หมู่บ้าน/ชุมชน ให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็นความสําคัญในถิ่นที่อยู่ ส่วนเรื่องของยาเสพติด    หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึง
โทษของยาเสพติด โดยจัดอบรมทั้งทางโลก และทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรมของ
เด็กและเยาวชน มีการส่งเสริมโดยการอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพ่ือ
สร้างความตระหนัก และองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่
ดําเนินการเองและจัดงบประมาณอุดหนุน ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการได้ส่งเสริมกีฬาในชุมชน
โดยจัดสร้างสนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน หรือมีการส่งตัวแทนให้เป็น
นักกีฬาระดับหมู่บ้าน อําเภอ และระดับจังหวัด ก็เป็นทางเลือกที่ดี ส่วนสถานที่หรือสวนสาธารณะจัดส่งเสริมการ
ปลูกต้นไม้ในชุมชนและที่สาธารณะต่างๆ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร้อน ทุก
อย่างเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องดําเนินการและคาดการณ์ไว้ในอนาคต 
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ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็ก เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้
อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่เล่นกีฬา ออก
กําลังกายและนันทนาการอย่างเพียงพอ และใช้พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์หรือพ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ด้านการเมือง - การบริหาร 
ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น ถือว่าเป็นปัญหาสําคัญต่อการบริหารงานในท้องถิ่นซึ่งจะ

ก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมามากมายในอนาคต ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร สามารถแยกเป็นข้อๆดังนี้ 
1.ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร 
2.ปัญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันยังขาดความรวดเร็ว 
3.ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารอย่างจริงจัง 
4.การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันไม่

เพียงพอต่อการบริหารงาน 
5.สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 

 จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาสําคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กร ดังนั้น จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่
ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของท้องถิ่นเพ่ือกําหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆ    ให้
เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น  

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนบางส่วนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้นในการที่จะร่วมกิจกรรมทางการเมือง       การ
บริหารงาน และการบําเพ็ญตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เช่น การประชาสังคม การเข้าร่วมประชุม อบรม การ
ช่วยเหลือ ด้านกู้ชีพ กู้ภัย การอํานวยความสะดวกต่างๆ สาเหตุมาจากประชาชนในพื้นท่ีประกอบอาชีพการเกษตร 
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนบกพร่อง ทําให้ไม่ทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และการ
บริหารงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนในด้านของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรบางส่วนไม่ยึดหลักธรร
มาภิบาลในการปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือร้นในการทํางานและขาดประสิทธิภาพอาจเนื่องมาจากข้อจํากัด
ของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น เงิน คน หรือส่วนอื่นๆ ขาดการส่งเสริมพัฒนาด้านพ้ืนฐานของการทํางานด้านอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้มีไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณในการจัดหามีจํากัด รายได้ของมีน้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการ
ดําเนินงานพัฒนาด้านต่างๆ รายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ส่วนกลางจัดสรรให้ รายได้จากการจัดเก็บเองมีน้อย
เนื่องจากพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันเป็นพ้ืนที่การเกษตร  
 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   
 องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
สนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อต่างๆ จัดอบรมแกนนําในชุมชน/หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการบริหารโดยการจัดตั้งกลุ่มตัวแทนของชุมชน/หมู่บ้านในด้านต่างๆ ส่วนในเรื่องบุคลากรจัดให้มีการ
ส่งเสริมพัฒนาระบบการทํางาน โดยการส่งอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการ
ทํางาน สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทําให้มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระ
ภาษี การต่อใบอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่าง
ทั่งถึงยุติธรรมและครอบคลุมพื้นที่ท้ังหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามกําหนดเวลา อีกทั้งออกข้อบัญญัติเพ่ือ
ปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการดําเนินการ   
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ความต้องการของประชาชน 
1.สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความสําคัญ ของการมีส่วนร่วมใน ด้านการเมืองการบริหาร 

และสนใจที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทีจ่ัดมีขึน้ 
2.ผู้บริหาร บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว  
3.องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน สามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และครบถ้วน เป็นธรรม เพ่ือมี

รายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสร้าง
อาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ อย่างยั่งยืน 

 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมถือเป็นปัญหาสําคัญ เช่น ปัญหาการจัดเก็บขยะ ปัญหาการขาดแคลน

สวนสาธารณะเพ่ือพักผ่อน เพ่ือเป็นสถานที่ออกกําลังกาย ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลกรุงหยัน ถือว่าไม่รุนแรงมากนัก เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อย
ไป และการขยายตัวของชุมชนไม่มาก ทําให้ปัญหาด้านต่างๆ ไม่รุนแรง ปัญหาที่น่าจะเร่งด่วนก็น่า    จะเป็น
ปัญหาเรื่องขยะ   

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
เนื่องจากประชาชนมีพ้ืนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม การปลูก การดูแลผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่

ประชาชนยังพึ่งสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตหรือทําลายศัตรูพืช จนทําให้ระบบนิเวศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม ถูกทําลาย ประชาชนยัง ไม่ เล็ ง เห็นความสํ าคัญของการอนุรักษ์  ปูองกันแ ละดูแลเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   
 องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน จัดหาพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์เพ่ือสร้างพ้ืนที่สีเขียว ลดปัญหาภาวะ
โลกร้อน และใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพลดปัญหา
สารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ จัดโครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์ ปูองกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการมีความรู้ในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและยั่งยืน 
และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ สร้าง
จิตสํานึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ปูองกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจาการพัฒนา 
 1. ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วยเพื่อให้ชุมชนได้พ่ึงพาตนเองมากข้ึน 
 2. ด้านสังคม ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทําแผนงาน ด้านส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้าน 
การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค และควรมีแผนงานหรือโครงการด้านการบํารุงรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกปุา
ชุมชน แผนงานขุดลอกแหล่งน้ําอุปโภคบริโภคในชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น       พ่ีเลี้ยง ควรมี
แนวทางในการพัฒนาการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของตําบลกรุงหยันแม้
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ยังไม่มีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ก็ไม่ควรละเลยในเรื่องนี้ควรมีแผนเฝูาระวัง บํารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมและปุาชุมชนด้วย 
 3. จํานวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีมากกว่า งบประมาณที่จัดสรรให้ ควรทําความเข้าใจ อธิบายถึง
แหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทางองค์การบริหารส่วนตําบล
กรุงหยันมีทรัพยากรที่จํากัดทางด้านงบประมาณ  

4. โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งเสนอมามีจํานวนหลายโครงการ 
เช่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนลาดยาง ฯลฯ ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ทั้งหมด 
เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถดําเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงลําดับความสําคัญของโครงการ
โดยให้คํานึงถึงสภาพปัญหา ความจําเป็นเร่งด่วน เพ่ือเสนอเฉพาะโครงการที่จําเป็นเร่งด่วนก่อน 
 5. การดําเนินโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรังควรทําในช่วงฤดูแล้ง เพราะหากดําเนินโครงการ
ในช่วงฤดูฝน เทลูกรังลงไปพอฝนตกลูกรังท่ีเทก็ไหลเสียหาย 
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ประกาศ องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 

เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 

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

  ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๕๓ กําหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ 
ผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ 
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๓0 (๕) กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ 
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ 
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

  ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทํา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน จึงขอประกาศผลการ ดําเนินงานการ
จัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน ดังนี้ 

 
ก.วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน  
   “มุ่งม่ันพัฒนาคน สู่ชุมชนที่เข็มแข็ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ไม่ข้องเก่ียวยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน” 

ข.พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
  พันธกิจ ประกอบด้วย 
  พันธกิจที่ 1 บริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
  พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
  พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตลอดจนการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  
  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สนับสนุนการสาธารณสุข  การปูองกันและควบคุมโรคและสนับสนุน 
  การจัด สวัสดิการสังคม  
  พันธกิจที่ 4 บริหารจัดการแหล่งน้ํา  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  พันธกิจที่ 5 พัฒนาองค์กรพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
  ของทุกภาคส่วน 
  พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวภายในตําบลให้
  ไดม้าตรฐาน 



73 

 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันมีรายละเอียด ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารองค์กร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

ง.การวางแผน 

  องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน ไดจ้ัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๔ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อน
นํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๔ ปี ต่อไป 

  องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เมื่อ 
วันที่ 27 ธันวาคม 2559 โดยได้กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-2564) 
จํานวน 491 โครงการ โครงการในแผนพัฒนาปี 2562 มีจํานวน 112 โครงการ  โดยโครงการที่ได้รับการอนุมติ
งบประมาณในปีงบประมาณรายจ่ายปี 2561 มีจํานวน 81 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  72.32 
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รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี 2562 
อบต.กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช  

 
2561 2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

86 104,922,000 47 73,199,000 45 64,087,500 41 84,610,000 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 915,000 4 915,000 4 915,000 4 915,000 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

56 23,855,800 41 18,663,900 37 17,944,800 36 17,513,800 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

7 1,170,000.00 7 1,770,000.00 5 420,000.00 5 420,000.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหาร
องค์กร 

16 3,076,000 10 2,086,000 10 2,086,000 10 2,086,000 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 

7 4,190,000.00 3 590,000.00 3 590,000.00 3 590,000.00 

รวม 176 135,758,800 112 97,223,900 104 88,452,500 99 106,134,800 
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แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการพัฒนาเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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แผนภูมิแสดงจํานวนงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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จ.การจัดทํางบประมาณ 

 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณพ.ศ. 2562 เมื่อวันที่  
14 กันยายน 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 81 โครงการ งบประมาณ 
58,676,760 บาท  สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตรไ์ดด้งันี ้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(นําไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 47 28 25 

1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา     20 18.86 

1.2แผนงานเคหะและชุมชน  7 6.25 

1.3แผนงานการพาณิชย ์  1 0.89 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 41 39 34.82 

2.1 แผนงานการศึกษา  10 8.93 

2.2 แผนงานสาธารณสุข  3 2.68 

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์  1 0.89 

2.4 แผนสร้างความเขม้แข็งของชุมชน  3 2.68 

2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  7 6.25 

2.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน  6 5.36 

2.7 แผนงานงบกลาง  3 2.68 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 1 0.89 

3.1 แผนสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 1 0.89 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 1 0.89 

4.1 แผนงานการเกษตร  1 0.89 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
และการบริหารองค์กร 

10 15 13.39 

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป  15 13.39 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

3 3 2.68 

6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  3 2.68 
รวม 112 81 72.32 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที ่ ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา    20 24.69 5,354,500 9.13  

กองช่าง  1.2แผนงานเคหะและชุมชน 7 8.64 3,511,890 5.99 

 1.3แผนงานการพาณิชย์ 1 1.23 2,700,000 4.60 
รวม 28 34.57 11,566,390 19.71 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 10 12.35 15,473,370 26.37 กองการศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 2.2 แผนงานสาธารณสุข 3 3.70 320,000 0.55 สํานักงานปลัด 

 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.23 80,000 0.14 สํานักงานปลัด 

 2.4 แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 3.70 100,000 0.17 สํานักงานปลัด 
 2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7 8.64 1,015,000 1.73 กองการศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 2.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน 6 7.41 581,000 0.99 สํานักงานปลัด 

 2.7 แผนงานงบกลาง 3 3.70 13,469,590 22.96  

รวม 39 48.15 31,038,960 52.90  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  3.1 แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.23 70,000 0.12 สํานักงานปลัด 
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รวม 1 1.23 70,000 0.12 
 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที ่ ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
ดําเนินการ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1 แผนงานการเกษตร 1 1.23 150,000 0.26 สํานักงานปลัด 

รวม 1 1.23 150,000 0.26 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบรหิารองค์กร 
 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 15 18.52 15,721,410 26.79 สํานักงานปลัด 

รวม 15 18.52 15,721,410 26.79 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 
 6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

3 3.70 130,000 0.22 กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

รวม 3 3.70 130,000 0.22 
รวมท้ังสิ้น 81 100 58,676,760 100  
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ช.ผลการดําเนินงาน 

 องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันได้ดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนใน
พ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆประสบผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดย
มีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้ 

1. โครงการบริหารจัดการขยะโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
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2. โครงการประชุมประชาคมระดับตําบลเพ่ือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
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3. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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4. โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยและรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับข่ีปลอดภัยบนท้องถนนประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 
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5. โครงการรณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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6. โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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7. โครงการปฏิบัติธรรมปี 2562 
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ซ.คณะกรรมการ 
1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
3.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยันทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่    22    พฤศจิกายน  2562 

 

                                                                 สิปปภาส  สงทิพย์ 

      (นายสิปปภาส  สงทิพย์) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกรุงหยัน 
 
 
 
 


