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ส่วนที่  ๑ 
 

บทน ำ 
 

 
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลแผน  นับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่าง

ยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม ่     รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบลตะ
กรบ  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจ าเป็นที่
จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ 
เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

 

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากร
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่
สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
บรรลุเป้าหมายหรือไม ่ อย่างไร  ซ่ึง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ 
มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  
 

1.  ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล  
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรม  สูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรม  ไม่ได้รับประ โยชน์หรือได้รับ
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลา  ในการตรวจสอบความขัดแย้ง
ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  
การประเมินผล  คือ  การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการ
ส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงาน  จะเป็นการ
บ่งชี้ว่าแผนที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูล
ย้อนกับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและติดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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2.  ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานได้หลายแนวทาง  ดังนี้ 
 2.1  การจัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่ 
 2.2  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน
ของกองงานต่าง ๆ  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่ 
 2.3  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดี  ความชอบ  และประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน  ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่
ก าหนด  ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 

3.  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
 3.1  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 3.2  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
 3.3  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  และ
แก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
 3.4  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป 

4.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
4.1  กรอบในการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  จะด าเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 
 1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548  หมวด 6 ข้อ  29  ดังนี้ 
  (1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  หมวด 6 ข้อ 29 ดังนี้ 
  (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทรายในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัดรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ตามระเบียบ ฯ  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการในการติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนต าบลตะ
กรบ  ในรอบปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนดในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 
15  พฤษภาคม 2562 และด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 
2563 และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา  รายละเอียดดังนี้ 

การประเมินและติดตามผลแผนพัฒนา  ให้ใช้แบบประเมินตนเอง (Self –assessment Model) ตัว
แบบในการประเมินตนเองเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการก าหนดว่าในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็ง จุดอ่อนอย่างไร และ
แนวทางปรับปรุงหรือพัฒนา ซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร รวมถึงการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติ โดยตัวแบบการประเมินตนเองมีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้  
 ๑) ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร  
 ๒) ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย 
 ๓) ก าหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง  
 ๔) เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไปได้  
 ๕) ก าหนดแผนงาน  กิจกรรมโครงการ  
 ๖) ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 

ระบบการจัดท า

แผน 
ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ท้องถิ่น ระบบการเมือง ระบบวัฒนธรรม 

ปัจจัยน าเข้า 
- แผนปฏิบัติการ 
- งบประมาณ 
- บุคลากร 
- ทรัพยากรอื่น 

กระบวนการ 
- การใช้ทรัพยากร 
- การด าเนินการตามแผน 
- การบริหารแผ่นดิน 

ผลผลิต 
- ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนในเชิง
รูปธรรม 

ผลลัพธ์ 
- ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

ระบบติดตาม(Monitoring) 
- Input Monitoring 
- Performance  Monitoring 

 
ระบบประเมินผล  (Evaluation) 
- ความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์/เป้าหมายของแผน 
- การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในภาพรวม 
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๕.  ระเบียบวิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 

๕.๑  ระเบียบท่ีใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้ 
  (๑)   แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต. ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๘  โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเป็นคณะกรรมการติดตาม   

(๒)  การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้  
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

(๓)  กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
๕.๒  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 

วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 
(๑)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
(๒)  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
(๓)  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด

ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม ่

(๔)  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา  ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒) 
(๕)  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)   
(๖)  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
(๗)  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

๕.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
http://www.dla.go.th/
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๖.  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะกรบ 
 

๖.๑  นายหนิจจัง มณีเนียม  ประธานสภาฯ         ประธานกรรมการ 
๖.๒  นายสายชล หีตแก้ว   สมาชิกสภา อบต. (หมู่ที่ 1)                กรรมการ 
๖.๓  นายสุรินทร์ ปล้องสินธ ์ สมาชิกสภา อบต. (หมู่ที่ 1)               กรรมการ    
๖.๔  นายเรวัตร คล้ายอุดม  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น         กรรมการ 
๖.๕  นายสมโภช เชื้อบ่อคา  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น         กรรมการ 
๖.๖  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะกรบ     

ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        กรรมการ 
๖.๗  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะกรบ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        กรรมการ 
๖.๘  นางวันดี เกื้อสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
๖.๙  นางสมสุข นาคขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ  
๖.๑๐ นายสายัณห์ จันทรมาศ  ปลัด อบต.           กรรมการ 
๖.๑๑ นายธวัชชัย อิ่มทอง  หัวหน้าส านักปลัด   เลขานุการ/กรรมการ                                                                                                                                                                                   
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                                    ส่วนท่ี ๒ 
  

แผนยุทธศำสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแนวทำงกำรพัฒนำอบต. 
 

วิสัยทัศน์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะกรบ  (Vision) 
 

“แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  การเกษตรก้าวหน้า  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ควบคู่การอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่น” 

 

ยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ  (Strategy) 
1) การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ     
2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
3) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 
4) การพัฒนาด้านอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

เป้ำประสงค์กำรพัฒนำ   
      องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าซึ่งส่งผล

ท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ดังนี้ 

1. คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 
  2. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 
                         ของประชาชน 
  3. ระบบการศึกษา การกีฬาและสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในต าบลดีขึ้น 
  4. ประชาชนมีปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ประชาชน 

5. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคสว่น 
6. ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวฒันธรรมอันดีงาม   
7. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้และการประกอบอาชีพพฒันาด้านการเกษตร 
    อย่างครบวงจร 

  8. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9. การได้รับบริการด้านโครงสรา้งพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
10.การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนการสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนรวมทัง้การสร้างสังคมความน่าอยู ่

ตัวช้ีวัดกำรพัฒนำ   
   ๑)  ประชาชนในเขตอบต.มีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพิ่มมากข้ึนร้อยละ  10 
   ๒)  ในเขตอบต.มีโครงสร้างพืน้ฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  70 
   ๓)  ประชาชนมีความรู้มากขึ้นรอ้ยละ 80  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
   ๔)  ประชาชนในเขตอบต.ร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา –  
                         วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา   
   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้นร้อยละ  20 
   ๖)  ชุมชนมีรายได้เพิ่มข้ึนในอัตราร้อยละ 10 และพึ่งตนเองไดม้ากข้ึน 
   ๗)  ชุมชนในเขตอบต.ร้อยละ  8๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   ๘)  การบริการจัดการของอบต.มีผลการปฏบิัติงานที่มปีระสิทธภิาพสูงร้อยละ  7๐  
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 กลยุทธ์กำรพัฒนำ 

๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและ
บริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะ
และศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

3)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผูน้ าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผูพ้ิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

4)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
5)  ด าเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการของ

ประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

6)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความ
ต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

7)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช  
โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

8)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู้ 

9)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  10)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ สนับสนุนการฝึกอบรม
จัดตั้งและอบรมฟื้นฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแล รักษาความปลอดภัยและ
การจราจร 

11)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ   ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงฟ้ืนฟูพัฒนาการจัดบริการ
สาธารณะ หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาด้าน
การศึกษา อันเป็นรากบานส าคัญต่อการพัฒนาคน ประเทศ ให้มีคุณภาพสูง การพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนา
ด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมี
ส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา 
ความต้องการของประชาชน ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ จึง
ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1) การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ     
2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
3) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 
4) การพัฒนาด้านอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ตะกรบ   มุ่งพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่  การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ, การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร ,  การพัฒนาด้านการท่องเที่ ยวและวัฒนธรรม ,  การพัฒนาด้านอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ส่วนที่  3 
กำรบันทึกข้อมูลแบบรำยงำน 

 

  
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  โดยสรุปการเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ  
ของทุกส่วนราชการ  ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร  และน ามาสรุป
เป็นภาพรวมของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  ดังนี้ 
 

 
 
ค ำชี้แจง:  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ  ครั้ง  หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว 
 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินงำน 
ไม่มีกำร

ด ำเนินงำน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

 
 

ส่วนที่  2  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
1. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
3. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT)  และ AIC เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น   

 
 

4. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น 

 
 

5. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 
 

6. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
7. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
8. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
9. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
10. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
11. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
12. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

      แบบที่ 1  กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค ำชี้แจง:  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด างานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  โดยก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อย  ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคม โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
   
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ 
 1.2  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  อย่างน้อยปีละหนึ่งภายในเดือนธันวาคม 
 
ส่วนที่ 2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบที่ 2  กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๒.๑  จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

 

ยุทธศำสตร ์
256๓ 256๔ 256๕ 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม/คุณภำพชีวิตและกำรให้บริกำร 107 73,938,421 95 33,673,000 89 30,899,000 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรเกษตร 9 403,000 9 403,000 9 403,000 
3. ยุทธศำสตร์กำรท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 4 470,000 4 470,000 3 320,000 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนอนุรักษ์และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 7 165,000 7 165,000 7 165,000 

รวม 127 74,976,421 115 34,711,000 108 31,787,000 
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2.2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิน่  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕6๓ 
 

 
 
 
                              หมำยเหตุ  ร้อยละ (เปรียบเทียบระหว่างจ านวนโครงการท่ีท าจริงกับจ านวนโครงการท่ีตั้งไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์) 
 
 
 

 

 

     ยุทธศำสตร์ 
 

จ ำนวนโครงกำรที่ 
เสร็จ 

 

จ ำนวนโครงกำรที่
อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำรที่ยัง
ไม่ได้ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำรที่
มีกำรยกเลิก 

จ ำนวนโครงกำรที่มี
กำรเพิ่มเติม 

จ ำนวนโครงกำร
ทั้งหมด 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม/คุณภำพ
ชีวิตและกำรให้บริกำร 

23 95.84 3 100 18 78.26 - - - - 44 88 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและ
กำรเกษตร 

- - - - 3 13.64 - - - - 3 6 

3. ยุทธศำสตร์กำรท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 1 4.16 - - 1 4.55 - - - - 2 4 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนอนุรักษ์และ
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 

-  - - 1 4.55 - - - - 1 2 

รวม 24 100 3 100 23 100 - - - - 50 100 
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2.3  กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕6๓ 
 

ยุทธศำสตร ์

 
งบปกติ 

 
เงินสะสม รวม 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม/คุณภำพชีวิต
และกำรให้บริกำร 

11,657,321,59 99.61 - - 11,657,321,59 99.61 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและ
กำรเกษตร 

- - - - - - 

3. ยุทธศำสตร์กำรท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 46,000 0.39 - - 46,000 0.39 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนอนุรักษ์และบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 

-  - - -  

รวม 11,703,321.59 100 - - 11,703,321.59 100 
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ส่วนที่  3  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
3.1 โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 
 

โครงกำร 
ผลกำรด ำเนินกำร งบประมำณ 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ที่ได้รับ 

งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำยไป 

1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน   หมู่ที่ 5   ต าบล 
ตะกรบ  โดยการวางท่อ องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  อ าเภอไชยา  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 

 
- 

 
- 

 
5,270,000 

 
4,848,000 

2.โครงการก่อสร้างหอถังและระบบประปาหมู่บ้าน   หมู่ที่ 5   ต าบล
ตะกรบ อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 

 
- 

 
- 

 
422,000 

 
419,000 
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ค ำชี้แจง  :  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  ภายในธันวาคม
ของทุกปี 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะกรบ 
๑.๒  วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน  วันที่  28 ตุลำคม  ๒๕6๓ 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒.๑  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

จ ำนวนโครงกำร 
ปรำกฏอยู่ใน
แผนพัฒนำ

ท้องถิ่น 

บรรจุใน     
ข้อบัญญัติ 

(น ำไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำรที่
ปรำกฏในแผนฯ  

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม/คุณภำพชีวิตและกำรให้บริกำร 107 44 88 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรเกษตร 9 3 6 
3. ยุทธศำสตร์กำรท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 4 2 4 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนอนุรักษ์และบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

7 1 2 

รวม 1๒7 50 ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร ์
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ส่วนท่ี  ๔ 
ผลกำรวัดคุณภำพแผนพัฒนำ 

 

 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ. 

๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖  ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันประเมินนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซกัซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
 

แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบ
วัน นับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 6๐ คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)  วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
   (5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
   (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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  แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6๐ 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
3.5 กลยุทธ์  (5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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 แนวทำงเบื้องต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้อง
แผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภำพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 .  ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห์
สภำวกำรณ์และศักยภำพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

๒๐ 
(๕) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2 .  ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห์
สภำวกำรณ์และศักยภำพ 
(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(๓)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(๓)  

(5) การวิ เคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(๓)  

3. ยุทธศำสตร์  
3 . 1  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 
 
 
 
3 . 2  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
อ งค์ ก ร ปก คร อง ส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น  แ ละ เ ช่ื อม โ ย งห ลั ก ปร ะช า รั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์จั งหวัด  และเ ช่ือมโยงหลักประชารั ฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล      
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 

 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5) 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
3. ยุทธศำสตร์ (ต่อ) 
3.7 จุดยืนทาง 
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยง
ของยุ ทธศาสตร์ ใน
ภาพรวม 
 
 
 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  

  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรจะได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
สรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. จ านวนคณะกรรมการ   8  คน   เข้าร่วมประชุม  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ   92.14 
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 2. แนวทำงกำรพิจำรณำกำรตดิตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
   (2)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน 
   (3)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
   (4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
     แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
     ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
   (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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  แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื ่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
   
    
    
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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  แนวทำงเบื้องต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำม
สอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.กำรสรุปสถำนกำรณ์
กำรพัฒนำ 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. กำรประเมินผลกำรน ำ
แผนพัฒนำท้ องถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมำณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. กำรประเมินผลกำรน ำ
แผนพัฒนำท้ องถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 .  แ ผ น ง ำ น แ ล ะ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10  
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงกำรพัฒนำ 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  มี ความ
ชั ด เ จ น น า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5 .4  โคร งการมี ความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  มี ความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5 .6  โคร งการมี ความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 
 

 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 
 

 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  
การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้ เปรียบเ ชิง เปรียบเทียบ เ ช่น ด้ านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงกำรพัฒนำ (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรื อกา ร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 
 

 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่  (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 
 

 

5.10 มีการประมาณการ
ราค าถู กต้ อ งตามหลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่าย
พัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 
 

 

5 . 1 1  มี ก า ร ก า ห น ด
ตั ว ช้ี วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
 

 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
 

สรุป คะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. จ านวนคณะกรรมการ  8  คน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  92.89 
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ส่วนท่ี  ๕ 
 

กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

 
 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ. 

๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖  ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิ ดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น 

 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ   โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  จึงด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๓  ด้วยระบบ e-plan ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 
 
 
 

        รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน  e - plan ประจ ำปีงบประมำณ  2563 
(www.e-plan.co.th)  
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กำรวำงแผน 
     องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
    องค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศำสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

1.การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิต
และการให้บริการ 

73 15,142,000.00 87 26,628,600.00 107 73,938,421.00 95 33,673,000.00 89 30,899,000.00 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

9 403,000.00 9 403,000.00 9 403,000.00 9 403,000.00 9 403,000.00 

3.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและ
วัฒนธรรม 

4 390,000.00 4 290,000.00 4 470,000.00 4 470,000.00 3 320,000.00 

4.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

7 145,000.00 7 145,000.00 7 165,000.00 7 165,000.00 7 165,000.00 

รวม 93 16,080,000.00 107 27,466,600.00 127 74,976,421.00 115 34,711,000.00 108 31,787,000.00 
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กำรจัดท ำงบประมำณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ   ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 50 โครงการ งบประมาณ 14,830,460บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ 

ตำมข้อบัญญัติ 

1.การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 44 14,685,460.00 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 3 75,000.00 

3.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 2 50,000.00 

4.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1 20,000.00 

รวม 50 14,830,460.00 
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รำยละเอียดโครงกำรในข้อบัญญัติงบประมำณ อบต.ตะกรบ มดีังนี้ 

  ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
4.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการปลูกป่าตาม
พระราชด าริ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นการสนอง
พระราชด าริด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

จัดกิจกรรมปลูกป่าในพ้ืนที่ต าบลตะกรบ 

2. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการจัดท า/ปรับปรุง แผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

100,000.00 
ส่วนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
จัดเก็บภาษีและรายได้ต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส ารวจจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ที่อยู่ในข่ายต้อง
เสียภาษีประเภทต่างๆในต าบลตะกรบและ
น าเข้าข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน พร้อมปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน 

3. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการฝึกอบรม เพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
ผู้น าชุมชน และประชาคมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตะ
กรบ 

0.00 
ส่วนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้แทนชุมชน 
ประชาคม และบุคลากร
ท้องถิ่น มีความรู้ตามพระ 
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ 2560 

จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และประชาคม 

4. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.) 

80,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือฝึกอบรมและทบทวน
อาสาสมัครด้านการป้องกัน
และบรรเทาฯ 

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

5. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงสงกรานต์ 

ตั้งจุดบริการประชาชนในเขตพ้ืนที่อบต. 
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6. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงปีใหม่ 

ตั้งจุดบริการประชาชนในเขตพ้ืนที่อบต. 

7. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนต าบลตะกรบ 

120,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2560 

เป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและแก้ปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชนในต าบลตะ
กรบ 

8. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

1,204,090.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี
ค่าอาหารกลางวัน,ค่า
จัดการเรียนการสอน,ค่า
หนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การ
เรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน
,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ฯลฯ 

จัดหาอาหารกลางวัน,หนังสือเรียน,อุปกรณ์
การเรียน,เครื่องแบบนักเรียนและรวมถึงการ
จัดการเรียนการสอน,การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ฯลฯ ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

9. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

70,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและ
ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออก
ถึงความสามารถด้านต่างๆ 

จัดงานวันเด็กให้เด็กและเยาวชนในเขตต าบล
ตะกรบ 

10. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการทัศนศึกษานอก
สถานที่ด้านการศึกษาของ
ศพด. 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนและเด็ก
อนุบาลในเขตต าบลตะกรบ
ได้มีการเรียนรู้โดยทัศน
ศึกษานอกสถานที่ในพ้ืนที่

จัดโครงการพาเด็กนักเรียนคณะครูในการ
เดินทางทัศนศึกษานอกสถานที่ 
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ต่างๆทั่วประเทศ 

11. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการและกิจกรรมต่างๆ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

จัดกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของศพด. 

12. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมทางศาสนาอิสลาม 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในการปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนาอิสลาม 

สนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการ
สอนฟัรดุอีนและอัลกุรอาน 

13. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียนในเขต
พ้ืนที่ต าบลตะกรบ 

1,404,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

- เพ่ือให้เด็กนักเรียนใน
ระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษามีอาหาร
กลางวันรับประทานอย่าง
ทั่วถึง 

-จัดหาอาหารกลางวันให้แก่ รร.บ้านตะกรบ
,รร.บ้านห้วยพุน,รร.วัดวิชิตธาราราม 

14. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

อุดหนุนอาหารเสริม(นม) 
ส าหรับเด็กนักเรียนในเขต
พ้ืนที่ต าบลตะกรบ 

875,704.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

-เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีอาหาร
เสริม(นม) รับประทานอย่าง
ทั่วถึง 

-จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ ศพด. 
โรงเรียนบ้านตะกรบ โรงเรียนบ้านห้วยพุน ,
โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม 

15. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนในต าบลตะ
กรบมีความปลอดภัยจาก
โรคไข้เลือดออก 

จัดกิจกรรมรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลายยุงตัว
แก่ ปีละ ๑๐ ครั้ง 

16. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
และป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและหลีกเลี่ยง
จากอบายมุขทุกชนิด 
 

อบรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข
ทุกชนิด 
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17. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

37,680.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนในต าบลตะ
กรบมีความปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

จัดกจิกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าปี
ละ 1 ครั้ง 

18. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการจัดการขยะมูลฝอย
แบบบูรณาการ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ป้องกันและ แก้ไขปัญหา
ขยะ แบบบูรณาการ 

จัดกิจกรรมโครงการเก่ียวกับการจัดการขยะ 

19. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายห้วยพุน - เขาพนมแบก
หมู่ที่ 3 

490,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
ในการคมนาคมสะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 500 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 
เมตร ตามรูปแบบและรายการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

20. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายซอยวิจิตรพัฒนา หมู่ที่ 5 

504,800.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้ใน
การคมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 

21. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายขันธ์ คล้ายทอง 
หมู่ที่ 5 

490,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้ใน
การคมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร 

22. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บริเวณถนนสาย
เครดิตยูเนียน หมู่ที่ 2 ต าบล

663,600.00 
ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ าใช้
อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง 

ติดตั้งหอถังส าเร็จรูป ส่วนบนที่เก็บน้ าจะต้อง
ท าเหล็ก แผ่นขึ้นรูปแล้วเชื่อมต่อเป็นลักษณะ
แก้วแชมเปญมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 
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ตะกรบ อ าเภอไชยา จังหวัด
สุราษฏร์ธานี 

สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

ลบ.ม. ความสูงหอถังประมาณ 20 เมตร 
พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก จ านวน 1 ชุด 
พร้อมระบบควบคุมการท างาน ของเครื่องสูบ
น้ าทั้งระบบอัตโนมัติ และระบบควบคุมด้วย
มือ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์(A) 
จ านวน 1 แห่ง วางท่อ เมนต์ PVC ขนาด Ø 
3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 ความยาว 42 เมตร 

23. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบ่้าน (ซ่อมแซมต่อ
เติมปรับปรุงขยายเขตประปา) 
หมู่ที่ 4 ต าบลตะกรบ อ าเภอ
ไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

1,000,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ าใช้
อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง 

โดยท าการเปลี่ยนท่อเมนต์จากเดิมเป็น ท่อ 
PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 เป็น
ท่อเมนต์ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 
13.5 เป็นระยะทาง 3,500 เมตร 

24. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ขนาด 1.80×1.80×8.00 
เมตร บริเวณสะพานคล้องช้าง 
หมู่ที่ 1 ต าบลตะกรบ อ าเภอ
ไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

500,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนและ
แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง 

โดยท าการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด
ช่องเดี่ยว ขนาด 1.80×1.80×8.00 เมตร 
จ านวน 1 แห่ง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ านวน 1 ป้าย 

25. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายนิ่ง หมู่ที่ 3 
ต าบลตะกรบ อ าเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

490,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 
 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
ในการคมนาคมสะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 500 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 
เมตร ตามรูปแบบและรายการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
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26. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. 
ถนนคลองช้าง หมู่ที่ 1 ต าบล
ตะกรบ อ าเภอไชยา จังหวัด
สุราษฏร์ธานี 

491,900.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
ในการคมนาคมสะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
650 เมตร ตามรูปแบบและรายการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

27. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณถนนสายพ่อตาถนน
ขาด - วัดวิชิตธาราราม หมู่ที่ 
4 ต าบลตะกรบ อ าเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

147,400.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างและความ
ปลอดภัย 

ด าเนินการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและ
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 
1,040 เมตร บริเวณถนนสายพ่อตาถนน
ขาด ? วัดวิชิตธาราราม หมู่ที่ 4 ต าบลตะ
กรบ อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

28. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
บริเวณถนนสายเครดิตยูเนียน 
หมู่ที่ 2 ต าบลตะกรบ อ าเภอ
ไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

463,706.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพ่ือแก้ไขกระแสไฟฟ้าที่ไม่
เพียงพอต่อระบบควบคุม
การท างานของเครื่องสูบน้ า
แบบอัตโนมัติ (โครงการ
ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านฯ) 

ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า ( โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณถนนสายเครดิต
ยูเนียน หมู่ที่ 2 ต าบลตะกรบ อ าเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี) 

29. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปที่
ประชาชนควรรู้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

30. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเนื่อง
ในโอกาสวันพ่อและวันแม่(หมู่
ที่ 1-5) 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ
ของประชาชนในการร่วมกัน
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 

สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านในการพัฒนา
หมู่บ้านโดยการตัดหญ้า/เก็บกวาดขยะ
บริเวณสองข้างทาง 
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31. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรี 
และบุคคลในครอบครัว 

15,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้สังคมและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและ
สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังใน
พ้ืนที่ 

ประชาชนทั่วไป 

32. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการจัดงานประเพณีวัน
ลอยกระทง 

33,400.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนในต าบลตะ
กรบได้ร่วมกันสืบทอด
กิจกรรมงานประเพณีลอย
กระทง 

จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง 

33. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการจัดงานรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ 

60,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนในต าบลตะ
กรบได้ร่วมกันสืบทอด
กิจกรรมงานประเพณีวันรด
น้ าด าหัว 

จัดกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์ 

34. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการจัดงานประเพณีวัน
เมาลิด 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

จัดงานประเพณีวันเมาลิด 

35. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการจัดงานประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

15,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมงานประเพณีเข้าพรรษา 

36. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการจัดงานพระราชพิธี
งานรัฐพิธี,งานพิธี และงาน
ประเพณีอ าเภอไชยา 

40,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

จัดงานพระราชพิธีงานรัฐพิธี,งานพิธี และงาน
ประเพณีอ าเภอไชย 

37. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการกิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนาอิสลามและ

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี

จัดกิจกรรมงานประเพณี 
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ประเพณีท้องถิ่น ส านักงานปลัด อบต. ท้องถิ่น 

38. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการประเพณีชักพระ -
ทอดผ้าป่าอ าเภอไชยา 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ืออนุรักษ์และสืบทอด
ประเพณีชักพระและเข้า
ร่วมประเพณีชักพระของ
อ าเภอและจังหวัด 

เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีชักพระ
ทอดผ้าป่าอ าเภอไชยา 

39. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนาพุทธและประเพณี
ท้องถิ่น 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนต าบลตะ
กรบได้ร่วมกันสืบทอดงาน
ประเพณีวันส าคัญศาสนา
ได้แก่วันเข้าพรรษาวันวิ
สาขบูชา ฯลฯ 

จัดกิจกรรมงานประเพณีเนื่องในวันส าคัญ
ทางศาสนาวันต่างๆตลอดปี 

40. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการแข่งขันกีฬา อบต. 
ตะกรบคัพ (ห้วยพุนเกมส์) 

7,680.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้
ออกก าลังกายใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

จัดการแข่งขันอบต.ตะกรบคัพ (ห้วยพุน
เกมส์) 

41. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬา 
อบต.ตะกรบ 

220,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้
ออกก าลังกายใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
กัน 

จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาปีละ 1 ครั้ง 

42. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง 
ๆ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดส่งนักกีฬาเพ่ือเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 

สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
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43. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน
,นักศึกษาและประชาชนของ
อ าเภอไชยา 

100,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนเด็ก
อนุบาลประชาชนได้เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาในระดับต่าง 
ๆ 

จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนและส่ง
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับ
อ าเภอ,จังหวัด 

44. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการแข่งขันกีฬากรีฑา
ต้านยาเสพติดของนักเรียน/
ประชาชนในต าบลตะกรบ 

40,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการ
ออกก าลังกายสุขภาพ
พลานามัย 

จัดโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนใน
ต าบลตะกรบ 

45. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/
คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วย
เอดส์ในเขตต าบลตะกรบ 

4,820,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน/
คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ 

ให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ 

46. 
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ
ในต าบลตะกรบ (การท าปลา
ดุกร้า, บายศรี,การพับผ้า และ
อ่ืนๆ ) 

15,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ืออบรมความรู้ทางด้าน
อาชีพแก่ประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลตะกรบ 

ฝึกอบรมอาชีพต่างๆแก่ประชาชน 

47. 
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการจัดงานเทศกาลไข่
เค็มและของดีเมืองไชยา 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆของต าบล 

น าสินค้าและผลิตภัณฑ์ของต าบลไปออกร้าน
ในเทศกาลไข่เค็ม 

48. 
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบล 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือด าเนินงานของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

ด าเนินกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ 
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49. 
3.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดท าเอกสารและ
ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
ต าบลตะกรบ 

จัดท าสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์แหล่งน้ า
ท่องเที่ยว 

50. 
3.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
และวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิ-
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
หาดนิยม หาดนายอ าเภอและ
หาดทรายแก้ว (หมู่ที่ 2,5 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพ่ือพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวให้มี
ความสะอาดสวยงามและร่ม
รื่น 

ปลูกต้นไม้ประเภทไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้
ยืนต้น เพื่อเป็นร่มเงาและให้ความร่มรื่น 
พร้อมทั้งจัดสวน 

 

   
  กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
     อบต.ตะกรบ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 27 โครงการ จ านวนเงิน 14,212,780 บาท มี
การเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 24 โครงการ จ านวนเงิน 11,703,322 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
กำรก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนำมในสัญญำ 

โครงกำร กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

1.การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 26 13,604,321.59 23 11,657,321.59 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
    

3.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 1 46,000.00 1 46,000.00 

4.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    

รวม 27 13,650,321.59 24 11,703,321.59 
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รำยละเอียดโครงกำรในข้อบัญญัติงบประมำณอบต.ตะกรบ ที่มีกำรก่อหน้ีผูกพัน/ลงนำมในสัญญำ มีดังนี ้

  ยุทธศำสตร์ ชื่อโครงกำรตำมแผน 
งบตำมข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

1. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิต
และการให้บริการ 

โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

10,000.00 2,002.00 2,002.00 7,998.00 

2. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิต
และการให้บริการ 

โครงการศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนต าบลตะกรบ 

120,000.00 63,758.50 63,758.50 56,241.50 

3. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิต
และการให้บริการ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา 

1,204,090.00 1,118,530.00 1,118,530.00 85,560.00 

4. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิต
และการให้บริการ 

โครงการจัดงานวันเด็ก 
แห่งชาติ 

70,000.00 68,490.00 68,490.00 1,510.00 

5. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิต
และการให้บริการ 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,404,000.00 1,296,640.00 1,296,640.00 107,360.00 

6. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิต
และการให้บริการ 

ค่าอาหารเสริม (นม) 875,704.00 760,729.60 760,729.60 114,974.40 

7. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิต
และการให้บริการ 

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

30,000.00 4,569.40 4,569.40 25,430.60 

8. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิต
และการให้บริการ 

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

37,680.00 37,675.00 37,675.00 5.00 

9. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิต
และการให้บริการ 

โครงการจัดการขยะมูลฝอย
แบบบูรณาการ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 
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10. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิต
และการให้บริการ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายห้วยพุน - เขาพนมแบก
หมู่ที่ 3 

490,500.00 490,000.00 490,000.00 500.00 

11. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิต
และการให้บริการ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอยวิจิตร
พัฒนา หมู่ที่ 5 

504,800.00 497,000.00 0.00 7,800.00 

12. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิต
และการให้บริการ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายขันธ์ คล้ายทอง 
หมู่ที่ 5 

490,500.00 489,000.00 489,000.00 1,500.00 

13. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิต
และการให้บริการ 

โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บริเวณถนนสาย
เครดิตยูเนียน หมู่ที่ 2 ต าบล
ตะกรบ อ าเภอไชยา จังหวัด
สุราษฏร์ธานี 

663,600.00 594,000.00 594,000.00 69,600.00 

14. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิต
และการให้บริการ 

โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน (ซ่อมแซมต่อเติม
ปรับปรุงขยายเขตประปา) หมู่
ที่ 4 ต าบลตะกรบ อ าเภอไช
ยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 

15. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิต
และการให้บริการ 

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ขนาด 1.80x1.80x8.00 
เมตร บริเวณสะพานคล้องช้าง 
หมู่ที่ 1 ต าบลตะกรบ อ าเภอ

500,000.00 450,000.00 0.00 50,000.00 
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ไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

16. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิต
และการให้บริการ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายนิ่ง หมู่ที่ 3 
ต าบลตะกรบ อ าเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

490,500.00 484,000.00 484,000.00 6,500.00 

17. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิต
และการให้บริการ 

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. 
ถนนคลองช้าง หมู่ที่ 1 ต าบล
ตะกรบ อ าเภอไชยา จังหวัด
สุราษฏร์ธานี 

491,900.00 490,000.00 490,000.00 1,900.00 

18. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิต
และการให้บริการ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณถนนสายพ่อตาถนน
ขาด - วัดวิชิตธาราราม หมู่ที่ 
4 ต าบลตะกรบ อ าเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

147,400.00 146,736.59 146,736.59 663.41 

19. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิต
และการให้บริการ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
บริเวณถนนสายเครดิตยูเนียน 
หมู่ที่ 2 ต าบลตะกรบ อ าเภอ
ไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

463,706.00 463,705.90 463,705.90 0.10 

20. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิต
และการให้บริการ 

โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฏหมายทั่วไปที่
ประชาชนควรรู้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

10,000.00 8,600.00 8,600.00 1,400.00 
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21. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิต
และการให้บริการ 

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเนื่อง
ในโอกาสวันพ่อและวันแม่(หมู่
ที1่-5) 

10,000.00 9,339.60 9,339.60 660.40 

22. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิต
และการให้บริการ 

โครงการจัดงานประเพณีวัน
ลอยกระทง 

33,400.00 33,400.00 33,400.00 0.00 

23. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิต
และการให้บริการ 

โครงการจัดงานประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

15,000.00 9,210.00 9,210.00 5,790.00 

24. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิต
และการให้บริการ 

โครงการจัดง่านพระราชพิธี 
งานรัฐพิธี งานพิธีและงาน
ประเพณีอ าเภอไชยา 

40,000.00 33,900.00 33,900.00 6,100.00 

25. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิต
และการให้บริการ 

โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬา
อบต.ตะกรบ 

220,000.00 219,935.00 219,935.00 65.00 

26. 
1.การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิต
และการให้บริการ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,820,000.00 4,813,100.00 4,813,100.00 6,900.00 

27. 
3.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและ
วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว 
หาดนิยม หาดนายอ าเภอ และ
หาดทรายแก้ว (หมู่ที่ 25) 

50,000.00 46,000.00 46,000.00 4,000.00 
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ส่วนท่ี  6 

 

สรุปรำยงำนผลกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 
 
๑.  ผลกำรติดตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๕) 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตะกรบ  สามารถสรุปได้  
ดังนี้ 
 ๑.๑  องค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 
 ๑.๒  องค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถด าเนินงาน ดังนี้  
  ๒)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๓ 

  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  ๑๒7  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้     จ านวน    27  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  21.26 
 
๒.  ผลกำรติดตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๕) 
 จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕6๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะ
กรบสามารถสรุปได้  ดังนี้ 
 ๒.๑  องค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 
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       รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนปี 256๓ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะกรบ  อ ำเภอไชยำ  จงัหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ 

แผนกำรด ำเนินกำร 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

1.1.การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ 107 73,938,421.00 44 14,685,460.00 26 13,604,321.59 23 11,657,321.59 

2.2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 9 403,000.00 3 75,000.00 
    

3.3.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 4 470,000.00 2 50,000.00 1 46,000.00 1 46,000.00 

4.4.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 7 165,000.00 1 20,000.00 
    

รวม 127 74,976,421.00 50 14,830,460.00 27 13,650,321.59 24 11,703,321.59 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
     อบต.ตะกรบ ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง   โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ ตามท่ี
ปรากฎในภาคผนวก 
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ภำคผนวก 
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 ประมวลภำพกิจกรรม/โครงกำรท่ีด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2563

 
 

1.โครงกำรจัดตั้งศูนยป์้องกันและลดอุบัตเิหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563 47 

 

 
 

2. โครงกำรศูนย์ช่วยเหลือประชำชนต ำบลตะกรบ 
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3.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 

-ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 

-เงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำง 

-เงินประกันสังคม 

-ค่ำอำหำรกลำงวัน ศพด.ต ำบลตะกรบ  

-ค่ำอำหำรกลำงวัน ศพด.บ้ำนห้วยพุนมันสยิดอำบดีิ้ตตอฮีรีน 

-ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 
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4.โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 
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5.เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 

 รูปอำหำรกลำงวันโรงเรียนตะกรบ วัดวิชิตฯ บ้ำนห้วยพุน 
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6.  โครงกำรค่ำอำหำรเสริมนม 
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7.  โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลอืดออก 
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8.  โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 
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9.  โครงกำรจัดกำรขยะมูลฝอยแบบบูรณำกำร 
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10.  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.สำยห้วยพุน – เขำพนมแบก หมู่ที่ 3 
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11.  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.สำยซอยวิจิตรพัฒนำ หมู่ที่ 5 
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12.  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.สำยบ้ำนนำยขันธ์  คล้ำยทอง หมู่ที่ 5 
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13.  โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำน บริเวณถนนสำยเครดิตยูเนียน หมู่ที่ 2 

ต ำบลตะกรบ  อ ำเภอไชยำ จังหวัดสุรำษฎรธ์ำนี 
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14.  โครงกำรปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน  (ซ่อมแซมต่อเตมิปรับปรุงขยำยเขตประปำ) 

หมู่ที่ 4 ต ำบลตะกรบ  อ ำเภอไชยำ จังหวัดสรุำษฎร์ธำน ี

 

 

(ยังไม่ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำง) 
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15.  โครงกำรก่อสร้ำงท่อเหลี่ยม ขนำด 1.80×1.80×8.00 เมตร บริเวณสะพำนคลองชำ้ง 

หมู่ที่ 1  ต ำบลตะกรบ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี
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16.  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.สำยบ้ำนนำยนิ่ง หมู่ที่ 3  ต ำบลตะกรบ  อ ำเภอไชยำ  

จังหวัดสุรำษฎรธ์ำน ี

 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563 62 

 

17.  โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินลูกรังพร้อมวำงท่อระบำยน้ ำคสล.ถนนคลองช้ำง หมู่ที่ 1  

ต ำบลตะกรบ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎรธ์ำนี 
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18.  โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำและตดิตั้งระบบไฟฟ้ำสำธำรณะบรเิวณถนนสำยพ่อตำถนนขำด 

– วัดวิชิตธำรำรำม หมูท่ี่ 4  ต ำบลตะกรบ  อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี
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19.  โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำบริเวณถนนสำยเครดิตยูเนียน  หมู่ที ่2 ต ำบลตะกรบ  

 อ ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี
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20.  โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยทั่วไปท่ีประชำชนควรรู้ในชีวิตประจ ำวัน 
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21.  โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเนื่องในโอกำสวนัพ่อและวันแม่ (หมู่ที1่-5) 
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22.  โครงกำรจัดงำนประเพณีวันลอยกระทง 
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23.  โครงกำรจัดงำนประเพณีวันเข้ำพรรษำ 

 

 

 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563 69 

 

 

24.  โครงกำรจัดงำนพระรำชพิธี  งำนรัฐพธิี  งำนพธิีและงำนประเพณีอ ำเภอไชยำ 
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25.  โครงกำรแข่งขันกีฬำมหกรรมอบต.ตะกรบ 

 

 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563 71 

 

26.  โครงกำรเบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ
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27.  โครงกำรพัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวหำดนิยม หำดนำยอ ำเภอ และ

หำดทรำยแก้ว (หมู่ที่ 2,5) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


