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สวนที่ 1 บทนํา
1. ความสําคัญของการติดตามประเมินผล
การติ ด ตาม (Monitoring) และการประเมิ น (Evaluation) เป น กระบวนการที่ แ ตกต า งกั น มี
จุด มุงหมายไม เหมื อนกั น แต กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ย วของสัมพัน ธกัน เมื่อนําแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation ) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยให
ผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ขององคการบริหารสวน
ตําบลบานลํานาว สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาทองถิ่นตามแผนงาน โครงการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
บานลํานาว จึงเปนการติดตามผลที่ใหความสําคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
บานลํานาว หรือกิจกรรมตางๆที่ดําเนินการหรือไมไดดําเนินการ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่กําหนดไวหรือไม
รวมทั้งงบประมาณในการดําเนินงาน
2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตางๆในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว ตรวจสอบดู
วา แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา ไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งทางดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา
ที่กําหนดไวหรือไมอยางไร
3. ผลการดํ า เนิ น งาน ตรวจสอบดูวาไดผ ลตรงตามเปาหมายที่กําหนดไวห รือไมเพีย งใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การดําเนินงานตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น และขั้นตอนตางๆในการดําเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
4. ความสํ า คั ญ ของการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนเป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว วาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไว
หรือไม ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทําใหทราบถึง
จุดแข็ง (strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ป ญหาหรืออุป สรรค (threats) ของ
แผนพัฒนาทองถิ่น โครงการ กิจกรรมตางๆ ซึ่งอาจเกิดจากผูบริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานลํา
นาว สภาพพื้นที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตําบลบานลํานาว
บทสรุปของความสําคัญคือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆไปเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดําเนินการขยายโครงการ งานตางๆ ที่เปนจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสรางจุดแข็งนี้ และเมื่อ
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พบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดออนก็ตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดี
ขึ้น ตั้งรับใหมั่นเพื่อรอโอกาส และสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในองคการบริหาร
สวนตําบลบานลํานาวใหเกิดประโยชน เพื่อดําเนินการขยายแผนงาน โครงการตางๆพรอมการปรับปรุงและเรง
รีบดํ าเนิน การ สิ่งเหลา นี้จ ะถู กค นพบเพื่ อใหเกิดการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานลํ านาว โดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมาย
ที่ตั้งไวอยางดียิ่ง
2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดําเนินการไปแลว วาสิ่ง
ใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นนั้น วามีปญหาใดควรปรับปรุ งเพื่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมิน แผนงาน
โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปน
วัตถุประสงคได ดังนี้
1. เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว ซึ่งจะ
ชวยตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. เพื่อใหทราบความกาวหนาของการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนดไว สภาพผล
การดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถิ่นตามภารกิจที่กําหนดไว
3. เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไมเหมาะสม หรือหมดความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว
5. เพื่อสรางความรับผิดชอบของผูบริหาร ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง ทุกระดับของ
องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว ที่จะตองผลักดันใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการตางๆเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเกี่ยวของ ประชาชนในตําบล
บานลํานาวและชุมชนทั้ง 16 หมูบาน หรือสวนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการ ของสํานัก/กอง/ฝายตางๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
และแก ไขเพิ่มเติมถึ ง (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 กําหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอ
ผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งปด
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบ
หาวั นนั บแตวั นที่ รายงายผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
(4) แตงตั้งอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามความที่เห็นสมควร
3.1 การดําเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย
1) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว ที่สภาองคการบริการสวนตําบล
บานลํานาวคัดเลือก จํานวน 3 คน
2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน
3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่นายกองคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวคัดเลือก
จํานวน 2 คน
4) หัวหนาสวนบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิที่นายกองคการ
บริหารสวนตําบลบานลํานาวคัดเลือก จํานวน 2 คน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว
ตองดําเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถิ่น ดังนี้
1) ประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป โดยกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว
2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และ
หวงเวลาที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอ
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวเพื่อดําเนินการตอไป
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3.2 การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว มีอํานาจ
หนาที่ในการรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอนายก
องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวเสนอตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลบานลํานาว และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว โดย
อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป

ภาพแสดงขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ

นายกองคการ

ติดตามและ
ประเมินผล

บริหารสวน
ตําบล

รายงานผล

สภาองคการ
เสนอ

ตําบล

บริหารสวน
ตําบล

คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น

เสนอ

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ใหประชาชนในตําบลบานลํานาวทราบในที่เปดเผยภายใน
สิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว
และตองประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน

เสนอ

ภายในเดือนธันวาคม

นายกองคการ

บริหารสวน

นายกองคการ
เสนอ

บริหารสวน
ตําบล
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4. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สําคัญ คือ การนําไปใชแกปญหาตางๆระหวางดําเนินโครงการ
รองลงมาคือ นําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต ประโยชนตางๆแยกเปนหัวขอ
ดังนี้
1.ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตางๆของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและการดําเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปในทางเดียวกัน
2. ได ทราบถึ ง ข อดี ข อเสี ย ข อบกพรองตางๆ ตลอดจนปจ จัย ที่ทําใหแผนพัฒ นาทองถิ่น และการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต
3. ชวยใหการใชทรัพยากรตางๆเกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา งบประมาณ
และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูลตางๆที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตางๆ
ที่จะนําไปจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทําใหไดรับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตางๆ
5. กระตุน ใหผูป ฏิบัติงานและผูเกี่ ยวของกับการพัฒ นาทองถิ่น การจั ดทําโครงการและรับผิ ดชอบ
โครงการ มีความสํานึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด /รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก /กอง/
ฝายตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว สามารถวินิจฉัยสั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุม มี
เหตุผลในการพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาที่ นอกจากนี้ยังสามารถ
กําหนดมาตรการตางๆสําหรับการปรับปรุงแกไข และปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได
7. ทําใหภารกิจตางๆของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวแตละคน แตละสํานัก/กอง/
ฝาย/ตางๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายขององคการ
บริหารสวนตําบลบานลํานาวเกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
8. สามารถรั ก ษาคุ ณ ภาพของงานหรื อภารกิจ ใหเ ปน ไปและตรงตามวัต ถุป ระสงคข องโครงการ
กิจกรรม งานตางๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการ

สวนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
1.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.2561
1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.1.1 แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค การบริ หารส วนตํ าบลบ านลํ านาว เป น
แผนพัฒนาที่กําหนดระยะเวลา 4 ป ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตําบลบานลํา
นาว ที่กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน
ยุทธศาสตรการพัฒนา และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และแผนชุมชน
วิสัยทัศนในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว
“ประชาชนมีสุข ชุมชนพัฒนา”
ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล

เปาประสงค
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ตัวชี้วัด

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เสนทางคมนาคมที่ไดมาตรฐาน
ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายไดเพียงพอ
ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ
จํานวนระยะทางถนนที่ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น
จํานวนครัวเรือนผูใชน้ํา
รอยละของครัวเรือนที่ผานเกณฑ จปฐ.
จํานวนประชาชนไดรับการสงเสริมดานอาชีพ
รอยละของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู
รอยละระดับความพึงพอใจของประชาชน
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คาเปาหมาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
กลยุทธ

สุขลักษณะ
นอยลง

ระยะทางเสนทางคมนาคมที่ไดมาตรฐาน ปละ 4 กม.
ประชาชนมีน้ําใชอุปโภคบริโภค ปละ 50 ครัวเรือน
ครัวเรือนผานเกณฑ จปฐ. รอยละ 90 ตอป
จํานวนประชาชนไดรับการสงเสริมดานอาชีพ ปละ 50 คน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษฟนฟู รอยละ 5 ตอป
ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ รอยละ 90 ตอป

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
กลยุทธ
1. พัฒนาเสนทางคมนาคมในตําบลใหไดมาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอยางทั่วถึง
2. พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค
3. พัฒนาสาธารณูปโภคใหมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงทุกพื้นที่
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. สงเสริมสุขภาพอนามัย รณรงคปองกันโรคติดตอและไมติดตอ พัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชนใหถูก
3. รณรงค ป องกั นควบคุ มการแพรระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจํานวนผูเสพและผูเกี่ยวของให

4. สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบรอยและการบรรเทาสาธารณ
ภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
5. พัฒนาการกีฬา เสริมสรางโอกาสใหประชาชนทุกกลุมออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางทั่วถึง
6. สงเสริมการทํานุบํารุงและรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนา
ฟนฟูตอยอดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม
7. สงเคราะหและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสในสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่
ดีและพึ่งพาตนเองได
8. สรางกระบวนการมีสวนรวมเพื่อความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมกิจกรรมชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
กลยุทธ
1. สงเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนากลุมอาชีพ
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลยุทธ
1. การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและปรับปรุงภูมิทัศนที่
เหมาะสมตอสภาพแวดลอมของชุมชน
2. เสริมสรางประสิทธิภาพในการกําจัด บําบัดมลพิษ แกไขปญหาสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล
กลยุทธ
1. สงเสริมประชาธิปไตยและเสริมสรางความเขมแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหาร
จัดการทองถิ่น สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นที่ตอบสนองตอความตองการในระดับชุมชน ภายใต
กระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
2. พัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
1.2 โครงการพัฒนาทองถิ่นและผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่เสร็จ
(โครงการ)

ยุทธศาสตร

โครงการที่อยู
ระหวางดําเนินการ
(โครงการ)
2

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด
(โครงการ)
34

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

32

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

75

75

การพัฒนาเศรษฐกิจ

1

1

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4

4

การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบ
ธรรมาภิบาล

3

3

รวม

115

2

117
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1.3 ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวได
ประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ประจําปงบประมาณ 2561 จึงมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
1. การประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม โดยภาพรวมนั้นมีความครบถวนตามหลักวิชาการ ซึ่ง
สามารถวัดผลความพึงพอใจของในภาพรวมและผลการประเมินความพึงพอใจอยูในเกณฑดี รวมถึงวิธีการลง
พื้นที่ในหมูบานเพื่อใหไดกลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถาม
2. การใชแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจครั้งตอไป หากสามารถทําได นาจะทําการ
ประเมินแยกเปนประเด็นยุทธศาสตร เพื่อจะไดผลการประเมินที่มีความละเอียด ครอบคลุมในแตละโครงการ
3. ควรแนะนํา สรางความรู ความเขาใจ ใหแกผูนําหมูบานและประชาชนในทองถิ่น เพื่อใหเกิด
ความรูความเขาใจในการติดตามประเมินผลมากขึ้น และเห็นความสําคัญของการติดตามและประเมินผล ซึ่งจะ
ชวยใหประชาชนมีความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมากยิ่งขึ้น
2.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.2562
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การ
ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีแนว
ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.248 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เปนแบบที่
กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต
วันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
ประกอบดวย
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 คะแนน
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 คะแนน
3. ยุทธศาสตร 60 คะแนน ประกอบดวย
(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน
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(5) กลยุทธ 5 คะแนน
(6) เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธกลยุทธ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน
(8) แผนงาน 5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว
แผนยุ ทธศาสตร การพั ฒ นาองคการบริห ารสว นตําบลบานลํานาว เปน แผนยุทธศาสตรที่กําหนด
ระยะเวลา 5 ป (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการ
บริหารสวนตําบลบานลํานาว ที่กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบาน
ลํานาว ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ.2561-2580) อันกอใหเกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว
1) วิสัยทั ศน (vision) คื อ สภาพการณที่องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวอยากใหเกิดขึ้น ใน
อนาคตขางหนา การกําหนดวิสัยทัศนจึงเปนการตอบคําถามวา “องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวตองการ
อะไรในอนาคต” จึงไดกําหนดวิสัยทัศนหรือสิ่งที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“ชุมชนพัฒนา ประชาชนมีสุข ”
ชุ ม ชนพั ฒ นา หมายถึ ง มี ร ะบบโครงสร า งพื้ น ฐานที่ ดี เส น ทางคมนาคมสะดวก มี
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่เพียงพอตอการดํารงชีวิต
ประชาชนมีสุข หมายถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขอนามัยที่ดี ไดรับการศึกษาที่
เหมาะสม มีอาชีพและรายไดเพียงพอ ครอบครัวมีความรักความอบอุน มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
2) แผนยุทธศาสตรการพัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล
3) เปาประสงค ประกอบดวย
1. เสนทางคมนาคมที่ไดมาตรฐาน
2. ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายไดเพียงพอ
5. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
6. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ
4) กลยุทธ ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
กลยุทธ คือ
1) พัฒนาเสนทางคมนาคมในตําบลใหไดมาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอยางทั่วถึง
2) พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค
3) พัฒนาสาธารณูปโภคใหมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงทุกพื้นที่
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ คือ
1) พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2) สงเสริมสุขภาพอนามัย รณรงคปองกันโรคติดตอและไมติดตอ พัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชนให
ถูกสุขลักษณะ
3) รณรงคควบคุมปองกันการควบคุมการแพรระบาดของยาเสพติด เพื่อลดจํานวนผูเสพและ
ผูเกี่ยวของใหนอยลง
4) ส งเสริ มการจั ดระเบีย บชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรีย บรอย และการบรรเทา
สาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
5) พัฒนาการกีฬา เสริมสรางโอกาสใหประชานทุกกลุมออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางทั่วถึง
6) สงเสริมการทํานุบํารุงและรักษาศาสนา ศิ ลปวัฒ นธรรม ประเพณี ภูมิปญ ญาทองถิ่น
พัฒนาฟนฟูตอยอดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม
7) สงเคราะหและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสในสังคมใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได
8) สรางกระบวนการมีสวนรวมเพื่อความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมกิจกรามชุมชน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
กลยุทธ คือ
1) สงเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลยุทธ คือ
1) การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและปรับปรุงภูมิ
ทัศนที่เหมาะสมตอสภาพแวดลอมของชุมชน
2) เสริมสรางประสิทธิภาพในการกําจัด บําบัดมลพิษ แกไขปญหาสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล
กลยุทธ คือ
1)สงเสริมประชาธิปไตยและเสริมสรางความเขมแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการ
บริหารจัดการทองถิ่น สงเสริมการจัดทํา แผนพัฒนาทองถิ่น ตอบสนองความตองการในระดับชุมชน
ภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
2) พัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส
3) พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรขององค ก รอย า งสม่ํ า เสมอและต อ เนื่ อ ง เพื่ อ เสริ ม สร า ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
แนวทางการพิจ ารณาการติดตามและประเมิ นผลโครงการเพื่อความสอดคล องกับแผนพั ฒนา
ทองถิ่น ประกอบดวย
1.การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน
2.การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 คะแนน
5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(2) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน
(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง
5 คะแนน
(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน
(5) เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 12 5 คะแนน
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(6)โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน
(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10) มีการประมาณราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(11) มีการกําหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ
5 คะแนน
(12) ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)
2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผล
คณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริห ารสว นตําบลบาน
ลํานาว กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตําบลบานลํานาวอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายก
องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวภายปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป เพื่อใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบล เสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นภายในระยะเวลาที่กําหนด
1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองกับยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ไดกําหนดขึ้นมีความสอดคลองและนําไปกําหนดวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว
1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบดวย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือที่มีอยูจริงใน
องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวมาปฏิบัติงาน
1.4 ความกาวหนา (Process) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตางๆ จะวัดจากรายการ
ที่เปนโครงการในรอบ 5 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและที่ผานมา โครงการที่ตอเนื่องจากปที่ผานมา
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1.5 ประสิทธิภาพ ( Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวางผลผลิต
หรือผลที่ไดรับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใชไปในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวซึ่ง
สามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จํานวน ระยะเวลา เปนตน
1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลที่ไดจากประสิทธิภาพทําใหเกิดผลลัพธและผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เปนความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน
การกําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนที่จะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวทั้งในระดับหมูบานและตําบลบานลํานาว
และอาจรวมถึงอําเภอบางขันและจังหวัดนครศรีธรรมราชดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิง
การพัฒนาทองถิ่นแบบองครวมของจังหวัดเดียวกัน
2.4 กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว
กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปนการ
ยืนยันวา ผูมีสวนเกี่ยวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเกี่ยวของและไดรับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure interview) ดําเนินการสัมภาษณและ
การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่งคลายๆกับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง
2.การสังเกต (Observation) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบลบานลํานาว ใชการสังเกตเพื่อเฝาดูวากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่น มีการบันทึกการ
สั ง เกต แนวทางในการสั ง เกต และกํ า หนดการดํ า เนิ น การสั ง เกต (1)การสั ง เกตแบบมี ส ว นร ว ม (Nonparticipant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครางสราง และความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในทองถิ่น
3.เอกสาร (Document) การติดตามและประเมินยุทธศาสตรและโครงการมีความจําเปน
อย า งยิ่ ง ที่ ต อ งใช เ อกสาร ซึ่ ง เป น เอกสารที่ เ กี่ย วข องกั บ ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา ป ญหาความต อ งการของ
ประชาชนในทองถิ่น สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค
คาเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน

สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล
1.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที)่ 3 พ.ศ.2561
ไดมีการกําหนดการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยสามารถแบงประเด็นการพิจารณา ดังนี้
1) สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร
2) ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
3) การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
4) ยุทธศาสตร
ตารางสรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร
ประเด็นการพิจารณา
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ ฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร ( 60 คะแนน ) ประกอบดวย
3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด
3.4 วิสัยทัศน
3.5 กลยุทธ
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
รวม

คะแนน
20
20

คะแนนที่ได
18.41
16.16

(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

9
8.33
8.33
4.5
4.33
4.33
4.16
4.33
4.16
86.04
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ตารางการให ค ะแนนข อมู ล สภาพทั่ วไปและขอมูลพื้น ฐาน / การวิเ คราะหสภาวการณแ ละศักยภาพ/
ยุทธศาสตร
ประเด็นพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ

1.ขอมูลสภาพทั่วไป
และขอมูลพื้นฐาน
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
1.1 ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะ
ของไม /ปา ไม ฯลฯ ดา นการเมือ ง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ
1.2 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ด า นการเมื อ ง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร และชวงอายุ
และจํานวนประชากร ฯลฯ

2.การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ

1.3 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ
1.4 ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การ
ประปา โทรศัพท ฯลฯ
1.5 ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การปศุสัตว การ
บริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
1.6 ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
ฯลฯ และอื่น ๆ
1.7 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ เช น น้ํ า ป า ไม ภู เ ขา คุ ณ ภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
1.8 การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรือการใช
ขอมูล จปฐ.
1.9 การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการประชุม
ประชาคมท อ งถิ่ น โดยใช ก ระบวนการร ว มคิ ด ร ว มทํ า ร ว มตั ด สิ น ใจ ร ว ม
ตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
1. การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร
ขององค กรปกครองสวนท องถิ่น นโยบายของผูบริ หารทองถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และ Thailand 4.0

คะแนน
เต็ม
(20)
(3)

คะแนนที่
ได

(2)

2

(2)

1.83

(2)

2

(2)

1.67

(2)

1.83

(2)

1.75

(2)

1.83

(3)

2.5

3

(20)
(5)

4
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3.ยุทธศาสตร
3.1 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร
จังหวัด

3.4 วิสัยทัศน

3.5 กลยุทธ

รายละเอียดหลักเกณฑ
2. การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช ผลของ
การบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น
3. การวิ เคราะหท างสั งคม เชน ดา นแรงงาน การศึก ษา สาธารณสุ ข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน
4. การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ
กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเปนอยูทั่วไป เปนตน
5. การวิ เ คราะห สิ่ ง แวดล อ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ธรรมชาติ ต า ง ๆ ทางภู มิ ศ าสตร
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา
6. ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการ
ดําเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0

คะแนน
เต็ม
(3)

คะแนนที่
ได
2.33

(3)

2.5

(3)

2.5

(3)

2.33

(3)

2.5

(60)
(10)

9

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น และ
ยุท ธศาสตร จัง หวั ดและเชื่ อมโยงหลัก ประชารัฐ แผนยุท ธศาสตร ชาติ 20 ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0
สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาคแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ แผนการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น นโยบาย/
ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20
ป และ Thailand 4.0

(10)

8.33

(10)

8.33

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการจะ
เปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่เปน
ลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และสัมพันธกับโครงการพัฒนา
ทองถิ่น
แสดงให เ ห็น ชอ งทาง วิธี การ ภารกิ จหรือ สิ่ง ที่ ตอ งทํ าตามอํ านาจหนา ที่ข อง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น

(5)

4.5

(5)

4.33
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รายละเอียดหลักเกณฑ

3.6 เปาประสงคของ
แตละประเด็นกล
ยุทธ
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning)
3.8 แผนงาน

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธ
ที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของ
องค กรปกครองส วนท องถิ่ น ซึ่ งเกิ ดจากศั ก ยภาพของพื้ น ที่จ ริ ง ที่ จะนํ าไปสู
ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใด
เรื่อ งหนึ่ งหรือแผนงานที่เ กิดจากเปา ประสงค ตัวชี้ วัด คา เป าหมาย กลยุท ธ
จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความ
ชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว
ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด และ
ยุท ธศาสตร ขององคก รปกครองสว นท องถิ่ น แผนพั ฒนาหมู บา นและชุ ม ชน
แผนพัฒนาตําบล และแผนพัฒนาอําเภอ

คะแนน
เต็ม
(5)

คะแนนที่
ได
4.33

(5)

4.16

(5)

4.33

(5)

4.16

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถแบงประเด็นพิจารณา ดังนี้
1) สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
2) การสรุปสถานการณการพัฒนา
3) การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
4) การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
5) แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
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ตารางสรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
5. โครงการพัฒนา ( 60 คะแนน) ประกอบดวย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตัง้ งบประมาณไดถูกตอง
5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
5.6โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใตหลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
รวมคะแนน

คะแนน
10
10
10
10

คะแนนที่ได
8.67
8.83
7.5
9

(5)
(5)
(5)
(5)
(5)

4.16
4.16
4.16
4.16
3.83

(5)
(5)
(5)

3.83
4.5
4.16

(5)
(5)
(5)
(5)
100

4.67
4.33
3.83
4
83.79
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ตารางการใหคะแนนการสรุปสถานการณการพัฒนา / การประเมินผลการนําแผนพัฒนา
ทองถิ่ นไปปฏิบัติ ในเชิ งปริมาณ / การประเมิน ผลการนํา แผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติใ นเชิงคุณภาพ /
แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเด็นพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ

1.การสรุป
สถานการณ
การพัฒนา

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคปกครองสวนทองถิ่น
(ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global
Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการ
พัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดาน
สังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)

2. การประเมินผล
การนํา แผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ

1) การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณเชน
การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไป
ตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจาํ นวนที่ดําเนินการจริงตามทีไ่ ดกําหนดไว
เทาไหร จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหรสามารถอธิบายได
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่
ที่ไดกําหนดไว
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative)
1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
เทคนิคตางๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ที่
ดําเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไป
ตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ การ
ดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวรสามารถใชการได
ตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัตริ าชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
สวนราชการหรือหนวยงาน
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative)
1) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทํา
โครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration)
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอกัน

3. การประเมินผล
การนํา แผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ

4.แผนงานและ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา

คะแนน คะแนนที่
เต็ม
ได
10
8.67

10

8.83

10

7.5

10

9
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คะแนน คะแนนที่
เต็ม
ได

2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการแกไข
ปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (Local
Sufficiency Economy Plan : LSEP
5.โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของ ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผน
ชื่อโครงการ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อให
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนา
อะไรในอนาคต
5.2 กําหนด
มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนดวัตถุประสงค
วัตถุประสงค
สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล
สอดคลองกับ
วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชดั เจน มี
โครงการ
ลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เปาหมาย
สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตอง
(ผลผลิตของ
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร
โครงการ) มีความ
กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวา
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง โครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
งบประมาณได
กลุมเปาหมายรอง
ถูกตอง
5.4 โครงการมีความ โครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือ
สอดคลองกับแผน
กลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง (5) โครงการสอดคลองกับ (1)
ยุทธศาสตร 20 ป
ความมั่นคง (2) การสรางความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกัน
ทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิด
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

60
(5)

4.16

(5)

4.16

(5)

4.16

(5)

4.16

5.5 เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

(5)

3.83

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน เปนศูนยกลาง
การพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการ ปฏิบตั ิใหเกิดผล
สัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผ ลสัมฤทธิ์ที่ เปนเปาหมายระยะยาว
ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแขงขันและการ
หลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูร ายไดสูง
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คะแนน คะแนนที่
เต็ม
ได

(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสราง สังคมสูง
วัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การ
บริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
5.6 โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู
สอดคลองกับ
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวย นวัตกรรม ทํานอย
Thailand 4.0
ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการ
ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการ
ที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

(5)

3.83

5.7 โครงการ
สอดคลอง กับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ แผนพัฒนา
จังหวัดที่ไดกําหนดขึ้น เพื่อขับเคลือ่ นการพัฒนาทองถิ่น เสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได
นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปน โครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไป
ดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ได กําหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน

(5)

4.5

5.8 โครงการแกไข
ปญหา ความยากจน
หรือการ เสริมสราง
ใหประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใตหลัก
ประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มี
ความ สอดคลองกับ
เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ จะให
ทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลวดวย การพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP)

(5)

4.16

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy)
(2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปรงใส
(Transparency)

(5)

4.67
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5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ
ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ทองถิ่น มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิง
ประจักษ มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ํากวารอยละหาของ
การนําไปตั้ง งบประมาณรายจายในขอบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือ รายจายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ
มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)
ที่ สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงคที่เกิดทีส่ ิ่ง ที่ไดรบั (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ)

5.11 มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลที่
คาดวาจะไดรับ

5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
สอดคลองกับ
พัฒนา ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่
วัตถุประสงค
เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค ควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการ ดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสําเร็จได (3) ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบตั ิได (4)
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอก
เวลาได

คะแนน
เต็ม
(5)

คะแนน
ที่ได
4.33

(5)

3.83

(5)

4
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3. การวิเคราะหเชิงปริมาณ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
1
2

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ
กอสรางถนนลาดยางสายบางจันสี –
หนาควน หมูที่ 1
บุกเบิกถนนสายบานนายชุม – หมอวัน หมูที่ 1

งบประมาณ

ตามแผนพัฒนา
ถนนกวางไมนอยกวา 5 ม. ยาว 156 ม.

ดําเนินการจริง
ถนนกวางไมนอยกวา 5 ม. ยาว 156 ม.

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง
491,000
490,000

ถนนผิวทางกวาง 4 ม. ยาว 750 ม.

ถนนผิวทางกวาง 4 ม. ยาว 750 ม.

490,000

480,000

3

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายสมพงษ
- ตอเขต หมูที่ 14 หมูที่ 1

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 4 ม. ยาว 326 ม.

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 4 ม. ยาว 326 ม.

983,000

982,500

4

ปรับปรุงซอมแซมถนนสายบานนายชุม หมูที่ 1

-ปรับปรุงซอมแซมเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง
4 ม. ระยะทาง 1,700 ม. ทําการ
-กอสรางถนน คสล.กวางไมนอย กวา 5 ม. ยาวไม
นอยกวา 30 ม.
-เทคอนกรีตดาดหนาทอระบายน้ํา จํานวน 2 ดาน

-ปรับปรุงซอมแซมเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
ระยะทาง 1,700 ม. ทําการ
-กอสรางถนน คสล.กวางไมนอย กวา 5 ม. ยาวไมนอย
กวา 30 ม.
-เทคอนกรีตดาดหนาทอระบายน้ํา จํานวน 2 ดาน

156,000

156,000

5

ปรับปรุงซอมแซมถนนสายบางจันสี –
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
ทุงปดน้ํา หมูที่ 1
ระยะ ทาง 900 ม
ปรับปรุงซอมแซมถนนสายบางจันสี – ควนชก หมูที่ 1 ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
ระยะ ทาง 1,850 ม.

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
ระยะ ทาง 900 ม
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
ระยะ ทาง 1,850 ม.

55,800

55,800

117,000

117,000

6

ห น า | 25
ที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตามแผนพัฒนา
กอสรางถนนลาดยางสายบางจันสี หมูที่ 1
ถนนลาดยาง กวาง 5 ม. ยาว ยาว 155 ม.
ปรับปรุงซอมแซมถนนสายหลักสิบ
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 8 ม.
หมูที่ 2
ผิวทางกวาง 5 ม. ระยะทาง 1,050 ม.
ปรับปรุงซอมแซมถนนสายสมเด็จยา
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6ม.
หมูที่ 2
ผิวทางกวาง 4 ม. ระยะทาง 1,900 ม.
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
หนาควน หมูที่ 2
ยาว 325 ม.
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎรอุทิศ หมูที่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
2
ยาว 163 ม.
กอสรางถนนลาดยาง สายบางปริก –
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทติก คอนกรีต
นาไสยูง หมูที่ 3
กวาง 5 ม. ยาว 159 ม
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3 ม. ยาว 210 ม. วาง
บางปริก – เกาะวา หมูที่ 3
ทอระบายน้ําตามแบบ 1 จุด
ปรับปรุงซอมแซมถนนสายบางปริก – ควนหินราว หมู ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 8 ม. ผิวทางกวาง 6 ม.
ที่ 3
ระยะทาง 900 ม.
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ํา – พรุพรี ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
หมูที่ 4
ยาว 148 ม.
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
ชองวัว หมูที่ 4
ยาว 163 ม.

งบประมาณ

ดําเนินการจริง
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง
ถนนลาดยาง กวาง 5 ม. ยาว ยาว 155 ม.
490,900
489,900
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 8 ม.
71,000
71,000
ผิวทางกวาง 5 ม. ระยะทาง 1,050 ม.
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6ม.
136,000
136,000
ผิวทางกวาง 4 ม. ระยะทาง 1,900 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
982,000
980,500
ยาว 325 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
492,000
492,000
ยาว 163 ม.
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทติก คอนกรีต กวาง
491,000
488,000
5 ม. ยาว 159 ม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3 ม. ยาว 210 ม. วาง
492,000
492,000
ทอระบายน้ําตามแบบ 1 จุด
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 8 ม. ผิวทางกวาง 6 ม.
85,000
85,000
ระยะทาง 900 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
492,000
492,000
ยาว 148 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
490,000
488,000
ยาว 163 ม.

ห น า | 26
ที่
17
18
19
20
21
22
23

24

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตามแผนพัฒนา
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
บานนายกิ้มตึ้ยน หมูที่ 4
ยาว 145 ม.
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
บานปาสาว หมูที่ 5
ยาว 148 ม.
ปรับปรุงซอมแซมถนนสายอาวลุงคง – อาวนิลคลาน ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
หมูที่ 5
ระยะทาง 2,050 ม.
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายโพธิ์ หมูที่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
5
ยาว 138 ม.
ปรับปรุงซอมแซมถนนสายบานนายไข – นางจุบ หมูที่ ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 5 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
5
ระยะทาง ตลอดสาย 1,300 ม.
ปรับปรุงซอมแซมถนนสายน้าํ นิ่ง –
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 8 ม. ผิวทางกวาง 5 ม.
อาวลุงคง หมูที่ 5
ระยะทาง ตลอดสาย 2,250 ม.
ปรับปรุงซอมแซมถนนสายน้าํ นิ่ง –
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 8 ม. ผิวทางกวาง 5 ม.
ทะเลสองหองหมูที่ 5
ระยะทาง 1,100 ม.
วางทอระบายน้ํา 1 จุด
ปรับปรุงซอมแซมถนนสายน้าํ นิ่ง หมูที่ 5
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
ระยะทาง 2,150 ม. วางทอระบายน้ําใหเปน
มาตรฐานงานวางทอระบายน้ํา ตามแบบกําหนด
1 จุด

ดําเนินการจริง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
ยาว 145 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
ยาว 148 ม.
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
ระยะทาง 2,050 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
ยาว 138 ม.
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 5 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
ระยะทาง ตลอดสาย 1,300 ม.
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 8 ม. ผิวทางกวาง 5 ม.
ระยะทาง ตลอดสาย 2,250 ม.
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 8 ม. ผิวทางกวาง 5 ม.
ระยะทาง 1,100 ม.
วางทอระบายน้ํา 1 จุด
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
ระยะทาง 2,150 ม. วางทอระบายน้ําใหเปนมาตรฐาน
งานวางทอระบายน้ํา ตามแบบกําหนด 1 จุด

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง
915,000
910,000
492,000

491,000

96,000

96,000

491,000

490,000

357,000

349,000

204,000

201,000

94,400

92,000

119,000

116,000

ห น า | 27
ที่
25
26
27

28
29
30
31
32

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงซอมแซมถนนสายแยกน้ํานิ่ง – หนาควน หมูที่ ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
5
ระยะทาง 1,300 ม.
ปรับปรุงซอมแซมถนนสายอาวลุงคง
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 8 ม. ผิวทางกวาง 5 ม.
หมูที่ 5
ระยะทาง ตลอดสาย 1,350 ม.
ปรับปรุงซอมแซมถนนสายเทพเจริญ – สวนปาลม
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
หมูที่ 5
ระยะทาง 1,500 ม. วางทอระบายน้ําใหเปน
มาตรฐานงานวางทอระบายน้ําตามแบบกําหนด 2 จุด
ปรับปรุงซอมแซมถนนสายไรยาว –
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
หวยเรียน หมูที่ 6
ระยะทาง 1,250 ม.
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
สายไรยาว – หวยเรียน หมูที่ 6
ยาว 163 ม.
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพานแพ – หวย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
คุงคัง หมูที่ 7
ยาว 153 ม.
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
สายหลังโรงเรียนบางขันวิทยา หมูท ี่ 7
ยาว 155 ม.
ปรับปรุงตอเติมอาคารเอนกประสงค
ปรับปรุงและตอเติมอาคารอเนก ประสงคของหมูบาน
หมูที่ 7
จํานวน 1 หลัง

ดําเนินการจริง
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
ระยะทาง 1,300 ม.
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 8 ม. ผิวทางกวาง 5 ม.
ระยะทาง ตลอดสาย 1,350 ม.
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
ระยะทาง 1,500 ม. วางทอระบายน้ําใหเปนมาตรฐาน
งานวางทอระบายน้ําตามแบบกําหนด 2 จุด
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
ระยะทาง 1,250 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
ยาว 163 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
ยาว 153 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
ยาว 155 ม.
ปรับปรุงและตอเติมอาคารอเนก ประสงคของหมูบาน
จํานวน 1 หลัง

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง
71,800
69,800
74,000

72,000

355,000

353,000

64,000

63,000

491,000

491,000

492,000

492,000

491,000

490,000

369,000

369,000

ห น า | 28
ที่
33
34
35
36
37
38
39
40
41

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตสายบานนายประไพ – นายธีระ
หมูที่ 8
ปรับปรุงซอมแซมถนนสายควนหินราวซอย 2 หมูที่ 8
กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย
ทางเขาประปา) หมูที่ 8
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายปาน –
ตนทัง หมูที่ 8
กอสรางถนนคอนกรีตสายหวยทายเภา หมูที่ 8
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สันติสุข หมูที่ 9
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสยาสน –
ควนนกไผ หมูที่ 9
กอสรางถนนลาดยางสายควนชก –
บานปาโมย หมูที่ 10
ปรับปรุงซอมแซมถนนสายศรีเทพ 4
หมูที่ 11

ตามแผนพัฒนา
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3 ม.
ยาว 198 ม.
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
ระยะทาง 2,235 ม.
ทอลอดเหลีย่ ม คสล. ขนาด 2.10 * 2.10 ยาว 10 ม.

ดําเนินการจริง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3 ม.
ยาว 198 ม.
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
ระยะทาง 2,235 ม.
ทอลอดเหลีย่ ม คสล. ขนาด 2.10 * 2.10 ยาว 10 ม.

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
ยาว 163 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
ยาว 160 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
ยาว 163 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.5 ม. ยาว 177 ม.

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง
492,000
492,000
113,000

110,000

492,000

491,000

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
ยาว 163 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
ยาว 160 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
ยาว 163 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.5 ม. ยาว 177 ม.

493,000

492,000

490,000

489,000

492,000

492,000

492,000

490,000

ถนนลาดยาง กวาง 5 ม. ยาว 329 ม.

ถนนลาดยาง กวาง 5 ม. ยาว 329 ม.

983,700

976,500

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
ระยะทาง 1,250 ม.

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
ระยะทาง 1,250 ม.

114,800

112,000

ห น า | 29
ที่
42
43
44
45
46
47
48
49
50

โครงการ
ปรับปรุงซอมแซมถนนสายศรีเทพ 8
หมูที่ 11
ปรับปรุงซอมแซมถนนสายศรีเทพ 15
หมูที่ 11
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศรีเทพ 13 หมูที่ 11
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศรีเทพ 3 หมูที่ 11
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบอดิน หมูที่ 11
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศรีเทพ 7 หมูที่ 11
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะปลาว –
ควนอีแหวง หมูที่ 12
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายปาน –
นายประสิทธิ์ หมูที่ 12
ปรับปรุงซอมแซมถนนสายบานนายคลอง หมูที่ 12

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
ระยะทาง 1,780 ม.
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
ระยะทาง 1,850 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
ยาว 163 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
ยาว 125 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
ยาว 163 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
ยาว 160 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5 ม.
ยาว 262 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
ยาว 163 ม.
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 4 ม. ผิวทางกวาง 3 ม.
ระยะทาง 350 ม.

ดําเนินการจริง
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
ระยะทาง 1,780 ม.
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
ระยะทาง 1,850 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
ยาว 163 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
ยาว 125 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
ยาว 163 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
ยาว 160 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5 ม.
ยาว 262 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
ยาว 163 ม.
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 4 ม. ผิวทางกวาง 3 ม.
ระยะทาง 350 ม.

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง
97,900
94,000
86,000

83,000

490,000

489,000

457,000

457,000

491,000

490,000

490,000

489,000

980,000

979,500

490,000

489,000

264,000

260,000
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ที่

โครงการ

51

ปรับปรุงซอมแซมถนนสายบานนายพิณ หมูที่ 13

52

ปรับปรุงซอมแซมถนนสายในโตนพัฒนา หมูที่ 13

53

55

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายนรินทร
หมูที่ 13
กอสรางถนนลาดยางสายควนประ
หมูที่ 13
กอสรางถนน ลาดยางสายสําราญราษฎร หมูที่ 14

56

กอสรางถนนลาดยางสายราษฎรพฒ
ั นา หมูที่ 14

57

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอบพัฒนา หมูที่
14
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโชคพัฒนา หมูที่
15

54

58

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
ระยะทาง 2,000 ม.
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
ระยะทาง 2,500 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
ยาว 158 ม.
ถนนลาดยาง กวาง 5 ม. ยาว 283 ม.

ดําเนินการจริง
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
ระยะทาง 2,000 ม.
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
ระยะทาง 2,500 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
ยาว 158 ม.
ถนนลาดยาง กวาง 5 ม. ยาว 283 ม.

กอสรางถนนลาดยาง กวางไมนอยกวา 5 เมตร ยาว
169 ม.
ถนนลาดยาง กวาง 6 ม. ยาว 140 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
ยาว 130 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม. ระยะทาง
จุดที่ 1 ยาว 120 ม.
จุดที่ 2 ยาว 30 ม.

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง
114,000
110,000
139,000

134,000

491,000

490,000

981,000

980,000

กอสรางถนนลาดยาง กวางไมนอยกวา 5 เมตร ยาว
169 ม.
ถนนลาดยาง กวาง 6 ม. ยาว 140 ม.

490,800

490,500

491,000

491,000

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
ยาว 130 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม. ระยะทาง
จุดที่ 1 ยาว 120 ม.
จุดที่ 2 ยาว 30 ม.

491,000

488,000

492,000

490,000
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ที่
59
60
61
62
63
64
65
66

โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวังวารี ม. 15
ปรับปรุงซอมแซมถนนสายลํานาวพัฒนา หมูที่ 15
กอสรางถนน ลาดยางสายบางปริก ทุงโคกแค หมูที่ 16
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุงปดน้ํา หมูที่ 16
ปรับปรุงซอมแซมถนนสายทุงโคกแค – เกาะปลาว หมู
ที่ 16
ปรับปรุงซอมแซมถนนสายทุงโคกแค – หนาควน หมูที่
16
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทุงโคกแค-หวยทายเภา หมูที่ 16
ปรับปรุงบริเวณอาคารสํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลบานลํานาว
รวม 66 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 4 ม. ระยะทาง ยาว
163 ม.
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
ระยะทาง 820 ม.
ถนนลาดยาง กวางไมนอยกวา 5 เมตร ยาว 168 ม.

ดําเนินการจริง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 4 ม. ระยะทาง ยาว 163
ม.
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
ระยะทาง 820 ม.
ถนนลาดยาง กวางไมนอยกวา 5 เมตร ยาว 168 ม.

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม. ระยะทาง ยาว
163 ม.
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
ระยะทาง 820 ม.
- ปรับปรุงถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
ระยะทาง 2,650 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
ยาว 163 ม.
ปูพื้นผิวแบบลาดยาง แอสฟลทติก
คอนกรีต หนา 5 ซม. พท.ดําเนินการไมนอยกวา
1,013.24 ตร.ม. รอบบริเวณ อาคารสํานักงาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม. ระยะทาง ยาว
163 ม.
ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
ระยะทาง 820 ม.
- ปรับปรุงถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.
ระยะทาง 2,650 ม.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.
ยาว 163 ม.
ปูพื้นผิวแบบลาดยาง แอสฟลทติก
คอนกรีต หนา 5 ซม. พท.ดําเนินการไมนอยกวา
1,013.24 ตร.ม. รอบบริเวณ อาคารสํานักงาน

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง
492,000
491,000
438,000

434,000

491,700

491,000

491,000

490,000

68,900

66,000

130,000

125,000

491,000

490,000

345,000

345,000

26,336,700

26,221,000
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานการพาณิชย
ที่
1
2

3
4

5

6

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ
ขยายเขตประปาหมูบานอาวนิลคลาน (ถนนสายบาง
ขัน-วังวิเศษ บางดี) หมูที่ 4
ติดตั้งระบบโซลาเซลล (พลังงานแสงอาทิตย Solar
Cell) สําหรับระบบประปาหมูบาน (บานพรุพรี) ม. 4

ตามแผนพัฒนา
ขยายเขตประปาหมูบาน 1 แหง

ดําเนินการจริง
ขยายเขตประปาหมูบาน 1 แหง

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง
102,000
102,000

ติดตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell)
ใชกับระบบสูบน้ํา โดยการติดตั้งทุนลอยตามแบบ
แปลนกําหนด
ติดตั้งระบบโซลาเซลล (พลังงานแสงอาทิตย Solar
ติดตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell)
Cell) สําหรับระบบประปาบานน้าํ นิ่ง ม. 5
ใชกับระบบสูบน้ํา
ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน (เจาะบอบาดาล) หมูที่ 6 -ขุดเจาะบอบาดาล 1 บอ
-ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบจุม
-ติดตั้งทอเมนจายน้ําประปา
ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน (บานควนหินราว) ติดตั้ง ระบบโซลาเซลล จํานวน 1 ชุด
ระบบโซลาเซลลสําหรับประปา (พลังงานแสงอาทิตย
Solar Cell) หมูที่ 8

ติดตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell) ใช
กับระบบสูบน้ํา โดยการติดตั้งทุนลอยตามแบบแปลน
กําหนด
ติดตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell) ใช
กับระบบสูบน้ํา
-ขุดเจาะบอบาดาล 1 บอ
-ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบจุม
-ติดตั้งทอเมนจายน้ําประปา
ระบบโซลาเซลล จํานวน 1 ชุด

452,000

452,000

470,000

469,000

301,000

301,000

249,000

247,000

ปรับปรุงระบบประปา หมูที่ 8

ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน จํานวน 1 แหง

493,000

493,000

ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน จํานวน 1 แหง
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ที่
7

8
9

10

11

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน (บานควนชก) โดยการ ติดตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell)
ติดตั้งระบบโซลาเซลลพลังงานแสงอาทิตย Solar Cell ใชกับระบบสูบน้ํา ตามแบบที่กําหนด
หมูที่ 10
ติดตั้งระบบโซลาเซลล พลังงานแสงอาทิตย (Solar
ระบบโซลาเซลล พลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell)
Cell) สําหรับระบบประปาริมสระน้ํา หมูที่ 12
ระบบประปา
ปรับปรุงทอเมนจายน้ําประปาภูเขา
-ติดตั้งทอเมนจายน้ําประปาโดยเชือ่ มตอกับระบบ
หมูที่ 13
ประปาเดิม
-ติดตั้งประตูน้ําทองเหลือง จํานวน 2 ชุด
ขยายเขตประปาหมูบาน
-ติดตั้งทอเมนจายน้ําประปาโดยติดตั้งเชื่อมตอกับทอ
(ซอยบานตาเสือ) หมูที่ 15
เมนจายน้ําประปาเดิม
-ติดตั้งประตูน้ําทองเหลือง จํานวน 1 ชุด
ขยายเขตประปาหมูบานตามแนวถนน
-ติดตั้งทอเมนจายน้ําประปาโดยติดตั้งเชื่อมตอกับทอ
สายรัตนธาร ซอย 1 หมูที่ 15
เมนจายน้ําประปาเดิม
-ติดตั้งประตูน้ําทองเหลือง จํานวน 1 ชุด
รวม 11 โครงการ

ดําเนินการจริง
ติดตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell) ใช
กับระบบสูบน้ํา ตามแบบที่กําหนด
ระบบโซลาเซลล พลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell)
ระบบประปา
-ติดตั้งทอเมนจายน้ําประปาโดยเชือ่ มตอกับระบบ
ประปาเดิม
-ติดตั้งประตูน้ําทองเหลือง จํานวน 2 ชุด
-ติดตั้งทอเมนจายน้ําประปาโดยติดตั้งเชื่อมตอกับทอ
เมนจายน้ําประปาเดิม
-ติดตั้งประตูน้ําทองเหลือง จํานวน 1 ชุด
-ติดตั้งทอเมนจายน้ําประปาโดยติดตั้งเชื่อมตอกับทอ
เมนจายน้ําประปาเดิม
-ติดตั้งประตูน้ําทองเหลือง จํานวน 1 ชุด

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง
333,000
333,000

327,000

327,000

492,000

480,000

67,000

63,000

33,000

31,000

3,319,000

3,298,000
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
เด็กเขารวมกิจกรรม 1,000 คน
เด็กเล็กไดเขารวมแขงขันทักษะทั้ง
7 ศูนย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 7 ศูนย มีวัสดุอุปกรณสาํ หรับ
ใชในการจัดนิทรรศการและจัดแสดงผลงานของเด็ก
เล็ก
เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บานลํานาว
ทั้ง 7 ศูนย

1
2

จัดงานวันเด็กแหงชาติ
แขงขันทักษะทางวิชาการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

3

จัดนิทรรศการและแสดงผลงาน
“นองอนุบาล”

4

วันสําคัญตาง ๆ

5

พัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครูผดู ูแลเด็ก สังกัด ครูผดู ูแลเด็ก/ผูชวยครูผูดูแลเด็ก สังกัด อบต.บานลํา
อบต.บานลํานาว
นาว
สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
เด็กเล็กใน ศพด.สังกัด อบต.
บานลํานาว จํานวน 7 ศูนย

6

7

ปรับปรุงซอมแซมและปรับปรุงภูมทิ ัศนศูนยพัฒนาเด็ก ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1ศูนย
เล็ก อบต.บานลํานาว
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานน้ํานิ่ง) หมูที่ 5

ดําเนินการจริง
เด็กเขารวมกิจกรรม 1,000 คน
เด็กเล็กไดเขารวมแขงขันทักษะทั้ง
7 ศูนย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 7 ศูนย มีวัสดุอุปกรณสาํ หรับใช
ในการจัดนิทรรศการและจัดแสดงผลงานของเด็กเล็ก

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง
160,000
132,984
25,000
24,941
20,000

18,084

เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บานลํานาว
ทั้ง 7 ศูนย

20,000

ไมใช
งบประมาณ

ครูผดู ูแลเด็ก/ผูชวยครูผูดูแลเด็ก สังกัด อบต.บานลํา
นาว
สนับสนุนคาอาหารกลางวัน และวัสดุการศึกษา ให
ศพด.สังกัด อบต.
บานลํานาว จํานวน 7 ศูนย
ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1ศูนย

40,000

23,946

2,716,230

2,712,710

487,000

487,000
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ที่
8

โครงการ
อาหารกลางวันนักเรียน
รวม 8 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
รร. สังกัด สพฐ. จํานวน 5 แหง ในเขตพื้นที่
อบต. บานลํานาว

ดําเนินการจริง
รร. สังกัด สพฐ. จํานวน 5 แหง ในเขตพื้นที่ อบต.
บานลํานาว

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง
8,600,000
8,769,000
15,585,030

12,168,665
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
ขอมูลภูมิปญ
 ญาทองถิ่นในเขตพื้นที่ตําบลบานลํานาว

ดําเนินการจริง
ขอมูลภูมิปญ
 ญาทองถิ่นในเขตพื้นที่ตําบลบานลํานาว

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง
5,000
ไมใช
งบประมาณ

1

จัดทําขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น

2

สงเสริมงานประเพณีลอยกระทง

ประชาชนในพื้นที่ตําบลบานลํานาวเขารวมกิจกรรม
ประมาณ 500 คน

ประชาชนในพื้นที่ตําบลบานลํานาวเขารวมกิจกรรม
ประมาณ 500 คน

50,000

37,014

3

จัดซื้ออุปกรณกีฬาหมูบาน

จัดซื้ออุปกรณกีฬาใหหมูบานทั้ง 16 หมูบาน

จัดซื้ออุปกรณกีฬาใหหมูบานทั้ง 16 หมูบาน

100,000

99,606

4

แขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ

-เชิงปริมาณ ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยผูด ูแลเด็ก ผูปกครอง -เชิงปริมาณ ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยผูด ูแลเด็ก ผูปกครอง
และเด็กเล็กใน ศพด. อบต.บานลํานาว ทั้ง 7 ศูนย และเด็กเล็กใน ศพด. อบต.บานลํานาว ทั้ง 7 ศูนย

90,000

89,605

5

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ อบต.บานลํานาว

200,000

198,400

6

สงเสริมงานประเพณีชักพระอําเภอบางขัน

เด็ก เยาวชน ประชาชน ทั่วไปของตําบลบานลํานาวทั้ง
16 หมูบาน
เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่อําเภอบางขันและ
อําเภอใกลเคียงเขารวมโครงการ ไมนอยกวา
1,000 คน

38,400

38,400

เด็ก เยาวชน ประชาชน ทั่วไปของตําบลบานลํานาวทั้ง
15 หมูบาน
เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่อําเภอบางขันและ
อําเภอใกลเคียงเขารวมโครงการ ไมนอยกวา 1,000 คน
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ที่
7

8

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ
ตามแผนพัฒนา
จัดกิจกรรมสงเสริมลานประเพณีทอ งถิ่น

สงเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี เทศกาลวัน
มาฆะบูชาแหผาขึ้นธาตุ นครศรีธรรมราชและแหผาหม
พระพุทธลีลาศิริธรรมนครอัครมหามิ่งมงคล
สงเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีเทศกาลเดือน จัดกิจกรรมสงเสริมงานประเพณีทอ งถิ่น
สิบ
รวม 8 โครงการ

ดําเนินการจริง
จัดกิจกรรมสงเสริมลานประเพณีทอ งถิ่น

จัดกิจกรรมสงเสริมงานประเพณีทอ งถิ่น

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง
55,000
55,000

30,000

30,000

636,800

548,025
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2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

1

กอสรางลานกีฬาชุมชน
(บานปาเตย) หมูที่ 13

2

กอสรางลานกีฬาชุมชน
หมูที่ 14

รวม 2 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
-กอสรางลานกีฬา กวาง 20 ม. ยาว 30 ม.
หนา 0.10 ม.
-ตีเสนขอบ ติดตั้งอุปกรณสนามวอลเลยบอล สนาม
เซปกตะกรอ
-กอสรางลานกีฬากวาง 20 ม. ยาว 30 ม.
หนา 0.10 ม.
-ตีเสนขอบ ติดตั้งอุปกรณสนามวอลเลยบอล สนาม
เซปกตะกรอ

ดําเนินการจริง
-กอสรางลานกีฬา กวาง 20 ม. ยาว 30 ม.
หนา 0.10 ม.
-ตีเสนขอบ ติดตั้งอุปกรณสนามวอลเลยบอล สนาม
เซปกตะกรอ
-กอสรางลานกีฬากวาง 20 ม. ยาว 30 ม.
หนา 0.10 ม.
-ตีเสนขอบ ติดตั้งอุปกรณสนามวอลเลยบอล สนาม
เซปกตะกรอ

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง
348,000
345,000

348,000

346,000

696,000

691,000
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2.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่
1

2
3
4
5
6
7
8

โครงการ
สํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา ประจําป 2562
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ประจําป 2562
ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม
ม.2
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม
ม.8
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม
ม.9
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม
ม.10
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม
ม.14

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
สุนัขและแมวในพื้นที่ตําบลบานลํานาวไดรับการ
ควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา

ดําเนินการจริง
สุนัขและแมวในพื้นที่ตําบลบานลํานาวไดรับการควบคุม
และปองกันโรคพิษสุนัขบา

ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบาใหกับสุนัขและแมวในพื้นที่
ตําบลบานลํานาว
โรงเรียน/ศพด./แหลงชุมชน/วัด/ตลาด

ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบาใหกับสุนัขและแมวในพื้นที่
ตําบลบานลํานาว
โรงเรียน/ศพด./แหลงชุมชน/วัด/ตลาด

สตรีชวงอายุ 30-70 ป เขารวมโครงการจํานวน
20 คน
สตรีชวงอายุ 30-70 ป เขารวมโครงการจํานวน
20 คน
สตรีชวงอายุ 30-70 ป เขารวมโครงการจํานวน 20
คน
สตรีชวงอายุ 30-70 ป เขารวมโครงการจํานวน
20 คน
สตรีชวงอายุ 30-70 ป เขารวมโครงการจํานวน
20 คน

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง
33,840
16,920

173,200

170,326

45,800

15,878

สตรีชวงอายุ 30-70 ป เขารวมโครงการจํานวน 20 คน

5,450

5,450

สตรีชวงอายุ 30-70 ป เขารวมโครงการจํานวน 20 คน

5,450

5,450

สตรีชวงอายุ 30-70 ป เขารวมโครงการจํานวน 20 คน

5,450

5,450

สตรีชวงอายุ 30-70 ป เขารวมโครงการจํานวน 20 คน

5,450

5,450

สตรีชวงอายุ 30-70 ป เขารวมโครงการจํานวน 20 คน

5,450

5,450
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ที่
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

โครงการ
อบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค ม.2
อบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค ม.3
อบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค ม.4
อบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค ม.5
อบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค ม.6
อบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค ม.8
อบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค ม.9
อบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค ม.10
อบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค ม.11
อบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค ม.12
อบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค ม.13
อบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค ม.14
ควบคุมการขาดสารไอโอดีน ม.2
ควบคุมการขาดสารไอโอดีน ม.8
ควบคุมการขาดสารไอโอดีน ม.9
ควบคุมการขาดสารไอโอดีน ม.10
ควบคุมการขาดสารไอโอดีน ม.14
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ม.2
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ม.3
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ม.4

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน
ปายรณรงครงคเรื่องสารไอโอดีน จํานวน 1 ปาย
ปายรณรงครงคเรื่องสารไอโอดีน จํานวน 1 ปาย
ปายรณรงครงคเรื่องสารไอโอดีน จํานวน 1 ปาย
ปายรณรงครงคเรื่องสารไอโอดีน จํานวน 1 ปาย
ปายรณรงครงคเรื่องสารไอโอดีน จํานวน 1 ปาย
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 40 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 40 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 40 คน

ดําเนินการจริง
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน
ปายรณรงครงคเรื่องสารไอโอดีน จํานวน 1 ปาย
ปายรณรงครงคเรื่องสารไอโอดีน จํานวน 1 ปาย
ปายรณรงครงคเรื่องสารไอโอดีน จํานวน 1 ปาย
ปายรณรงครงคเรื่องสารไอโอดีน จํานวน 1 ปาย
ปายรณรงครงคเรื่องสารไอโอดีน จํานวน 1 ปาย
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน40 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน40 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 40 คน

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง
5,450
5,450
5,450
5,450
5,450
5,450
5,450
5,450
5,450
5,450
5,450
5,450
5,450
5,450
5,450
5,450
5,450
5,450
5,450
5,450
5,450
5,450
5,450
5,450
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
9,100
9,100
9,100
9,100
9,100
9,100
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ที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

โครงการ
ตามแผนพัฒนา
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ม.5
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 40 คน
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ม.6
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 40 คน
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ม.8
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 40 คน
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ม.9
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 40 คน
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ม.10 ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 40 คน
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ม.11 ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 40 คน
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ม.12 ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 40 คน
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ม.13 ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 40 คน
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ม.14 ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 40 คน
สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก ม.3 ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 20 คน
สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก ม.4 ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 20 คน
สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก ม.5 ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 20 คน
สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก ม.6 ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 20 คน
สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กม.11 ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 20 คน
สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กม.12 ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 20 คน
สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กม.13 ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 20 คน
รวม 44 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดําเนินการจริง
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 40 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 40 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 40 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 40 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 40 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 40 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 40 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 40 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 40 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 20 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 20 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 20 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 20 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 20 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 20 คน
ประชาชนเขารวมโครงการ จํานวน 20 คน

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง
9,100
9,100
9,100
9,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
9,100
9,100
9,100
9,100
9,100
9,100
8,100
8,100
5,450
5,450
5,450
5,450
5,450
5,450
5,450
5,450
5,450
5,450
5,450
5,450
5,450
5,450
572,840
443,124
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ

1

เสริมสรางครอบครัวเขมแข็ง

2
3

สงเสริมพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี
ฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผูส ูงอายุ

4

สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

ตามแผนพัฒนา
ครอบครัวเด็กในพื้นที่ตําบลบานลํานาว ประมาณ
30 ครอบครัว
กลุมสตรี จํานวน 50 คน
ผูสูงอายุตาํ บลบานลํานาว ,คณะผูบ ริหาร เจาหนาที่
จํานวน 150 คน
ประชาชน, ผูนําทองถิ่น,หนวยงานภาครัฐ เอกชน

ดําเนินการจริง
ครอบครัวเด็กในพื้นที่ตําบลบานลํานาว ประมาณ
30 ครอบครัว
กลุมสตรี จํานวน 50 คน
ผูสูงอายุตาํ บลบานลํานาว ,คณะผูบ ริหาร เจาหนาที่
จํานวน 150 คน
ประชาชน, ผูนําทองถิ่น,หนวยงานภาครัฐ เอกชน เขา
รวมประชุมประชาคมตําบล

รวม 4 โครงการ

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง
40,000
28,557
30,000
200,000

23,532
184,532

15,650

ไมใช
งบประมาณ
236,621

285,650

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2.7 แผนงานงบกลาง
ที่
1
2
3

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
รวม 3 โครงการ

ตามแผนพัฒนา
ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป ไดรับเบีย้ ยังชีพ
ผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยังชีพ

ดําเนินการจริง
ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป ไดรับเบีย้ ยังชีพ
ผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยังชีพ

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง
10,400,000
11,632,400
2,300,000
2,782,400
120,000
127,500
12,820,000
14,542,300
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่
1

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ
สงเสริมอาชีพ (การเลีย้ งผึ้งและการเพาะเห็ดโคน)

ตามแผนพัฒนา
กลุมเกษตรกร,กลุมสตรี,ประชาชนทั่วไป จํานวน
50 คน

ดําเนินการจริง
กลุมเกษตรกร,กลุมสตรี,ประชาชนทั่วไป จํานวน
50 คน

รวม 1 โครงการ

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง
40,000
36,812
40,000

36,812

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

1

อนุรักษและพัฒนาปาชุมชน

2
3

ขุดลอกสระเก็บน้ําบานบางปริก หมูที่ 3
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
แหลงน้ําสาธารณะ
โครงการกอสรางฝายน้ําลน (ฝายมีชีวิต) หวยชองแค
หมูที่ 2
รวม 4 โครงการ

4

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตามแผนพัฒนา
การอนุรักษและพัฒนาพื้นที่ปาชุมชน

ดําเนินการจริง
ปลูกปาเพิ่ม จํานวน 5 ไร

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง
30,000
26,525

ขุดลอกสระเก็บน้ํา 1 แหง
ประชาชนเขารวมโครงการ 80 คน

ขุดลอกสระเก็บน้ํา 1 แหง
ประชาชนเขารวมโครงการ 87 คน

444,000
40,000

335,000
33,455

ฝายน้ําลนขนาด กวาง 1 ม. สูง 1 ม. ยาว 18 ม.

ฝายน้ําลนขนาด กวาง 1 ม. สูง 1 ม. ยาว 18 ม.

261,000

261,000

775,000

655,980
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1
2
3

ปรับปรุงหลุมทิ้งขยะ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
ใหความรูเรื่องการจัดการน้ําเสีย

4

กําจัดขยะอินทรียดวยการทําน้ําหมักชีวภาพ

รวม 4 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงหลุมทิ้งขยะ
ประชาชนทั้ง 16 หมูบาน
ประชาชน, หนวยงานราชการ,โรงงานอุตสาหกรรม
และโรงเรียน
-จัดกิจกรรมอบรมใหความรูและ จัดตั้งจุดเรียนรูการ
กําจัดขยะ อินทรียดวยการทําน้ําหมักชีวภาพ
-กลุมเปาหมาย จํานวน 40 คน

ดําเนินการจริง
ปรับปรุงหลุมทิ้งขยะ จํานวน 3 ครั้ง
ประชาชนทั้ง 16 หมูบาน
ประชาชน ผูนําชุมชน สถานประกอบการเขารวม
จํานวน 19 คน
-จัดกิจกรรมอบรมใหความรูและ จัดตั้งจุดเรียนรูการ
กําจัดขยะ อินทรียดวยการทําน้ําหมักชีวภาพ
-กลุมเปาหมาย จํานวน 45 คน

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง
200,000
193,400
80,000
64,600
8,000
4,580
40,000

36,530

328,000

299,110
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

1

จัดงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา และกิจกรรมวันสําคัญ

2
3

จัดซื้อวัสดุในการปฏิบตั ิงาน
จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

4

สงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง อบต.บานลํานาว
จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูห ัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
รวม 6 โครงการ

5
6

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
กิจกรรมงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา และวันสําคัญ
ตาง ๆ
วัสดุในการปฏิบัติงาน
การจัดทําแผนที่ภาษีฯ ใหครอบคลุมพื้นที่ของ อบต.
บานลํานาว
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
อบต.บานลํานาว
โตะพับเอนกประสงค จํานวน 10 ตัว
ขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น และประชาชนใน
พื้นที่

ดําเนินการจริง
กิจกรรมงานรัฐพิธบี รมราชาภิเษกสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 10
จัดซื้อวัสดุในการปฏิบตั ิงาน
การจัดทําแผนที่ภาษีฯ ใหครอบคลุมพื้นที่ของ อบต.
บานลํานาว
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
อบต.บานลํานาว
โตะพับเอนกประสงค จํานวน 10 ตัว
ขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น และประชาชนใน
พื้นที่

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง
200,000
124,482
100,000
150,000

57,893
106,400

20,000

20,000

47,000
50,000

46,500
33,400

567,000

388,675
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล
5.3 แผนงานบริหารการศึกษา
ที่
1

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ
จัดซื้อวัสดุในการปฏิบตั ิงาน
รวม 1 โครงการ

ตามแผนพัฒนา
วัสดุในการปฏิบัติงาน

ดําเนินการจริง
จัดซื้อวัสดุในการปฏิบตั ิงาน

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง
200,000
47,860
200,000

47,860
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร

ป 2562
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
66
1.2 แผนงานการพาณิชย
11
รวม
77
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา
8
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
10
2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2
2.4 แผนงานสาธารณสุข
59
2.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
5
2.7 แผนงานงบกลาง
4
รวม
88
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
1
3.2 แผนงานการเกษตร
รวม
1
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงานการเกษตร
4
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
5
รวม
9
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
6
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
5.3 แผนงานการศึกษา
1
รวม
7
รวมทั้งสิ้น
182

ทําจริงป 2562
จํานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)

26,363,000
3,319,000
29,682,000

66
11
77

26,221,000
3,298,000
29,519,000

15,425,030
636,800
696,000
572,840
315,650
16,835,100
34,481,420

8
8
2
44
4
3
69

12,168,665
548,025
691,000
443,124
236,621
14,542,300
28,629,735

40,000
40,000

1
1

36,812
36,812

775,000
378,000
1,153,000

4
4
8

655,980
299,110
955,090

567,000
200,000
767,000
66,123,420

6
1
7
162

388,675
47,860
436,535
59,577,172

หมายเหตุ ผลสําเร็จในการบรรลุเปาหมายในการดําเนินการ คิดเปนรอยละ 162*100/182 = 89.01
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4. การวิเคราะหเชิงคุณภาพ
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร

จํานวน
โครงการ

ผลการดําเนินงาน
คิดเปน
งบประมาณ
รอยละ
ที่เบิกจาย

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
66
40.74
1.2 แผนงานการพาณิชย
11
6.79
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา
8
4.94
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
8
4.94
2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2
1.23
2.4 แผนงานสาธารณสุข
44
27.16
2.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
4
2.47
2.7 แผนงานงบกลาง
3
1.85
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
1
062
3.2 แผนงานการเกษตร
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงานการเกษตร
4
2.47
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
4
2.47
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
6
3.70
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
5.3 แผนงานการศึกษา
1
0.62
รวม
162
100.00

คิดเปน
รอยละ

26,221,000
3,298,000

44.01
5.53

12,168,665
548,025
691,000
443,124
236,621
14,542,300

20.42
0.92
1.16
0.74
0.40
24.41

36,812
-

0.06
-

655,980
299,110

1.10
0.50

388,675
47,860
59,577,172

0.65
0.08
100.00
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1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 66 โครงการ คิดเปนรอยละ
40.74 งบประมาณที่เบิกจาย 26,221,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.01
- แผนงานการพาณิชย จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 11 โครงการ คิดเปนรอยละ 6.79 งบประมาณที่
เบิกจาย 3,298,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.53
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
- แผนงานการศึกษา จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 4.94 งบประมาณที่
เบิกจาย 12,168,665 บาท คิดเปนรอยละ 20.42
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 8 โครงการ คิดเปนรอย
ละ 4.94 งบประมาณที่เบิกจาย 548,025 บาท คิดเปนรอยละ 0.92
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 1.23
งบประมาณที่เบิกจาย 691,000 บาท คิดเปนรอยละ 1.16
- แผนงานสาธารณสุข จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 44 โครงการ คิดเปนรอยละ 27.16 งบประมาณ
ที่เบิกจาย 443,124 บาท คิดเปนรอยละ 0.74
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 4 โครงการ คิดเปนรอยละ
2.17 งบประมาณที่เบิกจาย 236,621 บาท คิดเปนรอยละ 0.40
- แผนงานงบกลาง จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 1.85 งบประมาณที่
เบิกจาย 14,452,300 บาท คิดเปนรอยละ 24.41
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 1 โครงการ คิดเปนรอยละ
0.62 งบประมาณที่เบิกจาย 36,812 บาท คิดเปนรอยละ 0.06
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- แผนงานการเกษตร จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.47 งบประมาณที่
เบิกจาย 655,980 บาท คิดเปนรอยละ 1.10
- แผนงานเคหะและชุมขน จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.47
งบประมาณที่เบิกจาย 299,110 บาท คิดเปนรอยละ 0.50
5)ยุทธศาสตรการพัฒนากากรบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล
- แผนงานบริหารทั่วไป จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.70 งบประมาณที่
เบิกจาย 388,675 บาท คิดเปนรอยละ 0.65
- แผนงานการศึกษา จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.62 งบประมาณที่
เบิกจาย 47,860 บาท คิดเปนรอยละ 0.08
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เมื่อพิจารณาดูจากจํานวนโครงการที่ดําเนินการ จะเห็นไดวา ยุทธศาสตรที่มีการดําเนินการสูงสุด คือ
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รองลงมา คือ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกร
ภายใตระบบธรรมาภิบาล และยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาดูจากจํานวนงบประมาณที่เบิกจาย จะเห็นไดวา ยุทธศาสตรที่มีการเบิกจายงบประมาณ
สูงสุด คือ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รองลงมา คือ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกร
ภายใตระบบธรรมาภิบาล และยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามลําดับ
แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวใน
ภาพรวมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1) วิธีการ
องค การบริ ห ารส ว นตํ า บลบ า นลํ านาวไดทํา แบบสอบถามประเมิ น ผลความพึงพอใจตอ ผลการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวในภาพรวม โดยแบบสอบถามไดแบงออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ
การวิเ คราะห ขอมู ล ระดั บ ความพึงพอใจของประชาชนทั้งโดยรวม และเปน รายดาน โดยการหา
คาเฉลี่ย (Mean) แลว นํ า ผลที่ ได ไปเที ย บเกณฑการแปลความหมายที่ไดกําหนดไว โดยกําหนดตามเกณฑ
คะแนน ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับ มาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับ นอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับ นอยที่สุด
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2) ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในภาพรวม
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามเพศ
เพศ

จํานวน(คน)
รอยละ
ชาย
167
56.66
หญิง
133
43.34
รวม
300
100.00
จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเปนเพศชาย จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ
56.66 และเพศหญิง จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 43.34
จําแนกตามอายุ
อายุ
จํานวน(คน)
รอยละ
20 – 30 ป
39
13.00
31 – 40 ป
73
24.34
41 – 50 ป
91
30.33
51 – 60 ป
76
25.33
สูงกวา 60 ป
21
7.00
รวม
300
100.00
จากตารางพบวา ผูต อบแบบสอบถามสวนใหญ มี อายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 91 คน คิดเป น
รอยละ 30.33 รองลงมามีอายุระหวาง 51-60 ป จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 5.331 และอายุระหวาง
31-40 ป จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 24.34 ตามลําดับ
จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จํานวน(คน)
รอยละ
ประถมศึกษา
176
58.66
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
93
31.00
อนุปริญญาตรีหรือเทียบเทา
16
5.34
ปริญญาตรี
15
5.00
รวม
300
100.00
จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีการศึกษาระดั บประถมศึกษา จํานวน 176 คน
คิดเปนรอยละ 58.66 รองลงมาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ
31.00 และการศึกษาระดับอนุปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 5.34 ตามลําดับ
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อาชีพหลัก

อาชีพ
จํานวน(คน)
รอยละ
คาขาย ธุรกิจสวนตัว
13
4.33
รับจาง
30
10.00
นักเรียน นักศึกษา
6
2.00
เกษตรกร
251
83.67
รวม
300
100.00
จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอาชีพเกษตรกร จํานวน 251 คน คิดเปนรอยละ
83.67 รองลงมาอาชีพรับจาง จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 10 และคาขาย ธุรกิจสวนตัว จํานวน 13 คน
คิดเปนรอยละ 4.33 ตามลําดับ
สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ภาพรวม
ความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย (X) ระดับความพึงพอใจ
1.เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
3.83
มาก
2.การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3.91
มาก
3.การเป ด โอกาสให ป ระชาชนแสดงความคิ ด เห็ น ในโครงการ/
3.99
มาก
กิจกรรม
4.รายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
3.71
มาก
5.ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
3.58
มาก
6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
3.69
มาก
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกปญหา
3.86
มาก
8.การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน
3.55
มาก
9.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
4.06
มาก
รวม
3.80
มาก
สรุปไดวา ระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวใน
ภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีคาเฉลี่ย 3.80 ระดับความพึงพอใจมาก และประชาชนมีระดับ
ความพึงพอใจในภาพรวมของแตละดาน เรียงจากลําดับสูงสุด ดังนี้
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06
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การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99
การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกปญหา ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.86
เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.83
รายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.69
ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.58
การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55
5. สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล
5.1 เชิงปริมาณ
การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ในรอบปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลโดยวัดจากจํานวน
โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นเทียบกับผลการดําเนินงานจริงที่ดําเนินการ ซึ่งจากการติดตาม
ประเมินผล องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวไดดําเนินการโครงการ จํานวน 162 โครงการ เทียบกับ
โครงการที่ตั้งไวในแผนพั ฒนาทองถิ่ น ประจําป 2562 จํานวน 182 โครงการ เมื่ อวัดในเชิ งปริมาณ มีการ
ดําเนินงานไดจริงรอยละ 89.01
5.2 เชิงคุณภาพ
เมื่อพิจารณาในดานการพัฒนาปรากฏวามีการพัฒนาครอบคลุมทุกยุทธศาสตร แตจะเนนหนักในดาน
โครงสรางพื้นฐานเปนสวนใหญ เนื่องจากปญหาในดานโครงสรางพื้นฐานยังไมพัฒนาเทาที่ควร รวมถึงการให
ความสําคัญกับงานดานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม มุงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จายเงินเบี้ยยัง
ชีพใหกับผูสูงอายุ ผู พิการ ผูปวยเอดส การสงเสริมดานการศึกษา ดานการกีฬา การสืบทอดและส งเสริ ม
ประเพณี วั ฒ นธรรมต า ง ๆ ทั้ ง ในระดั บ ท อ งถิ่ น และระดั บ ชาติ การให ค วามสํ า คั ญ กั บ การอนุ รั ก ษ

ห น า | 54
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในดานการบริหารจัดการองคกรไดพัฒนาองคกรใหทันสมัย มีอุปกรณใน
การปฏิบัติงานอยางเพียงพอ พัฒนาบุคลากรใหมีความรอบรูและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และจากการ
ประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม ประชาชนมีความพึง
พอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว คือ พึงพอใจมาก นับไดวาแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวฉบับที่ผานมาไดมีผลดําเนินการเชิงคุณภาพในระดับที่ประชาชนมีความ
พึงพอใจ
5.3 คาใชจาย ( Cost)
การใชจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว เปนไปตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป และการใชจายเงินสะสม เงินทุนสํารองสะสม ฯลฯ โดยจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น ป
2562 จํานวน 182 โครงการ งบประมาณตั้งไว จํานวน 66,123,420 บาท สามารถนํามาปฏิบัติไดจริง จํานวน
162 โครงการ มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 59,577,172 บาท
6.4 เวลา (Time)
ระยะเวลาในการดําเนิน งานในป งบประมาณ พ.ศ.2562 สามารถดําเนินการเสร็จ สิ้น ภายใน
ปงบประมาณ จํ า นวน 160 โครงการ และมีโ ครงการที่อยูร ะหวางดําเนิน การ 2 โครงการ คือ โครงการ
ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน (เจาะบอบาดาล) หมูที่ 6 และ ปรับปรุงบริเวณอาคารสํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลบานลํานาว
6.5 การไดรับประโยชน
1) การพัฒนาตามยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน ประกอบดวยการ การกอสราง/การปรับปรุง
เสนทางคมนาคมขนสงใหไดมาตรฐาน ทําใหประชาชนมีความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรไปมาระหวาง
กันและการขนสงสินคาทางการเกษตรสามารถเลือกใชเสนทางที่เชื่อมโยงระหวางพื้นที่ลดระยะเวลาในการ
ขนสง การปรับปรุงระบบประปา เชน การติดตั้งโซลาเซลลเพื่อใชกับระบบประปาหมูบานทําใหประหยัดคา
ไฟฟา ลดตนทุนในการผลิตน้ําประปา ประชาชนจึงชําระคาน้ําประปาลดลง เปนตน
2) การพัฒนาตามยุทธศาสตรคุณภาพชีวิตและสังคม ประกอบดวย งานสาธารณสุข เชน การฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใหแกสุนัขและแมว เปนบริการขั้นพื้นฐานที่บริการประชาชนใหไดรับความสะดวก
และปลอดภัยจากการระบาดของโรคพิษสุนัขบา โดยการสงเจาหนาที่ลงพื้นที่ในชุมชนบริการฉีดวัคซีนตามจุด
ตางๆโดยไมเก็บคาบริการ การฉีดพนหมอกควันกําจัดลุงลายตัวแกเพื่อปองกันการระบาดของโรคไขเลือดออก
งานดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ เชน การจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อสงเสริมใหเด็ก
เยาวชนในชุมชนเกิดความรักสามัคคี กลาแสดงออก เติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ
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3) การพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ เชน การสงเสริมใหประชาชนมีความรูเรื่องการ
เพาะเห็ดโคน โดยทําเปนอาชีพเสริมที่สามารถสรางรายไดเสริมใหกับครอบครัวได และสามารถสรางความ
สามัคคีของชุมชนหากสามารถรวมกลุมกัน
4) การพัฒนาตามยุทธศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย งานดานการเคหะ
และชุมชน เชน งานจัดเก็บขยะ การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน สงเสริมใหครัวเรือนมีการคัดแยกขยะกอนทิ้ง
และสามารถนําขยะเปยกมาใชทําปุยหมักชีวภาพ ใชรดน้ําตนไม และเมื่อคัดแยกขยะออกเปนแตละประเภท
แลวสามารถรวบรวมขายสรางรายไดใหกับครัวเรือน เกิดความสะอาดเรียบรอย ลดภาระการจัดเก็บขยะของ
หนวยงาน งานดานการเกษตร เชน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การขุดลอกคูคลอง การสรางฝายชะลอน้ํา
ทําใชชุมชนมีทรัพยากรปาไมที่สมบูรณ มีน้ําไวใชในการเกษตรตลอดทั้งป เปนตน
5) การพัฒนาตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล เชน การจัดงาน
รัฐพิธี พิธีการทางศาสนา และวันสําคัญตางๆ ทําใหประชาชนสามารถเขารวมพิธีการตาง ระลึกถึงวันสําคัญ
และรวมสืบทอดประเพณีทางศาสนา

สวนที่ 4 สรุปผลการติดตามและประเมินผล
1.สรุปการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
1.1 ความสําเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร
1) ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สามารถแบงแผนงานออกเปน 3 แผนงาน
คือ (1)แผนงานอุ ตสาหกรรมและการโยธา (2)แผนงานการพาณิชย (3) แผนงานเคหะและชุมชน โดยมี
โครงการทั้งหมดที่บรรจุอยูในยุทธศาสตรที่ 1 จํานวน 77 โครงการ งบประมาณ จํานวน 29,682,000 บาท
และสามารถนํามาดําเนินการไดจริง จํานวน 77 โครงการ เบิกจายงบประมาณ จํานวน 29,519,000 บาท
2) ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสั ง คม สามารถแบ ง แผนงานออกเป น
7 แผนงาน คื อ (1)แผนงานการศึ ก ษา (2)แผนงานการศาสนา วั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ (3)แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (4)แผนงานสาธารณสุข (5) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (6) แผนงานการ
สรางความเขมแข็งของชุมชน (7) แผนงานงบกลาง โดยมีโครงการทั้งหมดที่บรรจุอยูในยุทธศาสตรที่ 2 จํานวน
88 โครงการ งบประมาณ จํานวน 34,481,420 บาท สามารถนํามาดําเนินการจริง จํานวน 69 โครงการ
เบิกจายงบประมาณ จํานวน 28,629,735 บาท ซึ่งมีโครงการที่ไมสามารดําเนินการได จํานวน 19 โครงการ
โดยสวนใหญเปนแผนงานสาธารณสุข เกี่ยวเนื่องกับโครงการตามพระราชดําริ
3) ยุ ทธศาสตร ที่ 3 การพัฒ นาเศรษฐกิจ สามารถแบงแผนงานออกเป น 2 แผนงาน คื อ
(1) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (2) แผนงานการเกษตร โดยมีโครงการที่บรรจุในยุทธศาสตรที่ 3
จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ จํ านวน 40,000 บาท สามารถนํามาดําเนินการจริง จํ านวน 1 โครงการ
เบิกจายงบประมาณ จํานวน 36,812 บาท
4) ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สามารถแบงแผนงาน
ออกเปน 2 แผนงาน คื อ (1) แผนงานการเกษตร (2) แผนงานเคหะและชุ มชน โดยมีโครงการที่บรรจุใน
ยุทธศาสตรที่ 4 จํานวน 9 โครงการ งบประมาณ 1,153,000 บาท สามารถนํามาดําเนินการจริง จํานวน 8
โครงการ เบิกจายงบประมาณ จํานวน 955,090 บาท
5) ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล สามารถ
แบ งแผนงานออกเปน 3 แผนงาน คื อ (1) แผนงานบริห ารทั่วไป (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(3)แผนงานการศึกษา โดยมีโครงการที่บรรจุในยุทธศาสตรที่ 5 จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ 767,000 บาท
สามารถนํามาดําเนินการจริง จํานวน 7 โครงการ เบิกจายงบประมาณ จํานวน 388,878 บาท
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1.2 ความสําเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
โครงการที่เสร็จ
(โครงการ)

ยุทธศาสตร

โครงการที่อยู
ระหวางดําเนินการ
(โครงการ)
2

รวมโครงการ
ทั้งหมด
(โครงการ)
77

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

75

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

69

69

การพัฒนาเศรษฐกิจ

1

1

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

8

8

การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล

7

7

รวม

160

2

162

สรุปวา มีโครงการทั้งหมดที่นํามาดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 162 โครงการ
สามารถจําแนกออกเปน โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ จํานวน 160 โครงการ และมี
โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงบริเวณอาคารสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลบานลํานาว หมูที่ 15 และโครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน(เจาะบอบาดาล) หมูที่ 6
2. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน
2562 ไดมีขอเสนอแนะจากการติดตามฯ ดังนี้
1) การเสนอโครงการเขาแผนพัฒนาทองถิ่น ควรพิจารณาใหมีการเสนอโครงการใหครอบคลุมการ
พัฒนาในทุกๆดาน เมื่อมีการประชาคมระดับหมูบานหรือระดับตําบลเพื่อจัดทําแผนครั้งตอไป ควรกระตุนให
หมูบานเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาดานอื่นๆ ไมควรเนนหนักทางดานใดดานหนึ่ง
2) ถนนบางสายหากมีการใชงบประมาณในการซอมแซมบอยๆ นาจะกอสรางใหมีความคงทน ถาวร
ไมสิ้นเปลืองงบประมาณในการซอมแซม เชน ลาดยาง หรือ คอนกรีต
3) การของบประมาณอุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ สํ า หรั บ โครงการที่ เ กิ น ศั ก ยภาพ ควรจะมี ก ารกํ า หนด
รายละเอียดใหชัดเจน และมีความพรอมของสถานที่ ระยะเวลาในการดําเนินการ และใหผูเกี่ยวของเตรียม
ความพรอมในการของบประมาณ เพื่อความรวดเร็วในการดําเนินการ
4) การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ในปงบประมาณถัดไปควรมีโครงการพัฒนามากกวานี้ และการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช เพื่อสงเสริมใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดมากขึ้น

