
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว 
 

 

                                           

                                                ฝายนโยบายและแผน 

สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบล 

อําเภอบางขัน จังหวดันครศรธีรรมราช 

โทรศัพท:075-809135  www.banlamnow.go.th 

รายงานผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565) 

 



 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว 
       เร่ือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65)  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
--------------------------------------------- 

   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 (3) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังปดประกาศผลการ
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ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
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และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 และสามารถดาวน
โหลดรายละเอียดไดทาง www.banlamnow.go.th หัวขอ รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
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คํานํา 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 

และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 29  ไดกําหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการติดตามและประเมินผล ตลอดจนรายงานผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล

ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน รวมท้ังการ

ประกาศผลการติดตามฯใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีรายงานผล และ

ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล  บาน

ลํานาว ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2562 เปนท่ีเรียบรอยแลว ทําใหทราบวาในปงบประมาณท่ีผานมานั้นสามารถดําเนินการตามแผนพัฒนา

ทองถ่ินสําเร็จลุลวงมากนอยเพียงใด และทางคณะกรรมการติดตามฯ หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะ

สามารถใชเปนประโยชนและแนวทางในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินในปงบประมาณตอไป 
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สวนท่ี 1  บทนํา 

1. ความสําคัญของการติดตามประเมินผล 

 การติดตาม (Monitoring)  และการประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมี

จุดมุงหมายไมเหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน เม่ือนําแนวคิดและหลักการ

ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation ) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยให

ผูบริหาร  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ขององคการบริหารสวน

ตําบลบานลํานาว สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน โครงการไดอยางมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล

บานลํานาว  จึงเปนการติดตามผลท่ีใหความสําคัญ ดังนี้  

1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

บานลํานาว หรือกิจกรรมตางๆท่ีดําเนินการหรือไมไดดําเนินการ ตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีกําหนดไวหรือไม 

รวมท้ังงบประมาณในการดําเนินงาน 

2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตางๆในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว ตรวจสอบดู

วา แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนา ไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังทางดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา

ท่ีกําหนดไวหรือไมอยางไร 

3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา

อุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินงานตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ิน และข้ันตอนตางๆในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ

ดําเนินงานตามตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว วาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว

หรือไม ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําใหทราบถึง

จุดแข็ง (strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ

แผนพัฒนาทองถ่ิน  โครงการ กิจกรรมตางๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผูบริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดองคการ

บริหารสวนตําบล ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานลํา

นาว สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลอง

กับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตําบลบานลํานาว 

บทสรุปของความสําคัญคือ  ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆไปเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิง

คุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุด และเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบ

ในการดําเนินการขยายโครงการ งานตางๆ ท่ีเปนจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสรางจุดแข็งนี้ และเม่ือ
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พบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหม่ัน รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลด

ถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดออนก็ตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดี

ข้ึน ตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาส และสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในองคการบริหาร

สวนตําบลบานลํานาวใหเกิดประโยชน เพ่ือดําเนินการขยายแผนงาน โครงการตางๆพรอมการปรับปรุงและเรง

รีบดําเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว โดยการ

ติดตามและประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมาย

ท่ีตั้งไวอยางดียิ่ง 

2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลว วาสิ่ง

ใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการ 

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินแผนงาน 

โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปน

วัตถุประสงคได ดังนี้  

 1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว  ซ่ึงจะ

ชวยตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

 2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาของการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาพผล

การดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีกําหนดไว 

 3. เพ่ือเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ การยกเลิก

โครงการท่ีไมเหมาะสม หรือหมดความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว 

 4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว            

 5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหาร ปลัด/รองปลัด  ผูบริหารระดับสํานัก/กอง ทุกระดับของ

องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว ท่ีจะตองผลักดันใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการตางๆเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนในตําบล

บานลํานาวและชุมชนท้ัง 16 หมูบาน หรือสวนรวมมากท่ีสุด 

 6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของการปฏิบัติงานตาม

แผนงาน/โครงการ ของสํานัก/กอง/ฝายตางๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ขอ  29  กําหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอ 

ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังปด

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบ

หาวันนับแตวันท่ีรายงายผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา

สามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

(4) แตงตั้งอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามความท่ีเห็นสมควร 

3.1 การดําเนินการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย 

1) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว ท่ีสภาองคการบริการสวนตําบล 

บานลํานาวคัดเลือก จํานวน 3 คน 

2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน 

3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวคัดเลือก  

จํานวน 2 คน 

4) หัวหนาสวนบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิท่ีนายกองคการ

บริหารสวนตําบลบานลํานาวคัดเลือก จํานวน 2 คน 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว

ตองดําเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้ 

  1) ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่

ป โดยกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว 

  2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และ

หวงเวลาท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 

  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอ

นายกองคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวเพ่ือดําเนินการตอไป 
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3.2 การรายงานผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว มีอํานาจ

หนาท่ีในการรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอนายก

องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว  เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวเสนอตอสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบานลํานาว และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว โดย

อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 

ภาพแสดงข้ันตอนการรายงานผล 

 

 

 

ต้ังขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

 

 

  

                                                                                               ภายในเดือนธันวาคม 

 

  

 

 

ต้ังขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น

ใหประชาชนในตําบลบานลํานาวทราบในที่เปดเผยภายใน

สิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว

และตองประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

นายกองคการ

บริหารสวน

ตําบล 

สภาองคการ

บริหารสวน

ตําบล 

รายงานผล เสนอ

นายกองคการ

บริหารสวน

ตําบล 

คณะกรรมการ

พัฒนาทองถิ่น 

นายกองคการ

บริหารสวน

ตําบล 

เสนอ

เสนอ เสนอ 
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4. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสําคัญ คือ การนําไปใชแกปญหาตางๆระหวางดําเนินโครงการ 

รองลงมาคือ นําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต ประโยชนตางๆแยกเปนหัวขอ 

ดังนี้ 

 1.ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตางๆของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินการตาม

โครงการ ซ่ึงจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปในทางเดียวกัน 

 2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตางๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินและการ

ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ท้ังใน

ปจจุบันและอนาคต 

 3. ชวยใหการใชทรัพยากรตางๆเกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา งบประมาณ 

และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

 4. สามารถเก็บรวบรวม  วิเคราะหขอมูลตางๆท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตางๆ

ท่ีจะนําไปจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลท่ีเปนจริง ทําใหไดรับ

ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตางๆ 

 5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ

โครงการ มีความสํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด

เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 

 6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด /รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก /กอง/

ฝายตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว สามารถวินิจฉัยสั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุม     มี

เหตุผลในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาท่ี นอกจากนี้ยังสามารถ

กําหนดมาตรการตางๆสําหรับการปรับปรุงแกไข และปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได 

 7. ทําใหภารกิจตางๆของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวแตละคน แตละสํานัก/กอง/

ฝาย/ตางๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายขององคการ

บริหารสวนตําบลบานลํานาวเกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจ ใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 

กิจกรรม งานตางๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการ 

   

 

 

 



สวนท่ี 2  การติดตามและประเมินผล  

1.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   1.1.1 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว เปน

แผนพัฒนาท่ีกําหนดระยะเวลา 4 ป ซ่ึงเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตําบลบานลํา

นาว ท่ีกําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และแผนชุมชน  

วิสัยทัศนในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว 

“ประชาชนมีสุข ชุมชนพัฒนา” 

 

ยุทธศาสตร 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

   ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล 

 
เปาประสงค 
   1. เสนทางคมนาคมท่ีไดมาตรฐาน 

   2. ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ 
   3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
   4. ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายไดเพียงพอ 

   5. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม 
   6. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 
 

ตัวช้ีวัด 
    1. จํานวนระยะทางถนนท่ีไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
    2. จํานวนครัวเรือนผูใชน้ํา 

    3.  รอยละของครัวเรือนท่ีผานเกณฑ จปฐ. 
    4.  จํานวนประชาชนไดรับการสงเสริมดานอาชีพ 
    5.  รอยละของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีไดรับการอนุรักษ ฟนฟู 

    6.  รอยละระดับความพึงพอใจของประชาชน 
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คาเปาหมาย 

   1. ระยะทางเสนทางคมนาคมท่ีไดมาตรฐาน ปละ 4 กม. 
   2. ประชาชนมีน้ําใชอุปโภคบริโภค ปละ 50 ครัวเรือน 
   3. ครัวเรือนผานเกณฑ จปฐ. รอยละ 90 ตอป 

   4. จํานวนประชาชนไดรับการสงเสริมดานอาชีพ ปละ 50 คน  
   5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษฟนฟู รอยละ 5 ตอป 
   6. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ รอยละ 90 ตอป 

 
กลยุทธ 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

   กลยุทธ 
   1.  พัฒนาเสนทางคมนาคมในตําบลใหไดมาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอยางท่ัวถึง 
   2. พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค 

   3. พัฒนาสาธารณูปโภคใหมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 

   ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

   กลยุทธ 
   1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   2. สงเสริมสุขภาพอนามัย รณรงคปองกันโรคติดตอและไมติดตอ พัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชนใหถูก

สุขลกัษณะ 
   3. รณรงคปองกันควบคุมการแพรระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจํานวนผูเสพและผูเก่ียวของให
นอยลง 

   4. สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบรอยและการบรรเทาสาธารณ
ภัยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
   5. พัฒนาการกีฬา เสริมสรางโอกาสใหประชาชนทุกกลุมออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางท่ัวถึง 

   6. สงเสริมการทํานุบํารุงและรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน พัฒนา
ฟนฟูตอยอดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม 
   7. สงเคราะหและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสในสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ี

ดีและพ่ึงพาตนเองได 
   8. สรางกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมกิจกรรมชุมชน 

   ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   กลยุทธ 
   1. สงเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนากลุมอาชีพ 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   กลยุทธ 

   1. การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและปรับปรุงภูมิทัศนท่ี
เหมาะสมตอสภาพแวดลอมของชุมชน 
   2. เสริมสรางประสิทธิภาพในการกําจัด บําบัดมลพิษ แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

   ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล 
   กลยุทธ 

   1. สงเสริมประชาธิปไตยและเสริมสรางความเขมแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหาร
จัดการทองถ่ิน สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีตอบสนองตอความตองการในระดับชุมชน ภายใต
กระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

   2. พัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส 
   3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการ 

 1.2 โครงการพัฒนาทองถิ่นและผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ยุทธศาสตร 

โครงการท่ีเสร็จ 

(โครงการ) 

โครงการท่ีอยู

ระหวางดําเนินการ 

(โครงการ) 

จํานวนโครงการ

ท้ังหมด 

(โครงการ) 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 32 2 34 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 75  75 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 1  1 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 4  4 

การพัฒนาการบรหิารจดัการองคกรภายใตระบบ 

ธรรมาภิบาล 

3  3 

รวม 115 2 117 
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     1.3  ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวได

ประชุมเม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2561 เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

ประจําปงบประมาณ 2561 จึงมีขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

1. การประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม  โดยภาพรวมนั้นมีความครบถวนตามหลักวิชาการ ซ่ึง 

สามารถวัดผลความพึงพอใจของในภาพรวมและผลการประเมินความพึงพอใจอยูในเกณฑดี  รวมถึงวิธีการลง

พ้ืนท่ีในหมูบานเพ่ือใหไดกลุมเปาหมายท่ีตอบแบบสอบถาม 

2. การใชแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจครั้งตอไป หากสามารถทําได นาจะทําการ 

ประเมินแยกเปนประเด็นยุทธศาสตร เพ่ือจะไดผลการประเมินท่ีมีความละเอียด ครอบคลุมในแตละโครงการ 

3. ควรแนะนํา สรางความรู ความเขาใจ ใหแกผูนําหมูบานและประชาชนในทองถ่ิน เพ่ือใหเกิด 

ความรูความเขาใจในการติดตามประเมินผลมากข้ึน และเห็นความสําคัญของการติดตามและประเมินผล ซ่ึงจะ

ชวยใหประชาชนมีความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมากยิ่งข้ึน   

  

2.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.2562  

 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  

      ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การ

ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดมีแนว

ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.248 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  เปนแบบท่ี

กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว 

ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต

วันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ประกอบดวย 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 คะแนน 

3. ยุทธศาสตร 60 คะแนน ประกอบดวย 

(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน 

(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 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 เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา 

ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว  

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว เปนแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนด 

ระยะเวลา 5 ป (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565) ซ่ึงเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการ

บริหารสวนตาํบลบานลํานาว ท่ีกําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบาน

ลํานาว ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับยุทธศาสตร

การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา

กลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป

(พ.ศ.2561-2580) อันกอใหเกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนท่ีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

1.ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว 

1) วิสัยทัศน(vision) คือ สภาพการณท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวอยากใหเกิดข้ึนใน

อนาคตขางหนา การกําหนดวิสัยทัศนจึงเปนการตอบคําถามวา “องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวตองการ

อะไรในอนาคต”  จึงไดกําหนดวิสัยทัศนหรือสิ่งท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

    “ชุมชนพัฒนา  ประชาชนมีสุข  ” 

  ชุมชนพัฒนา หมายถึง มีระบบโครงสราง พ้ืนฐานท่ีดี  เสนทางคมนาคมสะดวก มี

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ท่ีเพียงพอตอการดํารงชีวิต 

ประชาชนมีสุข หมายถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีสุขอนามัยท่ีดี ไดรับการศึกษาท่ี 

เหมาะสม มีอาชีพและรายไดเพียงพอ ครอบครัวมีความรักความอบอุน มีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 

 2) แผนยุทธศาสตรการพัฒนา   มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

   ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

   ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
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   ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล 

3) เปาประสงค  ประกอบดวย 

1. เสนทางคมนาคมท่ีไดมาตรฐาน 

2. ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ 

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

4. ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายไดเพียงพอ 

5. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม 

6. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

4) กลยุทธ  ประกอบดวย  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

กลยุทธ คือ 

1) พัฒนาเสนทางคมนาคมในตําบลใหไดมาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอยางท่ัวถึง 

2) พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค 

3) พัฒนาสาธารณูปโภคใหมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

กลยุทธ คือ 

1) พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2) สงเสริมสุขภาพอนามัย รณรงคปองกันโรคติดตอและไมติดตอ พัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชนให

ถูกสขุลักษณะ 

 3) รณรงคควบคุมปองกันการควบคุมการแพรระบาดของยาเสพติด เพ่ือลดจํานวนผูเสพและ

ผูเก่ียวของใหนอยลง 

4) สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบรอย และการบรรเทา       

สาธารณภัย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

5) พัฒนาการกีฬา เสริมสรางโอกาสใหประชานทุกกลุมออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางท่ัวถึง 

6) สงเสริมการทํานุบํารุงและรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน

พัฒนาฟนฟูตอยอดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม 

7) สงเคราะหและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสในสังคมใหมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีและพ่ึงพาตนเองได 

8) สรางกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมกิจกรามชุมชน 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 กลยุทธ คือ 

1) สงเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพ  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

กลยุทธ คือ 

1) การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและปรับปรุงภูมิ

ทัศนท่ีเหมาะสมตอสภาพแวดลอมของชุมชน 

2) เสริมสรางประสิทธิภาพในการกําจัด บําบัดมลพิษ แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล 

กลยุทธ คือ 

1)สงเสริมประชาธิปไตยและเสริมสรางความเขมแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการ

บริหารจัดการทองถ่ิน สงเสริมการจัดทํา แผนพัฒนาทองถ่ิน ตอบสนองความตองการในระดับชุมชน 

ภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

2) พัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส 

3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง เพ่ือเสริมสราง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

      แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองกับแผนพัฒนา

ทองถ่ิน  ประกอบดวย 

1.การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน 

2.การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 

3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 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  

                       แหงชาติฉบับท่ี 12   5 คะแนน 
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  (6)โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 

 (7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5  คะแนน 

 (8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน  

    ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน 

(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 

(10) มีการประมาณราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 

  (11) มีการกําหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     5 คะแนน 

(12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา

ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 

 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผล 

      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบาน     

ลํานาว กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดระยะเวลา ดังนี้ 

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวน 

ตําบลบานลํานาวอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส  

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายก 

องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวภายปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป เพ่ือใหนายกองคการ

บริหารสวนตําบล เสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองกับยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ (หรือ 

ผลผลิต) ท่ีไดกําหนดข้ึนมีความสอดคลองและนําไปกําหนดวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว 

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและประเมินผล 

ประกอบดวย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือท่ีมีอยูจริงใน

องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวมาปฏิบัติงาน 

1.4 ความกาวหนา (Process) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตางๆ จะวัดจากรายการ 

ท่ีเปนโครงการในรอบ 5 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและท่ีผานมา โครงการท่ีตอเนื่องจากปท่ีผานมา 
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1.5 ประสิทธิภาพ ( Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวางผลผลิต 

หรือผลท่ีไดรับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใชไปในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวซ่ึง

สามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จํานวน ระยะเวลา เปนตน 

     1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลท่ีไดจากประสิทธิภาพทําใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 

(Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัด

เปนความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 

     การกําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนท่ีจะตอง

วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวท้ังในระดับหมูบานและตําบลบานลํานาว 

และอาจรวมถึงอําเภอบางขันและจังหวัดนครศรีธรรมราชดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิง

การพัฒนาทองถ่ินแบบองครวมของจังหวัดเดียวกัน 

2.4 กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว 

กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  

  1.การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปนการ

ยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด โดยท่ัวไปการ

สัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-

formal interview) ซ่ึงใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure interview) ดําเนินการสัมภาษณและ

การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซ่ึงคลายๆกับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง 

  2.การสังเกต (Observation) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการ

บริหารสวนตําบลบานลํานาว ใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถ่ิน มีการบันทึกการ

สังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1)การสังเกตแบบมีสวนรวม (Non-

participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทาง

กายภาพ โครางสราง และความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในทองถ่ิน 

  3.เอกสาร (Document) การติดตามและประเมินยุทธศาสตรและโครงการมีความจําเปน

อยางยิ่งท่ีตองใชเอกสาร ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของ

ประชาชนในทองถ่ิน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค 

คาเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน 

  

 



สวนท่ี 3  ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล  

1.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

แนวทางการพัฒนาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี) 3 พ.ศ.2561  
ไดมีการกําหนดการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยสามารถแบงประเด็นการพิจารณา ดังนี้   

 1) สรปุคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 

 2) ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

 3) การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 

 4) ยุทธศาสตร 

                        ตารางสรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 

 

  

 

 

 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 18.41 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศกัยภาพ 20 16.16 

3. ยุทธศาสตร    ( 60 คะแนน )  ประกอบดวย   

   3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 9 

   3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 8.33 

   3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 8.33 

   3.4 วิสัยทัศน (5) 4.5 

   3.5 กลยุทธ (5) 4.33 

   3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร (5) 4.33 

   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 4.16 

   3.8 แผนงาน (5) 4.33 

   3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 4.16 

รวม 100 86.04 
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ตารางการใหคะแนนขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน / การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ/  

ยุทธศาสตร 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ี

ได 

1.ขอมูลสภาพท่ัวไป

และขอมูลพ้ืนฐาน

ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 

1.1 ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะ

ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหลงนํ้า ลักษณะ

ของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การ

เลือกตั้ง  ฯลฯ 

(20) 

(3) 

 

3 

1.2 ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การ

เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และชวงอายุ

และจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

1.3 ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      

ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

(2) 1.83 

1.4 ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การ

ประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

(2) 2 

1.5 ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การปศุสัตว การ

บริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ

เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) 

(2) 1.67 

1.6 ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา ประเพณี

และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

(2) 1.83 

1.7 ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน นํ้า ปาไม ภูเขา คุณภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 1.75 

1.8 การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือการใช

ขอมูล จปฐ. 

(2) 1.83 

1.9 การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการประชุม

ประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมทํา รวมตัดสินใจ รวม

ตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู 

เพ่ือแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

(3) 2.5 

2.การวิเคราะห

สภาวการณและ

ศักยภาพ 

1. การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความ

เช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

และ Thailand 4.0 

(20) 

(5) 

 

4 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ี

ได 

 2. การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช ผลของ

การบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(3) 2.33 

3. การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ

ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 

ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

(3) 2.5 

4. การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ 

กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ

และความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(3) 2.5 

5. การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทางภูมิศาสตร 

กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(3) 2.33 

6. ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส

การพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการ

ดําเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity 

(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 2.5 

3.ยุทธศาสตร 

3.1 ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการ

พัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ20 ป แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   และ Thailand 4.0 

(60) 

(10) 

 

9 

3.2 ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตจังหวัด 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และ

ยุทธศาสตรจังหวัดและเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   และ Thailand 4.0 

(10) 8.33 

3.3 ยุทธศาสตร

จังหวัด 

 

สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาคแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย/

ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 

ป และ Thailand 4.0 

(10) 8.33 

3.4 วิสัยทัศน วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการจะ

เปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพท่ีเปน

ลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสัมพันธกับโครงการพัฒนา

ทองถ่ิน 

(5) 4.5 

3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึง

ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

(5) 4.33 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ี

ได 

3.6 เปาประสงคของ

แตละประเด็นกล

ยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยทุธ

ท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 4.33 

3.7 จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร 

(Positioning) 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสู

ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5) 4.16 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใด

เรื่องหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธ 

จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความ

ชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดย

ระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกลาว 

(5) 4.33 

3.9 ความเช่ือมโยง

ของยุทธศาสตรใน

ภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/โครงการจาก

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  

Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและ

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แผนพัฒนาหมูบานและชุมชน 

แผนพัฒนาตําบล และแผนพัฒนาอําเภอ 

(5) 4.16 

 

 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

            แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถแบงประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

1) สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

2) การสรุปสถานการณการพัฒนา 

3) การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

4) การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

5) แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 
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             ตารางสรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

           

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 8.67 

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.83 

3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 7.5 

4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 9 

5. โครงการพัฒนา  ( 60 คะแนน)  ประกอบดวย   

   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 4.16 

   5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 4.16 

   5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตัง้งบประมาณไดถูกตอง (5) 4.16 

   5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 4.16 

   5.5 เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 

(5) 3.83 

   5.6โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 3.83 

   5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 4.5 

   5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 4.16 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) (5) 4.67 

   5.10 มีการประมาณราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.33 

   5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ (5) 3.83 

   5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 4 

รวมคะแนน 100 83.79 
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 ตารางการใหคะแนนการสรุปสถานการณการพัฒนา / การประเมินผลการนําแผนพัฒนา

ทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ / การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ / 

แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ี

ได 

1.การสรุป

สถานการณ 

การพัฒนา 

 

เปนการวิเคราะหกรอบการจดัทํายุทธศาสตรขององคปกครองสวนทองถ่ิน 

(ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global 

Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการ

พัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดาน

สังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10 

 

 

8.67 

 

 

 

2. การประเมินผล

การนํา แผนพัฒนา

ทองถิ่นไปปฏิบัติใน

เชิงปริมาณ 

1) การควบคมุท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปรมิาณเชน 

การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลติน่ันเองวาเปนไป

ตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจาํนวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไว

เทาไหร จาํนวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหรสามารถอธิบายได

ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ี

ท่ีไดกําหนดไว 

 2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิง

ปริมาณ (Quantitative) 

10 8.83 

3. การประเมินผล

การนํา แผนพัฒนา

ทองถิ่นไปปฏิบัติใน

เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา

เทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ท่ี

ดําเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไป

ตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุครภุัณฑ การ

ดําเนินการตางๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวรสามารถใชการได

ตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล

การปฏิบัตริาชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติ

ราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ

สวนราชการหรือหนวยงาน 

 2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิง

คุณภาพ (Qualitative) 

10 7.5 

4.แผนงานและ

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มคีวามสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทํา

โครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand (Demand 

Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 

กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 

10 9 
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 2) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไข

ปญหาความยากจน หลักประชารฐั และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) (Local 

Sufficiency Economy Plan : LSEP 

  

5.โครงการพัฒนา 

5.1 ความชัดเจนของ

ช่ือโครงการ 

 

 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ีเปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือให

การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ช่ือ

โครงการมคีวามชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนา

อะไรในอนาคต 

60 

(5) 

 

4.16 

5.2 กําหนด

วัตถุประสงค

สอดคลองกับ

โครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนดวัตถุประสงค

สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล 

วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มี

ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4.16 

5.3 เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) มีความ 

ชัดเจนนําไปสูการตั้ง   

งบประมาณได

ถูกตอง 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตอง

ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มผีลผลิตอยางไร 

กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวา

โครงการน้ีจะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ

กลุมเปาหมายรอง 

(5) 4.16 

5.4 โครงการมีความ 

สอดคลองกับแผน 

ยุทธศาสตร 20 ป 

โครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือ

กลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง (5) โครงการสอดคลองกับ (1) 

ความมั่นคง (2) การสรางความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและ

เสรมิสรางศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกัน

ทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิด

ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 

 

 

4.16 

5.5 เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) มีความ

สอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาต ิ

โครงการมคีวามสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 

12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน เปนศนูยกลาง

การพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมาย

อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการ ปฏิบัติใหเกิดผล

สัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิท่ี เปนเปาหมายระยะยาว 

ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแขงขันและการ

หลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง  

(5) 

 

 

 

 

 

 

3.83 
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   (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสราง สังคมสูง

วัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

(4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การสรางความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การ

บริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

  

5.6 โครงการมีความ 

สอดคลองกับ 

Thailand 4.0 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู 

Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวย นวัตกรรม ทํานอย 

ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภณัฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 

(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการ

ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคดิสรางสรรค และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก

การเนนภาคการผลติสินคา ไปสูการเนน ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการ

ท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรยีบเชิง

เปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 3.83 

5.7 โครงการ

สอดคลอง กับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ แผนพัฒนา

จังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลือ่นการพัฒนาทองถ่ิน เสมือนหน่ึงการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหน่ึงออกจากกันได 

นอกจากน้ีโครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปน โครงการเช่ือมตอหรือเดนิทางไป

ดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีได กําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

(5) 4.5 

5.8 โครงการแกไข

ปญหา ความยากจน

หรือการ เสริมสราง

ใหประเทศชาติ 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ภายใตหลัก 

ประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 

ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน

โครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ี จะให

ทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวย การพัฒนา

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดาน

การเกษตรและแหลงนํ้า) (LSEP) 

(5) 4.16 

5.9 งบประมาณ มี

ความ สอดคลองกับ

เปาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 

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 

 

 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ 

ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลาง

ทองถ่ิน มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิง

ประจักษ มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ํากวารอยละหาของ

การนําไปตั้ง งบประมาณรายจายในขอบัญญัต/ิเทศบัญญัติ เงิน

สะสม หรือ รายจายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5) 

 

4.33 

5.11 มีการกําหนด 

ตัวช้ีวัด (KPI) และ 

สอดคลองกับ

วัตถุประสงคและผลท่ี

คาดวาจะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 

ท่ี สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล 

(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ

กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผล

ของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่ง ท่ีไดรบั (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5) 

 

 

3.83 

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

 

 

 

 

 

 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ

พัฒนา ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ี

เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ

เขียนวัตถุประสงค ควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมคีวาม

เฉพาะเจาะจง ในการ ดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ

ประเมินผลระดับของความสําเร็จได (3) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงาน

อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได (4) 

เปนเหตเุปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอก

เวลาได 

(5) 

 

 

 

 

4 
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3. การวิเคราะหเชิงปริมาณ 

 1.   ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

1 กอสรางถนนลาดยางสายบางจันส ี–  

หนาควน  หมูท่ี 1 

ถนนกวางไมนอยกวา 5 ม. ยาว 156 ม. ถนนกวางไมนอยกวา 5 ม. ยาว 156 ม.    491,000    490,000 

2 บุกเบิกถนนสายบานนายชุม – หมอวัน หมูท่ี 1 ถนนผิวทางกวาง 4 ม. ยาว 750 ม. ถนนผิวทางกวาง 4 ม. ยาว 750 ม.    490,000    480,000 

3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายสมพงษ 

- ตอเขต หมูท่ี 14  หมูท่ี 1 

ถนนคอนกรตีเสริมเหล็กกวาง 4 ม. ยาว 326 ม. ถนนคอนกรตีเสริมเหล็กกวาง 4 ม. ยาว 326 ม.  983,000  982,500 

4 ปรับปรุงซอมแซมถนนสายบานนายชุม หมูท่ี 1 -ปรับปรุงซอมแซมเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง  

4 ม. ระยะทาง 1,700 ม. ทําการ  

-กอสรางถนน คสล.กวางไมนอย กวา 5 ม. ยาวไม

นอยกวา 30 ม.  

-เทคอนกรีตดาดหนาทอระบายนํ้า จํานวน 2 ดาน 

-ปรับปรุงซอมแซมเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม. 

ระยะทาง 1,700 ม. ทําการ  

-กอสรางถนน คสล.กวางไมนอย กวา 5 ม. ยาวไมนอย

กวา 30 ม.  

-เทคอนกรีตดาดหนาทอระบายนํ้า จํานวน 2 ดาน 

  156,000   156,000 

5 ปรับปรุงซอมแซมถนนสายบางจันสี –  

ทุงปดนํ้า หมูท่ี 1 

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม. 

ระยะ ทาง 900 ม 

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม. 

ระยะ ทาง 900 ม 

  55,800   55,800 

6 ปรับปรุงซอมแซมถนนสายบางจันสี – ควนชก หมูท่ี 1 ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง  4 ม. 

ระยะ ทาง 1,850 ม.  

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง  4 ม. 

ระยะ ทาง 1,850 ม.  

  117,000   117,000 
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ท่ี โครงการ 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

7 กอสรางถนนลาดยางสายบางจันส ีหมูท่ี 1 ถนนลาดยาง กวาง 5 ม. ยาว ยาว 155 ม.  ถนนลาดยาง กวาง 5 ม. ยาว ยาว 155 ม.    490,900   489,900 

8 ปรับปรุงซอมแซมถนนสายหลักสบิ  

หมูท่ี 2 

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 8 ม.  

ผิวทางกวาง 5 ม. ระยะทาง 1,050 ม.  

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 8 ม.  

ผิวทางกวาง 5 ม. ระยะทาง 1,050 ม.  

    71,000     71,000 

9 ปรับปรุงซอมแซมถนนสายสมเด็จยา  

หมูท่ี 2 

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6ม.  

ผิวทางกวาง 4 ม. ระยะทาง 1,900 ม.  

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6ม.  

ผิวทางกวาง 4 ม. ระยะทาง 1,900 ม.  

   136,000    136,000 

10 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 

หนาควน หมูท่ี 2 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.  

ยาว 325 ม. 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.  

ยาว 325 ม. 

982,000 980,500 

11 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎรอุทิศ หมูท่ี 

2 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.   

ยาว 163 ม. 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.   

ยาว 163 ม. 

  492,000   492,000 

12 กอสรางถนนลาดยาง สายบางปรกิ –  

นาไสยูง หมูท่ี 3 

ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทติก คอนกรีต 

กวาง 5 ม. ยาว 159 ม 

ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทติก คอนกรีต กวาง 

5 ม. ยาว 159 ม 

491,000 488,000 

13 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 

บางปริก – เกาะวา หมูท่ี 3 

ถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก กวาง 3 ม. ยาว 210 ม. วาง

ทอระบายนํ้าตามแบบ 1 จุด 

ถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก กวาง 3 ม. ยาว 210 ม. วาง

ทอระบายนํ้าตามแบบ 1 จุด 

492,000 492,000 

14 ปรับปรุงซอมแซมถนนสายบางปรกิ – ควนหินราว หมู

ท่ี 3 

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 8 ม. ผิวทางกวาง 6 ม.

ระยะทาง 900 ม.  

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 8 ม. ผิวทางกวาง 6 ม.

ระยะทาง 900 ม.  

85,000 85,000 

15 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระนํ้า – พรุพรี 

หมูท่ี 4 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.  

ยาว 148 ม. 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.  

ยาว 148 ม. 

492,000 492,000 

16 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 

ชองวัว หมูท่ี 4 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.  

ยาว 163 ม. 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.  

ยาว 163 ม. 

490,000 488,000 
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ท่ี โครงการ 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

17 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 

บานนายก้ิมตึ้ยน หมูท่ี 4 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.  

ยาว 145 ม. 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.  

ยาว 145 ม. 

915,000 910,000 

18 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 

บานปาสาว หมูท่ี 5 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.  

ยาว 148 ม. 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.  

ยาว 148 ม. 

492,000 491,000 

19 ปรับปรุงซอมแซมถนนสายอาวลุงคง – อาวนิลคลาน 

หมูท่ี 5 

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.

ระยะทาง 2,050 ม. 

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.

ระยะทาง 2,050 ม. 

96,000 96,000 

20 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายโพธ์ิ หมูท่ี 

5 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.  

ยาว 138 ม. 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.  

ยาว 138 ม. 

491,000 490,000 

21 ปรับปรุงซอมแซมถนนสายบานนายไข – นางจุบ หมูท่ี 

5 

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 5 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.

ระยะทาง ตลอดสาย 1,300 ม.  

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 5 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.

ระยะทาง ตลอดสาย 1,300 ม.  

357,000 349,000 

22 ปรับปรุงซอมแซมถนนสายนํ้าน่ิง –  

อาวลุงคง  หมูท่ี 5 

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 8 ม. ผิวทางกวาง 5 ม.

ระยะทาง ตลอดสาย 2,250 ม.  

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 8 ม. ผิวทางกวาง 5 ม.

ระยะทาง ตลอดสาย 2,250 ม.  

204,000 201,000 

23 ปรับปรุงซอมแซมถนนสายนํ้าน่ิง –  

ทะเลสองหองหมูท่ี 5 

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 8 ม. ผิวทางกวาง 5 ม.

ระยะทาง 1,100 ม. 

วางทอระบายนํ้า 1 จุด 

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 8 ม. ผิวทางกวาง 5 ม.

ระยะทาง 1,100 ม. 

วางทอระบายนํ้า 1 จุด 

94,400 92,000 

24 ปรับปรุงซอมแซมถนนสายนํ้าน่ิง หมูท่ี 5 ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.

ระยะทาง 2,150 ม. วางทอระบายนํ้าใหเปน

มาตรฐานงานวางทอระบายนํ้า ตามแบบกําหนด  

1 จุด  

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.

ระยะทาง 2,150 ม. วางทอระบายนํ้าใหเปนมาตรฐาน

งานวางทอระบายนํ้า ตามแบบกําหนด 1 จุด  

119,000 116,000 
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ท่ี โครงการ 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

25 ปรับปรุงซอมแซมถนนสายแยกนํ้าน่ิง – หนาควน หมูท่ี 

5 

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.

ระยะทาง 1,300 ม. 

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.

ระยะทาง 1,300 ม. 

71,800 69,800 

26 ปรับปรุงซอมแซมถนนสายอาวลุงคง  

หมูท่ี 5 

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 8 ม. ผิวทางกวาง 5 ม.

ระยะทาง ตลอดสาย 1,350 ม. 

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 8 ม. ผิวทางกวาง 5 ม.

ระยะทาง ตลอดสาย 1,350 ม. 

74,000 72,000 

27 ปรับปรุงซอมแซมถนนสายเทพเจริญ – สวนปาลม  

หมูท่ี 5 

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.

ระยะทาง 1,500 ม. วางทอระบายนํ้าใหเปน

มาตรฐานงานวางทอระบายนํ้าตามแบบกําหนด 2 จุด  

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.

ระยะทาง 1,500 ม. วางทอระบายนํ้าใหเปนมาตรฐาน

งานวางทอระบายนํ้าตามแบบกําหนด 2 จุด  

355,000 353,000 

28 ปรับปรุงซอมแซมถนนสายไรยาว –  

หวยเรียน หมูท่ี 6 

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.

ระยะทาง 1,250 ม.  

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.

ระยะทาง 1,250 ม.  

64,000 63,000 

29 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายไรยาว – หวยเรียน หมูท่ี 6 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.  

ยาว 163 ม. 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.  

ยาว 163 ม. 

491,000 491,000 

30 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพานแพ – หวย

คุงคัง หมูท่ี 7 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.  

ยาว 153 ม. 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.  

ยาว 153 ม. 

492,000 492,000 

31 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายหลังโรงเรียนบางขันวิทยา หมูท่ี 7 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.   

ยาว 155 ม. 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.   

ยาว 155 ม. 

491,000 490,000 

32 ปรับปรุงตอเติมอาคารเอนกประสงค  

หมูท่ี 7 

ปรับปรุงและตอเติมอาคารอเนก ประสงคของหมูบาน 

จํานวน 1 หลัง 

ปรับปรุงและตอเติมอาคารอเนก ประสงคของหมูบาน 

จํานวน 1 หลัง 

 

369,000 369,000 
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ท่ี โครงการ 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

33 กอสรางถนนคอนกรีตสายบานนายประไพ – นายธีระ 

หมูท่ี 8 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3 ม.  

ยาว 198 ม.  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3 ม.  

ยาว 198 ม.  

492,000 492,000 

34 ปรับปรุงซอมแซมถนนสายควนหนิราวซอย 2 หมูท่ี 8 ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.

ระยะทาง 2,235 ม. 

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.

ระยะทาง 2,235 ม. 

113,000 110,000 

35 กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย

ทางเขาประปา) หมูท่ี 8 

ทอลอดเหลีย่ม คสล. ขนาด 2.10 * 2.10 ยาว 10 ม. ทอลอดเหลีย่ม คสล. ขนาด 2.10 * 2.10 ยาว 10 ม. 492,000 491,000 

36 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายปาน – 

ตนทัง หมูท่ี 8 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.  

ยาว 163 ม.  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.  

ยาว 163 ม.  

493,000 492,000 

37 กอสรางถนนคอนกรีตสายหวยทายเภา หมูท่ี 8 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.   

ยาว 160 ม. 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.   

ยาว 160 ม. 

490,000 489,000 

38 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 

สันติสุข หมูท่ี 9 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.   

ยาว 163 ม.  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.   

ยาว 163 ม.  

492,000 492,000 

39 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสยาสน –   

ควนนกไผ หมูท่ี 9 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.5 ม. ยาว 177 ม.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.5 ม. ยาว 177 ม.  492,000 490,000 

40 กอสรางถนนลาดยางสายควนชก –  

บานปาโมย หมูท่ี 10 

ถนนลาดยาง กวาง 5 ม.  ยาว 329 ม. 

 

ถนนลาดยาง กวาง 5 ม.  ยาว 329 ม. 

 

983,700 976,500 

41 ปรับปรุงซอมแซมถนนสายศรีเทพ 4  

หมูท่ี 11 

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.

ระยะทาง 1,250 ม. 

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.

ระยะทาง 1,250 ม. 

114,800 112,000 
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ท่ี โครงการ 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

42 ปรับปรุงซอมแซมถนนสายศรีเทพ 8  

หมูท่ี 11 

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.

ระยะทาง 1,780 ม. 

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.

ระยะทาง 1,780 ม. 

97,900 94,000 

43 ปรับปรุงซอมแซมถนนสายศรีเทพ 15 

 หมูท่ี 11 

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.

ระยะทาง 1,850 ม. 

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.

ระยะทาง 1,850 ม. 

86,000 83,000 

44 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายศรีเทพ 13  หมูท่ี 11  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.   

ยาว 163 ม. 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.   

ยาว 163 ม. 

490,000 489,000 

45 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายศรีเทพ 3 หมูท่ี 11 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.  

ยาว 125 ม. 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.  

ยาว 125 ม. 

457,000 457,000 

46 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบอดิน หมูท่ี 11 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.  

ยาว 163 ม. 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.  

ยาว 163 ม. 

491,000 490,000 

47 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายศรีเทพ 7 หมูท่ี 11 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.  

ยาว 160 ม. 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.  

ยาว 160 ม. 

490,000 489,000 

48 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะปลาว – 

ควนอีแหวง หมูท่ี 12 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5 ม.   

ยาว 262 ม. 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5 ม.   

ยาว 262 ม. 

980,000 979,500 

49 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายปาน – 

นายประสิทธ์ิ หมูท่ี 12 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.  

ยาว 163 ม. 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.  

ยาว 163 ม. 

490,000 489,000 

50 ปรับปรุงซอมแซมถนนสายบานนายคลอง หมูท่ี 12 ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 4 ม. ผิวทางกวาง 3 ม.

ระยะทาง 350 ม.  

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 4 ม. ผิวทางกวาง 3 ม.

ระยะทาง 350 ม.  

264,000 260,000 
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ท่ี โครงการ 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

51 ปรับปรุงซอมแซมถนนสายบานนายพิณ หมูท่ี 13 ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.

ระยะทาง 2,000 ม. 

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.

ระยะทาง 2,000 ม. 

114,000 110,000 

52 ปรับปรุงซอมแซมถนนสายในโตนพัฒนา หมูท่ี 13 ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.

ระยะทาง 2,500 ม. 

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.

ระยะทาง 2,500 ม. 

139,000 134,000 

53 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายนรินทร 

หมูท่ี 13 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.  

ยาว 158 ม. 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.  

ยาว 158 ม. 

491,000 490,000 

54 กอสรางถนนลาดยางสายควนประ  

หมูท่ี 13 

ถนนลาดยาง กวาง 5 ม. ยาว 283 ม.  

 

ถนนลาดยาง กวาง 5 ม. ยาว 283 ม.  

 

981,000 980,000 

55 กอสรางถนน ลาดยางสายสําราญราษฎร หมูท่ี 14 กอสรางถนนลาดยาง กวางไมนอยกวา 5 เมตร  ยาว 

169 ม.  

กอสรางถนนลาดยาง กวางไมนอยกวา 5 เมตร  ยาว 

169 ม.  

490,800 490,500 

56 กอสรางถนนลาดยางสายราษฎรพัฒนา หมูท่ี 14 ถนนลาดยาง กวาง 6 ม.  ยาว 140 ม. ถนนลาดยาง กวาง 6 ม.  ยาว 140 ม. 

 

491,000 491,000 

57 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอบพัฒนา หมูท่ี 

14 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.  

ยาว 130 ม. 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.  

ยาว 130 ม. 

491,000 488,000 

58 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโชคพัฒนา หมูท่ี 

15 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม. ระยะทาง 

จุดท่ี 1 ยาว 120 ม. 

จุดท่ี 2 ยาว 30 ม. 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม. ระยะทาง 

จุดท่ี 1 ยาว 120 ม. 

จุดท่ี 2 ยาว 30 ม. 

 

492,000 490,000 
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ท่ี โครงการ 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

59 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายวังวารี ม. 15 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 4 ม. ระยะทาง ยาว 

163 ม. 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 4 ม. ระยะทาง ยาว 163 

ม. 

492,000 491,000 

60 ปรับปรุงซอมแซมถนนสายลํานาวพัฒนา หมูท่ี 15 ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.

ระยะทาง 820 ม.  

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.

ระยะทาง 820 ม.  

438,000 434,000 

61 กอสรางถนน ลาดยางสายบางปรกิ -  

ทุงโคกแค หมูท่ี 16 

ถนนลาดยาง กวางไมนอยกวา 5 เมตร ยาว 168 ม. ถนนลาดยาง กวางไมนอยกวา 5 เมตร ยาว 168 ม. 491,700 491,000 

62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายทุงปดนํ้า หมูท่ี 16 

ถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก กวาง 4 ม. ระยะทาง  ยาว 

163 ม. 

ถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก กวาง 4 ม. ระยะทาง  ยาว 

163 ม. 

491,000 490,000 

63 ปรับปรุงซอมแซมถนนสายทุงโคกแค – เกาะปลาว หมู

ท่ี 16 

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.

ระยะทาง 820 ม.  

ซอมแซมถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม.

ระยะทาง 820 ม.  

68,900 66,000 

64 ปรับปรุงซอมแซมถนนสายทุงโคกแค – หนาควน หมูท่ี 

16 

- ปรับปรุงถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม. 

ระยะทาง 2,650 ม. 

- ปรับปรุงถนนเขตทางกวาง 6 ม. ผิวทางกวาง 4 ม. 

ระยะทาง 2,650 ม. 

130,000 125,000 

65 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 

ทุงโคกแค-หวยทายเภา หมูท่ี 16 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.  

ยาว 163 ม. 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4 ม.  

ยาว 163 ม. 

491,000 490,000 

66 ปรับปรุงบรเิวณอาคารสํานักงานองคการบริหารสวน

ตําบลบานลํานาว  

ปูพ้ืนผิวแบบลาดยาง แอสฟลทติก 

คอนกรีต หนา 5 ซม. พท.ดําเนินการไมนอยกวา 

1,013.24 ตร.ม. รอบบริเวณ อาคารสํานักงาน 

ปูพ้ืนผิวแบบลาดยาง แอสฟลทติก 

คอนกรีต หนา 5 ซม. พท.ดําเนินการไมนอยกวา 

1,013.24 ตร.ม. รอบบริเวณ อาคารสํานักงาน 

345,000 345,000 

 รวม    66   โครงการ   26,336,700 26,221,000 
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1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

      1.2 แผนงานการพาณิชย 

ท่ี โครงการ 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

1 ขยายเขตประปาหมูบานอาวนิลคลาน (ถนนสายบาง

ขัน-วังวิเศษ บางดี) หมูท่ี 4 

ขยายเขตประปาหมูบาน 1 แหง ขยายเขตประปาหมูบาน 1 แหง 102,000 102,000 

2 ติดตั้งระบบโซลาเซลล (พลังงานแสงอาทิตย Solar 

Cell) สําหรับระบบประปาหมูบาน (บานพรุพรี) ม. 4 

ติดตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell) 

ใชกับระบบสูบนํ้า โดยการติดตั้งทุนลอยตามแบบ

แปลนกําหนด 

ติดตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell) ใช

กับระบบสบูนํ้า โดยการตดิตั้งทุนลอยตามแบบแปลน

กําหนด 

452,000 452,000 

3 ติดตั้งระบบโซลาเซลล (พลังงานแสงอาทิตย Solar 

Cell) สําหรับระบบประปาบานนํ้าน่ิง ม. 5 

ติดตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell) 

ใชกับระบบสูบนํ้า  

ติดตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell) ใช

กับระบบสบูนํ้า  

470,000 469,000 

4 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน (เจาะบอบาดาล) หมูท่ี 6 -ขุดเจาะบอบาดาล 1 บอ 

-ติดตั้งเครื่องสูบนํ้าแบบจุม 

-ติดตั้งทอเมนจายนํ้าประปา 

-ขุดเจาะบอบาดาล 1 บอ 

-ติดตั้งเครื่องสูบนํ้าแบบจุม 

-ติดตั้งทอเมนจายนํ้าประปา 

301,000 301,000 

5 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน (บานควนหินราว) ติดตั้ง

ระบบโซลาเซลลสําหรับประปา (พลังงานแสงอาทิตย 

Solar Cell) หมูท่ี 8 

 

ระบบโซลาเซลล จํานวน 1 ชุด ระบบโซลาเซลล จํานวน 1 ชุด 249,000 247,000 

6 ปรับปรุงระบบประปา หมูท่ี 8 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน จาํนวน 1 แหง ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน จาํนวน 1 แหง 

 

493,000 493,000 
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ท่ี โครงการ 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

7 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน (บานควนชก) โดยการ

ติดตั้งระบบโซลาเซลลพลังงานแสงอาทิตย Solar Cell 

หมูท่ี 10 

ติดตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell) 

ใชกับระบบสูบนํ้า ตามแบบท่ีกําหนด 

ติดตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell) ใช

กับระบบสบูนํ้า ตามแบบท่ีกําหนด 

333,000 333,000 

8 ติดตั้งระบบโซลาเซลล พลังงานแสงอาทิตย (Solar 

Cell) สําหรับระบบประปาริมสระนํ้า หมูท่ี 12 

ระบบโซลาเซลล พลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell) 

ระบบประปา  

ระบบโซลาเซลล พลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell) 

ระบบประปา  

327,000 327,000 

9 ปรับปรุงทอเมนจายนํ้าประปาภเูขา  

หมูท่ี 13 

-ติดตั้งทอเมนจายนํ้าประปาโดยเช่ือมตอกับระบบ

ประปาเดิม 

-ติดตั้งประตูนํ้าทองเหลือง จํานวน 2 ชุด 

-ติดตั้งทอเมนจายนํ้าประปาโดยเช่ือมตอกับระบบ

ประปาเดิม 

-ติดตั้งประตูนํ้าทองเหลือง จํานวน 2 ชุด 

492,000 480,000 

10 ขยายเขตประปาหมูบาน 

 (ซอยบานตาเสือ) หมูท่ี 15 

-ติดตั้งทอเมนจายนํ้าประปาโดยตดิตั้งเช่ือมตอกับทอ

เมนจายนํ้าประปาเดิม 

-ติดตั้งประตูนํ้าทองเหลือง จํานวน 1 ชุด 

-ติดตั้งทอเมนจายนํ้าประปาโดยตดิตั้งเช่ือมตอกับทอ

เมนจายนํ้าประปาเดิม 

-ติดตั้งประตูนํ้าทองเหลือง จํานวน 1 ชุด 

67,000 63,000 

11 ขยายเขตประปาหมูบานตามแนวถนน 

สายรตันธาร ซอย 1 หมูท่ี 15 

-ติดตั้งทอเมนจายนํ้าประปาโดยตดิตั้งเช่ือมตอกับทอ

เมนจายนํ้าประปาเดิม 

-ติดตั้งประตูนํ้าทองเหลือง จํานวน 1 ชุด 

-ติดตั้งทอเมนจายนํ้าประปาโดยตดิตั้งเช่ือมตอกับทอ

เมนจายนํ้าประปาเดิม 

-ติดตั้งประตูนํ้าทองเหลือง จํานวน 1 ชุด 

33,000 31,000 

 รวม   11  โครงการ   3,319,000 3,298,000 
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 2.   ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

  2.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

1 จัดงานวันเด็กแหงชาต ิ เด็กเขารวมกิจกรรม 1,000  คน เด็กเขารวมกิจกรรม 1,000  คน 160,000 132,984 

2 แขงขันทักษะทางวิชาการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กไดเขารวมแขงขันทักษะท้ัง 

 7 ศูนย 

เด็กเล็กไดเขารวมแขงขันทักษะท้ัง 

 7 ศูนย 

25,000 24,941 

3 จัดนิทรรศการและแสดงผลงาน   

“นองอนุบาล” 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 7 ศูนย มีวัสดุอุปกรณสาํหรับ

ใชในการจัดนิทรรศการและจัดแสดงผลงานของเด็ก

เล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 7 ศูนย มีวัสดุอุปกรณสาํหรับใช

ในการจัดนิทรรศการและจดัแสดงผลงานของเด็กเล็ก 

20,000 18,084 

4 วันสําคัญตาง ๆ เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บานลํานาว  

ท้ัง  7 ศูนย 

เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บานลํานาว  

ท้ัง  7 ศูนย 

 

20,000 ไมใช

งบประมาณ 

5 พัฒนาศักยภาพครผููดูแลเด็ก/ผูชวยครูผูดูแลเด็ก สังกัด 

อบต.บานลํานาว 

ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครผููดูแลเด็ก สังกัด อบต.บานลํา

นาว 

ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครผููดูแลเด็ก สังกัด อบต.บานลํา

นาว 

40,000 23,946 

6 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา เด็กเล็กใน ศพด.สังกัด อบต. 

บานลํานาว จํานวน 7 ศูนย  

สนับสนุนคาอาหารกลางวัน และวัสดุการศึกษา ให 

ศพด.สังกัด อบต. 

บานลํานาว จํานวน 7 ศูนย  

2,716,230 2,712,710 

7 ปรับปรุงซอมแซมและปรับปรุงภูมทัิศนศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.บานลํานาว 

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนํ้าน่ิง) หมูท่ี 5 

ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเลก็ จํานวน 1ศูนย ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเลก็ จํานวน 1ศูนย 487,000 487,000 
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ท่ี โครงการ 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

8 อาหารกลางวันนักเรียน  รร. สังกัด  สพฐ.   จํานวน 5 แหง   ในเขตพ้ืนท่ี 

อบต.  บานลํานาว 

รร. สังกัด  สพฐ.   จํานวน 5 แหง   ในเขตพ้ืนท่ี อบต.  

บานลํานาว 

8,600,000 8,769,000 

 รวม    8   โครงการ   15,585,030 12,168,665 
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  2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ท่ี โครงการ 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

1 จัดทําขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน ขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานลํานาว ขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานลํานาว 

 

 

5,000 ไมใช

งบประมาณ 

2 สงเสริมงานประเพณลีอยกระทง ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบานลํานาวเขารวมกิจกรรม

ประมาณ  500  คน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบานลํานาวเขารวมกิจกรรม

ประมาณ  500  คน 

 

50,000 37,014 

3 จัดซื้ออุปกรณกีฬาหมูบาน จัดซื้ออุปกรณกีฬาใหหมูบานท้ัง  16  หมูบาน จัดซื้ออุปกรณกีฬาใหหมูบานท้ัง  16  หมูบาน 

 

100,000 99,606 

4 แขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ -เชิงปริมาณ ครผููดูแลเด็ก ผูชวยผูดูแลเด็ก ผูปกครอง

และเด็กเล็กใน ศพด. อบต.บานลาํนาว ท้ัง  7  ศูนย 

-เชิงปริมาณ ครผููดูแลเด็ก ผูชวยผูดูแลเด็ก ผูปกครอง

และเด็กเล็กใน ศพด. อบต.บานลาํนาว ท้ัง  7  ศูนย 

 

90,000 89,605 

5 กีฬาเช่ือมความสมัพันธ อบต.บานลํานาว เด็ก เยาวชน ประชาชน ท่ัวไปของตําบลบานลํานาวท้ัง  

16  หมูบาน 

เด็ก เยาวชน ประชาชน ท่ัวไปของตําบลบานลํานาวท้ัง  

15  หมูบาน 

200,000 198,400 

6 สงเสริมงานประเพณีชักพระอําเภอบางขัน เด็ก เยาวชน ประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอบางขันและ

อําเภอใกลเคยีงเขารวมโครงการ ไมนอยกวา 

 1,000 คน 

เด็ก เยาวชน ประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอบางขันและ

อําเภอใกลเคยีงเขารวมโครงการ ไมนอยกวา 1,000 คน 

38,400 38,400 
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ท่ี โครงการ 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

7 สงเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี เทศกาลวัน

มาฆะบูชาแหผาข้ึนธาตุ นครศรีธรรมราชและแหผาหม

พระพุทธลีลาศิริธรรมนครอัครมหามิ่งมงคล 

จัดกิจกรรมสงเสรมิลานประเพณีทองถ่ิน จัดกิจกรรมสงเสรมิลานประเพณีทองถ่ิน 55,000 55,000 

8 สงเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีเทศกาลเดือน

สิบ 

จัดกิจกรรมสงเสรมิงานประเพณีทองถ่ิน จัดกิจกรรมสงเสรมิงานประเพณีทองถ่ิน 30,000 30,000 

 รวม  8  โครงการ   636,800 548,025 
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  2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

1 กอสรางลานกีฬาชุมชน 

(บานปาเตย) หมูท่ี 13 

-กอสรางลานกีฬา กวาง 20 ม. ยาว 30 ม. 

 หนา 0.10 ม. 

-ตีเสนขอบ ติดตั้งอุปกรณสนามวอลเลยบอล สนาม

เซปกตะกรอ 

-กอสรางลานกีฬา กวาง 20 ม. ยาว 30 ม.  

 หนา 0.10 ม. 

-ตีเสนขอบ ติดตั้งอุปกรณสนามวอลเลยบอล สนาม

เซปกตะกรอ 

348,000 345,000 

2 กอสรางลานกีฬาชุมชน 

หมูท่ี 14                                                                                                                                                                                                                                           

 -กอสรางลานกีฬากวาง 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 

348,000 346,000 

 รวม  2  โครงการ   696,000 691,000 
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  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

1 สํารวจขอมลูจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนสัตวตาม

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก 

โรคพิษสุนัขบา ประจําป 2562 

สุนัขและแมวในพ้ืนท่ีตําบลบานลํานาวไดรับการ

ควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา 

สุนัขและแมวในพ้ืนท่ีตําบลบานลํานาวไดรับการควบคมุ

และปองกันโรคพิษสุนัขบา 

33,840 16,920 

2 สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

ประจําป 2562 

ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบาใหกับสุนัขและแมวในพ้ืนท่ี

ตําบลบานลํานาว 

ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบาใหกับสุนัขและแมวในพ้ืนท่ี

ตําบลบานลํานาว 

173,200 170,326 

3 ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก โรงเรียน/ศพด./แหลงชุมชน/วัด/ตลาด โรงเรียน/ศพด./แหลงชุมชน/วัด/ตลาด 45,800 15,878 

4 สืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ยาตานภัยมะเร็งเตานม 

ม.2 

สตรีชวงอายุ 30-70 ป เขารวมโครงการจํานวน  

20 คน 

สตรีชวงอายุ 30-70 ป เขารวมโครงการจํานวน 20 คน 5,450 5,450 

5 สืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ยาตานภัยมะเร็งเตานม 

ม.8 

สตรีชวงอายุ 30-70 ป เขารวมโครงการจํานวน  

20 คน 

สตรีชวงอายุ 30-70 ป เขารวมโครงการจํานวน 20 คน 5,450 5,450 

6 สืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ยาตานภัยมะเร็งเตานม 

ม.9 

สตรีชวงอายุ 30-70 ป เขารวมโครงการจํานวน 20 

คน 

สตรีชวงอายุ 30-70 ป เขารวมโครงการจํานวน 20 คน 5,450 5,450 

7 สืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ยาตานภัยมะเร็งเตานม 

ม.10 

สตรีชวงอายุ 30-70 ป เขารวมโครงการจํานวน  

20 คน 

สตรีชวงอายุ 30-70 ป เขารวมโครงการจํานวน 20 คน 5,450 5,450 

8 สืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ยาตานภัยมะเร็งเตานม 

ม.14 

สตรีชวงอายุ 30-70 ป เขารวมโครงการจํานวน  

20 คน 

สตรีชวงอายุ 30-70 ป เขารวมโครงการจํานวน 20 คน 5,450 5,450 
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ท่ี โครงการ 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

9 อบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  ม.2 ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 30 คน ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 30 คน 5,450 5,450 

10 อบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  ม.3 ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 30 คน ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 30 คน 5,450 5,450 

11 อบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  ม.4 ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 30 คน ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 30 คน 5,450 5,450 

12 อบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค ม.5 ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 30 คน ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 30 คน 5,450 5,450 

13 อบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  ม.6 ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 30 คน ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 30 คน 5,450 5,450 

14 อบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค ม.8 ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 30 คน ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 30 คน 5,450 5,450 

15 อบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  ม.9 ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 30 คน ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 30 คน 5,450 5,450 

16 อบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  ม.10 ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 30 คน ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 30 คน 5,450 5,450 

17 อบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  ม.11 ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 30 คน ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 30 คน 5,450 5,450 

18 อบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค ม.12 ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 30 คน ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 30 คน 5,450 5,450 

19 อบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  ม.13 ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 30 คน ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 30 คน 5,450 5,450 

20 อบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค ม.14 ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 30 คน ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 30 คน 5,450 5,450 

21 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน ม.2 ปายรณรงครงคเรื่องสารไอโอดีน จํานวน 1 ปาย  ปายรณรงครงคเรื่องสารไอโอดีน จํานวน 1 ปาย  1,000 1,000 

22 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน ม.8 ปายรณรงครงคเรื่องสารไอโอดีน จํานวน 1 ปาย  ปายรณรงครงคเรื่องสารไอโอดีน จํานวน 1 ปาย  1,000 1,000 

23 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน ม.9 ปายรณรงครงคเรื่องสารไอโอดีน จํานวน 1 ปาย  ปายรณรงครงคเรื่องสารไอโอดีน จํานวน 1 ปาย  1,000 1,000 

24 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน ม.10 ปายรณรงครงคเรื่องสารไอโอดีน จํานวน 1 ปาย  ปายรณรงครงคเรื่องสารไอโอดีน จํานวน 1 ปาย  1,000 1,000 

25 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน ม.14 ปายรณรงครงคเรื่องสารไอโอดีน จํานวน 1 ปาย  ปายรณรงครงคเรื่องสารไอโอดีน จํานวน 1 ปาย  1,000 1,000 

26 สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ม.2 ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน  40 คน ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน40 คน 9,100 9,100 

27 สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ม.3 ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 40 คน ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน40 คน 9,100 9,100 

28 สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ม.4 ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน  40 คน ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 40 คน 9,100 9,100 
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ท่ี โครงการ 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

29 สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ม.5 ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 40 คน ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 40 คน 9,100 9,100 

30 สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ม.6 ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 40 คน ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 40 คน 9,100 9,100 

31 สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ม.8 ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 40 คน ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 40 คน 8,100 8,100 

32 สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ม.9 ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 40 คน ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 40 คน 8,100 8,100 

33 สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ม.10 ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 40 คน ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 40 คน 8,100 8,100 

34 สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ม.11 ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 40 คน ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 40 คน 9,100 9,100 

35 สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ม.12 ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 40 คน ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 40 คน 9,100 9,100 

36 สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ม.13 ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน  40 คน ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 40 คน 9,100 9,100 

37 สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ม.14 ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 40 คน ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 40 คน 8,100 8,100 

38 สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก ม.3 ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 20 คน ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 20 คน 5,450 5,450 

39 สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก ม.4 ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 20 คน ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 20 คน 5,450 5,450 

40 สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก ม.5 ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 20 คน ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 20 คน 5,450 5,450 

41 สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก ม.6 ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 20 คน ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 20 คน 5,450 5,450 

42 สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กม.11 ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 20 คน ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 20 คน 5,450 5,450 

43 สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กม.12 ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 20 คน ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 20 คน 5,450 5,450 

44 สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กม.13 ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 20 คน ประชาชนเขารวมโครงการ จาํนวน 20 คน 5,450 5,450 

 รวม  44  โครงการ   572,840 443,124 
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 2.   ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

  2.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

1 เสรมิสรางครอบครัวเขมแข็ง ครอบครัวเด็กในพ้ืนท่ีตําบลบานลาํนาว ประมาณ 

  30 ครอบครัว  

ครอบครัวเด็กในพ้ืนท่ีตําบลบานลาํนาว ประมาณ   

30 ครอบครัว  

40,000 28,557 

2 สงเสริมพัฒนาศักยภาพกลุมสตร ี กลุมสตรี จํานวน 50 คน กลุมสตรี จํานวน 50 คน 30,000 23,532 

3 ฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูสูงอาย ุ ผูสูงอายุตาํบลบานลํานาว ,คณะผูบริหาร เจาหนาท่ี 

จํานวน 150 คน 

ผูสูงอายุตาํบลบานลํานาว ,คณะผูบริหาร เจาหนาท่ี 

จํานวน 150 คน 

200,000 184,532 

4 สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ประชาชน, ผูนําทองถ่ิน,หนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน, ผูนําทองถ่ิน,หนวยงานภาครัฐ เอกชน เขา

รวมประชุมประชาคมตําบล 

15,650 ไมใช

งบประมาณ 

 รวม  4  โครงการ   285,650 236,621 

 

 2.   ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

  2.7 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

1 เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ ผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป ไดรับเบ้ียยังชีพ ผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป ไดรับเบ้ียยังชีพ 10,400,000 11,632,400 

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ ผูพิการไดรับเบ้ียยังชีพ  ผูพิการไดรับเบ้ียยังชีพ  2,300,000 2,782,400 

3 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส ผูปวยเอดสไดรับเบ้ียยังชีพ  ผูปวยเอดสไดรับเบ้ียยังชีพ  120,000 127,500 

 รวม  3  โครงการ   12,820,000 14,542,300 
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 3.   ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

  3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

1 สงเสริมอาชีพ (การเลีย้งผึ้งและการเพาะเห็ดโคน) กลุมเกษตรกร,กลุมสตรี,ประชาชนท่ัวไป จํานวน  

50 คน 

กลุมเกษตรกร,กลุมสตรี,ประชาชนท่ัวไป จํานวน  

50 คน 

40,000 36,812 

 รวม  1  โครงการ   40,000 36,812 

 

 

 4.   ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  4.1  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

1 อนุรักษและพัฒนาปาชุมชน การอนุรักษและพัฒนาพ้ืนท่ีปาชุมชน ปลูกปาเพ่ิม จํานวน 5 ไร 30,000 26,525 

2 ขุดลอกสระเก็บนํ้าบานบางปริก หมูท่ี 3 ขุดลอกสระเก็บนํ้า 1 แหง ขุดลอกสระเก็บนํ้า 1 แหง 444,000 335,000 

3 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ

แหลงนํ้าสาธารณะ 

ประชาชนเขารวมโครงการ 80 คน ประชาชนเขารวมโครงการ 87 คน 40,000 33,455 

4 โครงการกอสรางฝายนํ้าลน (ฝายมีชีวิต) หวยชองแค 

หมูท่ี 2 

ฝายนํ้าลนขนาด กวาง 1 ม. สูง 1 ม. ยาว 18 ม. ฝายนํ้าลนขนาด กวาง 1 ม. สูง 1 ม.  ยาว 18 ม. 261,000 261,000 

 รวม   4  โครงการ    775,000 655,980 
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 4.   ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

1 ปรับปรุงหลมุท้ิงขยะ ปรับปรุงหลมุท้ิงขยะ  ปรับปรุงหลมุท้ิงขยะ จํานวน 3 ครั้ง 200,000 193,400 

2 จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประชาชนท้ัง 16 หมูบาน ประชาชนท้ัง 16 หมูบาน 80,000 64,600 

3 ใหความรูเรื่องการจัดการนํ้าเสีย ประชาชน, หนวยงานราชการ,โรงงานอุตสาหกรรม

และโรงเรียน 

ประชาชน ผูนําชุมชน สถานประกอบการเขารวม 

จํานวน 19 คน  

8,000 4,580 

4 กําจัดขยะอินทรยีดวยการทํานํ้าหมักชีวภาพ -จัดกิจกรรมอบรมใหความรูและ จัดตั้งจุดเรียนรูการ

กําจัดขยะ อินทรียดวยการทํานํ้าหมักชีวภาพ  

-กลุมเปาหมาย จํานวน 40 คน 

-จัดกิจกรรมอบรมใหความรูและ จัดตั้งจุดเรียนรูการ

กําจัดขยะ อินทรียดวยการทํานํ้าหมักชีวภาพ  

-กลุมเปาหมาย จํานวน 45 คน 

40,000 36,530 

 รวม  4  โครงการ   328,000 299,110 
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 5.   ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล 

  5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

1 จัดงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา และกิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา และวันสําคัญ 

ตาง ๆ 

กิจกรรมงานรัฐพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระ

เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10 

200,000 124,482 

2 จัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงาน วัสดุในการปฏิบัติงาน จัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงาน 100,000 57,893 

3 จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรพัยสิน การจัดทําแผนท่ีภาษีฯ ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีของ อบต.  

บานลํานาว 

การจัดทําแผนท่ีภาษีฯ ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีของ อบต.  

บานลํานาว 

150,000 106,400 

4 สงเสริมคณุธรรม และจริยธรรม พนักงานสวนตําบล 

ลูกจางประจํา และพนักงานจาง อบต.บานลํานาว 

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

อบต.บานลํานาว 

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

อบต.บานลํานาว 

20,000 20,000 

5 จัดซื้อครภุัณฑสํานักงาน โตะพับเอนกประสงค จํานวน 10 ตัว โตะพับเอนกประสงค จํานวน 10 ตัว  47,000 46,500 

6 เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเจาอยูหัว  

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

ขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน และประชาชนใน

พ้ืนท่ี 

ขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน และประชาชนใน

พ้ืนท่ี 

50,000 33,400 

 รวม  6  โครงการ   567,000 388,675 
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 5.   ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล 

  5.3  แผนงานบริหารการศึกษา 

ท่ี โครงการ 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

1 จัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงาน วัสดุในการปฏิบัติงาน 

 

จัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงาน  200,000 47,860 

 รวม  1  โครงการ   200,000 47,860 
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      สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร 

ป 2562 ทําจริงป 2562 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

(โครงการ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 66 26,363,000 66 26,221,000 

 1.2 แผนงานการพาณิชย 11 3,319,000 11 3,298,000 

รวม 77 29,682,000 77 29,519,000 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

 2.1 แผนงานการศึกษา 8 15,425,030 8 12,168,665 

 2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10 636,800 8 548,025 

 2.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 696,000 2 691,000 

 2.4 แผนงานสาธารณสุข 59 572,840 44 443,124 

 2.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - 

 2.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5 315,650 4 236,621 

 2.7 แผนงานงบกลาง 4 16,835,100 3 14,542,300 

รวม 88 34,481,420 69 28,629,735 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 40,000 1 36,812 

     3.2   แผนงานการเกษตร - - - - 

รวม 1 40,000 1 36,812 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 4.1 แผนงานการเกษตร 4 775,000 4 655,980 

 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 5 378,000 4 299,110 

รวม 9 1,153,000 8 955,090 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล 

 5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 6 567,000 6 388,675 

 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - 

 5.3 แผนงานการศึกษา 1 200,000 1 47,860 

รวม 7 767,000 7 436,535 

รวมท้ังสิ้น 182 66,123,420 162 59,577,172 

หมายเหตุ ผลสําเร็จในการบรรลุเปาหมายในการดําเนินการ คิดเปนรอยละ 162*100/182 = 89.01 
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    4. การวิเคราะหเชิงคุณภาพ 

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร 

ผลการดําเนินงาน 

จํานวน 

โครงการ 

คิดเปน 

รอยละ 

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจาย 

คิดเปน 

รอยละ 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 66 40.74 26,221,000 44.01 

 1.2 แผนงานการพาณิชย 11 6.79 3,298,000 5.53 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

 2.1 แผนงานการศึกษา 8 4.94 12,168,665 20.42 

 2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8 4.94 548,025 0.92 

 2.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 1.23 691,000 1.16 

 2.4 แผนงานสาธารณสุข 44 27.16 443,124 0.74 

 2.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - 

 2.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 2.47 236,621 0.40 

 2.7 แผนงานงบกลาง 3 1.85 14,542,300 24.41 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ  

 3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 062 36,812 0.06 

     3.2   แผนงานการเกษตร - - - - 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 4.1 แผนงานการเกษตร 4 2.47 655,980 1.10 

 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 4 2.47 299,110 0.50 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล 

 5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 6 3.70 388,675 0.65 

 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - -  

 5.3 แผนงานการศึกษา 1 0.62 47,860 0.08 

รวม 162 100.00 59,577,172 100.00 
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 1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 66 โครงการ คิดเปนรอยละ 

40.74  งบประมาณท่ีเบิกจาย 26,221,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.01 

 - แผนงานการพาณิชย จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 11 โครงการ คิดเปนรอยละ 6.79 งบประมาณท่ี

เบิกจาย 3,298,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.53 

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

 - แผนงานการศึกษา จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 4.94 งบประมาณท่ี

เบิกจาย 12,168,665 บาท คิดเปนรอยละ 20.42 

 -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 8 โครงการ คิดเปนรอย

ละ 4.94 งบประมาณท่ีเบิกจาย 548,025 บาท คิดเปนรอยละ 0.92  

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 1.23 

งบประมาณท่ีเบิกจาย 691,000 บาท  คิดเปนรอยละ 1.16  

 - แผนงานสาธารณสุข จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 44 โครงการ คิดเปนรอยละ 27.16 งบประมาณ

ท่ีเบิกจาย 443,124 บาท คิดเปนรอยละ 0.74 

 - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 

2.17 งบประมาณท่ีเบิกจาย 236,621 บาท คิดเปนรอยละ 0.40  

 - แผนงานงบกลาง จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 1.85 งบประมาณท่ี

เบิกจาย 14,452,300 บาท คิดเปนรอยละ 24.41 

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 

0.62 งบประมาณท่ีเบิกจาย 36,812 บาท คิดเปนรอยละ 0.06  

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

 - แผนงานการเกษตร จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.47 งบประมาณท่ี

เบิกจาย 655,980 บาท คิดเปนรอยละ 1.10  

 - แผนงานเคหะและชุมขน จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.47 

งบประมาณท่ีเบิกจาย 299,110 บาท คิดเปนรอยละ 0.50  

5)ยุทธศาสตรการพัฒนากากรบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล  

 - แผนงานบริหารท่ัวไป จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.70 งบประมาณท่ี

เบิกจาย 388,675 บาท คิดเปนรอยละ 0.65  

- แผนงานการศึกษา จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.62 งบประมาณท่ี

เบิกจาย 47,860 บาท คิดเปนรอยละ 0.08  
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เม่ือพิจารณาดูจากจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ จะเห็นไดวา ยุทธศาสตรท่ีมีการดําเนินการสูงสุด คือ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน รองลงมา คือ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกร

ภายใตระบบธรรมาภิบาล และยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาดูจากจํานวนงบประมาณท่ีเบิกจาย จะเห็นไดวา ยุทธศาสตรท่ีมีการเบิกจายงบประมาณ

สูงสุด คือ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน รองลงมา คือ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกร

ภายใตระบบธรรมาภิบาล และยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามลําดับ 

 

          แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวใน

ภาพรวมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

1) วิธีการ 

 องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวไดทําแบบสอบถามประเมินผลความพึงพอใจตอผลการ

ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวในภาพรวม โดยแบบสอบถามไดแบงออกเปน 3 สวน คือ 

 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

 สวนท่ี 2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว 

 สวนท่ี 3  ขอเสนอแนะ 

  การ วิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจของประชาชนท้ังโดยรวม และเปนรายดาน โดยการหา

คาเฉลี่ย (Mean) แลวนําผลท่ีไดไปเทียบเกณฑการแปลความหมายท่ีไดกําหนดไว โดยกําหนดตามเกณฑ

คะแนน ดังนี้ 

  คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับ  มากท่ีสุด 

  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  นอยท่ีสุด 
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 2) ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในภาพรวม 

สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 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 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 91 คน คิดเปน   

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 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 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 

 

สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน    

           ภาพรวม 

ความพึงพอใจ คาเฉล่ีย (X) ระดับความพึงพอใจ 

1.เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3.83 มาก 

2.การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.91 มาก 

3.การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/

กิจกรรม 

3.99 มาก 

4.รายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 3.71 มาก 

5.ความโปรงใสในการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 3.58 มาก 

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 3.69 มาก 

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกปญหา 3.86 มาก 

8.การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 3.55 มาก 

9.ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 4.06 มาก 

รวม 3.80 มาก 

  

สรุปไดวา  ระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวใน

ภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีคาเฉลี่ย 3.80 ระดับความพึงพอใจมาก  และประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจในภาพรวมของแตละดาน เรียงจากลําดับสูงสุด ดังนี้ 

 ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /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 

  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.69 

 ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.58  

 การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน  ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 

 

5.  สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

 5.1  เชิงปริมาณ 

 การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ในรอบปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลโดยวัดจากจํานวน

โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ตามแผนพัฒนาทองถ่ินเทียบกับผลการดําเนินงานจริงท่ีดําเนินการ ซ่ึงจากการติดตาม

ประเมินผล องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวไดดําเนินการโครงการ จํานวน 162 โครงการ เทียบกับ

โครงการท่ีตั้งไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป 2562 จํานวน 182 โครงการ เม่ือวัดในเชิงปริมาณ มีการ

ดําเนินงานไดจริงรอยละ 89.01 

 5.2  เชิงคุณภาพ 

 เม่ือพิจารณาในดานการพัฒนาปรากฏวามีการพัฒนาครอบคลุมทุกยุทธศาสตร แตจะเนนหนักในดาน

โครงสรางพ้ืนฐานเปนสวนใหญ เนื่องจากปญหาในดานโครงสรางพ้ืนฐานยังไมพัฒนาเทาท่ีควร รวมถึงการให

ความสําคัญกับงานดานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม มุงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จายเงินเบี้ยยัง

ชีพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส การสงเสริมดานการศึกษา ดานการกีฬา การสืบทอดและสงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมตาง ๆ ท้ังในระดับทองถ่ิน และระดับชาติ การใหความสําคัญกับการอนุรักษ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในดานการบริหารจัดการองคกรไดพัฒนาองคกรใหทันสมัย มีอุปกรณใน

การปฏิบัติงานอยางเพียงพอ พัฒนาบุคลากรใหมีความรอบรูและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และจากการ

ประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม ประชาชนมีความพึง

พอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว คือ พึงพอใจมาก  นับไดวาแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวฉบับท่ีผานมาไดมีผลดําเนินการเชิงคุณภาพในระดับท่ีประชาชนมีความ

พึงพอใจ  

         5.3 คาใชจาย ( Cost) 

               การใชจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว เปนไปตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป และการใชจายเงินสะสม เงินทุนสํารองสะสม ฯลฯ  โดยจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 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) 

         ระยะเวลาในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2562  สามารถดําเนินการเสร็จสิ้นภายใน

ปงบประมาณ จํานวน 160  โครงการ และมีโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 2 โครงการ คือ โครงการ 

ปรับปรงุระบบประปาหมูบาน (เจาะบอบาดาล) หมูท่ี 6 และ ปรับปรุงบริเวณอาคารสํานักงานองคการบริหาร

สวนตําบลบานลํานาว 

6.5 การไดรับประโยชน  

     1) การพัฒนาตามยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน ประกอบดวยการ การกอสราง/การปรับปรุง 

เสนทางคมนาคมขนสงใหไดมาตรฐาน ทําใหประชาชนมีความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรไปมาระหวาง

กันและการขนสงสินคาทางการเกษตรสามารถเลือกใชเสนทางท่ีเชื่อมโยงระหวางพ้ืนท่ีลดระยะเวลาในการ

ขนสง  การปรับปรุงระบบประปา เชน การติดตั้งโซลาเซลลเพ่ือใชกับระบบประปาหมูบานทําใหประหยัดคา

ไฟฟา ลดตนทุนในการผลิตน้ําประปา ประชาชนจึงชําระคาน้ําประปาลดลง  เปนตน 

              2) การพัฒนาตามยุทธศาสตรคุณภาพชีวิตและสังคม ประกอบดวย งานสาธารณสุข เชน การฉีด

วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใหแกสุนัขและแมว เปนบริการข้ันพ้ืนฐานท่ีบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก

และปลอดภัยจากการระบาดของโรคพิษสุนัขบา โดยการสงเจาหนาท่ีลงพ้ืนท่ีในชุมชนบริการฉีดวัคซีนตามจุด

ตางๆโดยไมเก็บคาบริการ  การฉีดพนหมอกควันกําจัดลุงลายตัวแกเพ่ือปองกันการระบาดของโรคไขเลือดออก  

งานดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ เชน การจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพ่ือสงเสริมใหเด็ก 

เยาวชนในชุมชนเกิดความรักสามัคคี กลาแสดงออก  เติบโตเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพ  
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             3) การพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ เชน การสงเสริมใหประชาชนมีความรูเรื่องการ

เพาะเห็ดโคน โดยทําเปนอาชีพเสริมท่ีสามารถสรางรายไดเสริมใหกับครอบครัวได และสามารถสรางความ

สามัคคีของชุมชนหากสามารถรวมกลุมกัน 

             4) การพัฒนาตามยุทธศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ประกอบดวย งานดานการเคหะ

และชุมชน เชน งานจัดเก็บขยะ การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน สงเสริมใหครัวเรือนมีการคัดแยกขยะกอนท้ิง 

และสามารถนําขยะเปยกมาใชทําปุยหมักชีวภาพ ใชรดน้ําตนไม และเม่ือคัดแยกขยะออกเปนแตละประเภท

แลวสามารถรวบรวมขายสรางรายไดใหกับครัวเรือน เกิดความสะอาดเรียบรอย ลดภาระการจัดเก็บขยะของ

หนวยงาน  งานดานการเกษตร เชน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การขุดลอกคูคลอง การสรางฝายชะลอน้ํา 

ทําใชชุมชนมีทรัพยากรปาไมท่ีสมบูรณ มีน้ําไวใชในการเกษตรตลอดท้ังป เปนตน 

              5)  การพัฒนาตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล เชน การจัดงาน

รัฐพิธี พิธีการทางศาสนา และวันสําคัญตางๆ ทําใหประชาชนสามารถเขารวมพิธีการตาง ระลึกถึงวันสําคัญ

และรวมสืบทอดประเพณีทางศาสนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี  4  สรุปผลการติดตามและประเมินผล 

1.สรุปการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม  

 1.1 ความสําเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร 

  1) ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน    สามารถแบงแผนงานออกเปน 3 แผนงาน 

คือ (1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (2)แผนงานการพาณิชย (3) แผนงานเคหะและชุมชน  โดยมี

โครงการท้ังหมดท่ีบรรจุอยูในยุทธศาสตรท่ี 1  จํานวน 77 โครงการ งบประมาณ จํานวน 29,682,000 บาท 

และสามารถนํามาดําเนินการไดจริง จํานวน 77 โครงการ เบิกจายงบประมาณ จํานวน 29,519,000 บาท  

  2) ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  สามารถแบงแผนงานออกเปน         

7 แผนงาน คือ (1)แผนงานการศึกษา (2)แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (3)แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา (4)แผนงานสาธารณสุข (5) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (6) แผนงานการ

สรางความเขมแข็งของชุมชน (7) แผนงานงบกลาง  โดยมีโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุอยูในยุทธศาสตรท่ี 2 จํานวน 

88 โครงการ งบประมาณ จํานวน 34,481,420 บาท  สามารถนํามาดําเนินการจริง จํานวน 69 โครงการ 

เบิกจายงบประมาณ จํานวน 28,629,735 บาท ซ่ึงมีโครงการท่ีไมสามารดําเนินการได จํานวน 19 โครงการ 

โดยสวนใหญเปนแผนงานสาธารณสุข เก่ียวเนื่องกับโครงการตามพระราชดําริ 

  3) ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแบงแผนงานออกเปน 2 แผนงาน คือ       

(1) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (2) แผนงานการเกษตร  โดยมีโครงการท่ีบรรจุในยุทธศาสตรท่ี 3 

จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ จํานวน 40,000 บาท สามารถนํามาดําเนินการจริง จํานวน 1 โครงการ 

เบิกจายงบประมาณ จํานวน 36,812 บาท  

  4) ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สามารถแบงแผนงาน

ออกเปน 2 แผนงาน คือ (1) แผนงานการเกษตร (2) แผนงานเคหะและชุมชน  โดยมีโครงการท่ีบรรจุใน

ยุทธศาสตรท่ี 4 จํานวน 9 โครงการ งบประมาณ 1,153,000 บาท สามารถนํามาดําเนินการจริง จํานวน 8 

โครงการ เบิกจายงบประมาณ จํานวน  955,090 บาท 

  5) ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล  สามารถ

แบงแผนงานออกเปน 3 แผนงาน คือ (1) แผนงานบริหารท่ัวไป (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

(3)แผนงานการศึกษา โดยมีโครงการท่ีบรรจุในยุทธศาสตรท่ี 5 จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ 767,000 บาท 

สามารถนํามาดําเนินการจริง จํานวน 7 โครงการ เบิกจายงบประมาณ จํานวน 388,878 บาท   
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1.2 ความสําเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

 

ยุทธศาสตร 

โครงการท่ีเสร็จ 

(โครงการ) 

โครงการท่ีอยู

ระหวางดําเนินการ 

(โครงการ) 

รวมโครงการ

ท้ังหมด 

(โครงการ) 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 75 2 77 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 69  69 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 1  1 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 8  8 

การพัฒนาการบรหิารจดัการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล 7  7 

รวม 160 2 162 

     สรุปวา  มีโครงการท้ังหมดท่ีนํามาดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ.2562  จํานวน 162  โครงการ  

สามารถจําแนกออกเปน  โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ จํานวน 160 โครงการ และมี

โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงบริเวณอาคารสํานักงานองคการ

บริหารสวนตําบลบานลํานาว หมูท่ี 15  และโครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน(เจาะบอบาดาล) หมูท่ี 6  

2. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

 จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน

2562 ไดมีขอเสนอแนะจากการติดตามฯ ดังนี้ 

  1) การเสนอโครงการเขาแผนพัฒนาทองถ่ิน ควรพิจารณาใหมีการเสนอโครงการใหครอบคลุมการ

พัฒนาในทุกๆดาน  เม่ือมีการประชาคมระดับหมูบานหรือระดับตําบลเพ่ือจัดทําแผนครั้งตอไป ควรกระตุนให

หมูบานเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาดานอ่ืนๆ ไมควรเนนหนักทางดานใดดานหนึ่ง    

 2) ถนนบางสายหากมีการใชงบประมาณในการซอมแซมบอยๆ นาจะกอสรางใหมีความคงทน ถาวร 

ไมสิ้นเปลืองงบประมาณในการซอมแซม เชน ลาดยาง หรือ คอนกรีต 

 3) การของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพ ควรจะมีการกําหนด

รายละเอียดใหชัดเจน และมีความพรอมของสถานท่ี ระยะเวลาในการดําเนินการ และใหผูเก่ียวของเตรียม

ความพรอมในการของบประมาณ เพ่ือความรวดเร็วในการดําเนินการ 

 4) การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ในปงบประมาณถัดไปควรมีโครงการพัฒนามากกวานี้ และการนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช เพ่ือสงเสริมใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดมากข้ึน 

 


