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คานา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการติดตามและประเมินผล ตลอดจนรายงานผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการ
ประกาศผลการติดตามฯให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผลและปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่นขององค์การบริหารส่ ว นตาบล
บ้านลานาว ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทาให้ทราบว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมานั้นสามารถดาเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสาเร็จลุล่วงมากน้อยเพียงใดและทางคณะกรรมการติดตามฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะ
สามารถใช้เป็นประโยชน์และแนวทางในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณต่อไป
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ส่วนที่ 1 บทนา
1. ความสาคัญของการติดตามประเมินผล
การติ ด ตาม (Monitoring) และการประเมิ น (Evaluation) เป็ น กระบวนการที่ แ ตกต่ า งกั น มี
จุดมุ่งหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสั มพันธ์กัน เมื่อนาแนวคิดและหลั กการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation ) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้
ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง สมาชิ กสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านลานาว สามารถกากับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านลานาว จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสาคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านลานาว หรือกิจกรรมต่างๆที่ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนินการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กาหนดไว้หรือไม่
รวมทั้งงบประมาณในการดาเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว ตรวจสอบดู
ว่า แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา ได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งทางด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา
ที่กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดาเนิ น งาน ตรวจสอบดูว่าได้ผ ลตรงตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ห รือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินงานตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความส าคั ญ ของการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการทดสอบผลการ
ดาเนินงานตามตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว ว่าดาเนินการได้ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทาให้ทราบถึง
จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดองค์การ
บริ หารส่ ว นตาบล ผู้ บริ ห ารระดับหั วหน้ าส านัก/ผู้ อานวยการกอง บุคลากรขององค์การบริห ารส่ วนตาบล
บ้านลานาว สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตาบลบ้านลานาว
บทสรุปของความสาคัญคือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดาเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนก็ต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดี
หน้า 1

ขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านลานาวให้เกิดประโยชน์ เพื่อดาเนินการขยายแผนงาน โครงการต่างๆพร้อมการปรับปรุงและ
เร่งรีบดาเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว โดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมาย
ที่ตั้งไว้อย่างดียิ่ง
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว ว่าสิ่ง
ใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุ เปูาหมาย ติดตามและประเมินแผนงาน
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กาหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอานาจหน้าที่ ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่กาหนดไว้ สภาพผล
การดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่กาหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสาหรั บเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดาเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสม หรือหมดความจาเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว
5. เพื่อสร้างความรับ ผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสานัก/กอง ทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว ที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินงานตามแผนงาน โครงการต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตาบล
บ้านลานาวและชุมชนทั้ง 16 หมู่บ้าน หรือส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการ ของสานัก/กอง/ฝุายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2561 ข้ อ 29 ก าหนดว่ า คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บ ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิด
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนั บแต่วันที่รายงายผลและเสนอความเห็ นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความที่เห็นสมควร
3.1 การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน 11 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว ที่สภาองค์การบริการส่วนตาบล
บ้านลานาวคัดเลือก จานวน 3 คน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาวคัดเลือก
จานวน 2 คน
4) หัวหน้าส่วนบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านลานาวคัดเลือก จานวน 2 คน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว
ต้องดาเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1) ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยกาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว
2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วง
เวลาที่กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาวเพื่อดาเนินการต่อไป
3.2 การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว มีอานาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาวเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านลานาว และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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ภาพแสดงขัน้ ตอนการรายงานผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ

นายกองค์การ

ติดตามและ

บริหารส่วน

รายงานผล

สภาองค์การ
เสนอ

ตาบล

ประเมินผล

ตาบล

บริหารส่วน

เสนอ

ภายในเดือนธันวาคม

นายกองค์การ

นายกองค์การ

คณะกรรมการ
เสนอ

พัฒนาท้องถิ่น

ตาบล

บริหารส่วน

เสนอ

บริหารส่วน
ตาบล

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนในตาบลบ้านลานาวทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
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4. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สาคัญ คือ การนาไปใช้แก้ปัญหาต่างๆระหว่างดาเนินโครงการ
รองลงมาคือ นาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆแยกเป็นหัวข้อ
ดังนี้
1.ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดาเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปในทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึง ข้อดี ข้อเสี ย ข้ อ บกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัย ที่ทาให้ แผนพัฒ นาท้องถิ่นและการ
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆเกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ
และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ
ที่จะนาไปจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ
5. กระตุ้น ให้ผู้ป ฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาท้องถิ่น การจัดทาโครงการและรั บผิ ดชอบ
โครงการมีความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัด /รองปลัด ผู้บริหารระดับสานัก /กอง/
ฝุายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว สามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มี
เหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถ
กาหนดมาตรการต่างๆสาหรับการปรับปรุงแก้ไข และปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทาให้ภารกิจต่างๆของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาวแต่ละคน แต่ละสานัก/กอง/
ฝุาย/ต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้เปูาหมายขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านลานาวเกิดความสาเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
8. สามารถรั ก ษาคุณ ภาพของงานหรื อภารกิจ ให้ เ ป็น ไปและตรงตามวัต ถุป ระสงค์ข องโครงการ
กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ
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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านล านาว เป็นแผนพัฒนาที่
กาหนดระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว ที่กาหนด
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว
1) วิสัย ทัศ น์ (vision) คือ สภาพการณ์ที่องค์การบริหารส่ วนตาบลบ้านลานาวอยากให้ เกิดขึ้นใน
อนาคตข้างหน้า การกาหนดวิสัยทัศน์จึงเป็นการตอบคาถามว่า “องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาวต้องการ
อะไรในอนาคต” จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์หรือสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“ชุมชนพัฒนา ประชาชนมีสุข ”
ชุ ม ชนพั ฒ นา หมายถึ ง มี ร ะบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ดี เส้ น ทางคมนาคมสะดวก มี
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่เพียงพอต่อการดารงชีวิต
ประชาชนมีสุข หมายถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขอนามัยที่ดี ได้รับการศึกษาที่
เหมาะสม มีอาชีพและรายได้เพียงพอ ครอบครัวมีความรักความอบอุ่น มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
2) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
3) เปูาประสงค์ ประกอบด้วย
1. เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน
2. ประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้เพียงพอ
5. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
6. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
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4) กลยุทธ์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ คือ
1) พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตาบลให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง
2) พัฒนาแหล่งน้าให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
3) พัฒนาสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ ทั่วถึงทุกพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ์ คือ
1) พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2) ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รณรงค์ปูองกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้
ถูกสุขลักษณะ
3) รณรงค์ควบคุมปูองกันการควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพื่อลดจานวนผู้เสพและ
ผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง
4) ส่ งเสริ มการจั ดระเบียบชุมชน สั งคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการบรรเทา
สาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5) พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชานทุกกลุ่มออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง
6) ส่ งเสริมการทานุ บารุงและรักษาศาสนา ศิลปวัฒ นธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนาฟื้นฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
7) สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้
8) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมกิจกรามชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ คือ
1) ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ คือ
1) การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน
2) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกาจัด บาบัดมลพิษ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์ กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ คือ
1) ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการ
บริหารจัดการท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดทา แผนพัฒนาท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชน ภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
2) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
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3) พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรขององค์ ก รอย่ า งสม่ าเสมอและต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
แนวทางการพิจ ารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้ องกับแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย
1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2.การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน
5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(2) กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
(3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5 คะแนน
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน
(5) เปูาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 5 คะแนน
(6)โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10) มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(11) มีการกาหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5 คะแนน
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อเกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
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3. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว
กาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กาหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกาหนดระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านลานาวอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาวภายปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กาหนด
1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว
1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กาหนดทรัพยากรสาหรับการดาเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุป กรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาวมาปฏิบัติงาน
1.4 ความก้าวหน้า (Process) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการ
ที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
1.5 ประสิทธิภาพ ( Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาวซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทาให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
การกาหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจาเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาวทั้งในระดับหมู่บ้านและตาบลบ้านลานาว
และอาจรวมถึงอาเภอบางขันและจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์แ ละปฏิสัมพันธ์ในเชิง
การพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน
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4. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว
กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) ดาเนินการสัมภาษณ์และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง
2.การสังเกต (Observation) คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านลานาว ใช้การสังเกตเพื่อเฝูาดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น มีการบันทึกการ
สั ง เกต แนวทางในการสั ง เกต และก าหนดการด าเนิ น การสั ง เกต (1)การสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ( Nonparticipant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครางสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
3.เอกสาร (Document) การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์และโครงการมีความจาเป็น
อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้อ งใช้ เ อกสาร ซึ่ ง เป็ น เอกสารที่ เ กี่ย วข้ องกั บยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ปั ญหาความต้อ งการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
1.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพือ่ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่
การพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถแบ่งประเด็นการพิจารณา ดังนี้
1) สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
2) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
3) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
4) ยุทธศาสตร์
ตารางสรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ( 60 คะแนน ) ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวม

คะแนน
20
20

คะแนนทีไ่ ด้
18.41
16.16

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

9
8.33
8.33
4.5
4.33
4.33
4.16
4.33
4.16
86.04
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ตารางการให้คะแนนข้อมูลสภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐาน /การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ/ยุทธศาสตร์
ประเด็นพิจารณา

คะแนน
เต็ม
1.ข้อมูลสภาพ
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(20)
ทัว่ ไปและข้อมูล 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล ลักษณะภูมิประเทศ
(3)
พืน้ ฐานขององค์กร ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ
ปกครองส่วน
ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
ท้องถิน่
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(2)
ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร และช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน
ทีไ่ ด้
3

2

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด
การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การประปา
โทรศัพท์ ฯลฯ
1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน
ประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ
1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
1.8 การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.

(2)

1.83

(2)

2

(2)

1.67

(2)

1.83

(2)

1.75

(2)

1.83

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดาเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. การวิ เ คราะห์ ที่ ค รอบคลุ ม ความเชื่ อ มโยง ความสอดคล้ อ งยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด
ยุทธศาสตร์ก ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นในเขตจังหวัด ยุท ธศาสตร์ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น นโยบายของผู้ บริหารท้อ งถิ่น รวมถึ งความเชื่ อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
2. การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. การวิ เ คราะห์ ท างสั งคม เช่ น ด้ า นแรงงาน การศึ ก ษา สาธารณสุ ข ความยากจน
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นต้น

(3)

2.5

(20)
(5)

4

(3)

2.33

(3)

2.5
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ประเด็นพิจารณา

3.ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์
ของ อปท.
3.2 ยุทธศาสตร์
ของอปท. ในเขต
จังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์

3.5 กลยุทธ์

3.6 เปูาประสงค์
ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
3.8 แผนงาน

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน
เต็ม
4. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ
(3)
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น
5. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
(3)
หรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
6. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
(3)
ในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่
S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat
(อุปสรรค)
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา (60)
และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่ อ มโยงหลั ก ประชารั ฐ แผนยุ ท ธศาสตร์ ชาติ 2 0 ปี แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคม (10)
แห่งชาติ และ Thailand 4.0
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ (10)
จังหวัดและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจ (10)
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือ
(5)
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
(5)
ส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะ
(5)
เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

คะแนน
ทีไ่ ด้
2.5

2.33
2.5

9
8.33

8.33

4.5

4.33

4.33

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เกิ ด จากศั ก ยภาพของพื้ น ที่ จ ริ ง ที่ จ ะน าไปสู่ ผ ลส าเร็ จ ทาง
ยุทธศาสตร์

(5)

4.16

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
แผนงานที่ เ กิ ด จากเปู า ประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด ค่ า เปู า หมาย กลยุ ท ธ์ จุ ด ยื น ทางยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่การจัดทาโครงการ

(5)

4.33

พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
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ประเด็นพิจารณา
3.8 แผนงาน

3.9 ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน
เต็ม
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
(5)
หรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่การจัดทาโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
ความเชื่ อ มโยงองค์ ร วมที่ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ เ กิ ด ผลผลิ ต /โครงการจากแผน
(5)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน แผนพัฒนาตาบล และแผนพัฒนาอาเภอ

หน้า 14

คะแนน
ทีไ่ ด้
4.33

4.16

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถแบ่งประเด็นพิจารณา ดังนี้
1) สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
2) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
3) การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
4) การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
5) แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตารางสรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. โครงการพัฒนา ( 60 คะแนน) ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตัง้ งบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
5.6โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

คะแนน
10
10
10
10

คะแนนทีไ่ ด้
8.60
9.65
9.20
9.00

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

4.50
4.50
4.75
4.20
4.00

(5)
(5)
(5)

4.00
4.85
4.90

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

4.50
4.90
4.12
4.00
89.67
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1.การสรุปสถานการณ์ เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
การพัฒนา
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Demand
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
2. การประเมินผลการ 1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น การวัด
นา แผนพัฒนาท้องถิ่น จานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมาย
ไปปฏิบตั ิในเชิง
เอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไหร่ จานวนที่ไม่สามารถ
ปริมาณ
ดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการในเชิงปริมาณ
(Quantitative)
3. การประเมินผล
1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนาเอาเทคนิคต่างๆ
การนา แผนพัฒนา มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อ
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน ความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง
เชิงคุณภาพ
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภณ
ั ฑ์ การดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง
คงทน ถาวรสามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวตั ถุประสงค์และเปูาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รบั งบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการในเชิงคุณภาพ
(Qualitative)
4.แผนงานและ
1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
ยุทธศาสตร์การ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่น
พัฒนา
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน

คะแนน
เต็ม
10

คะแนน
ทีไ่ ด้
8.60

10

9.65

10

9.20

10

9.00
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คะแนน
เต็ม

คะแนน
ทีไ่ ด้

60
(5)

4.50

(5)

4.50

(5)

4.75

(5)

4.20

(5)

4.00

2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) (Local Sufficiency Economy
Plan : LSEP
5.โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
ชื่อโครงการ
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่ง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กาหนด
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกาหนดวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
สอดคล้องกับ
ดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
โครงการ
เจาะจง
5.3 เปูาหมาย
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้องชัดเจน
(ผลผลิตของ
สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย
โครงการ) มีความ
พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน
ชัดเจนนาไปสู่การตั้ง เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ ไร ใครคือกลุม่ เปูาหมายรอง
งบประมาณ
5.4 โครงการมีความ โครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลัก
สอดคล้องกับแผน
ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง (5) โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ยุทธศาสตร์ 20 ปี
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
5.5 เปูาหมาย
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย
(ผลผลิตของ
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3)
โครงการ) มีความ
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579
สอดคล้องกับ
(5) ยึดหลักการนาไปสู่การ ปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
และสังคมแห่งชาติ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม(4) การรองรับการเชือ่ มโยงภูมภิ าค
และความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
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5.6 โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่
สอดคล้องกับ
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ทาน้อย ได้มาก
Thailand 4.0
เช่น (1) เปลีย่ นจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลีย่ นจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลีย่ นจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่
การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยั และพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข
วัฒนธรรม ฯลฯ
5.7 โครงการ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดที่
สอดคล้อง กับ
ได้กาหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กาหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
5.8 โครงการแก้ไข เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน ดาเนินการเอง
ปัญหา ความยากจน หรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
หรือการ เสริมสร้าง ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ จะให้ท้องถิ่นมีความมัน่ คง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ให้ประเทศชาติ
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) (LSEP)
ภายใต้หลัก
ประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มี งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ 5 ประการในการ จัดทา
ความ สอดคล้องกับ โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)
เปูาหมาย (ผลผลิต (2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4)
ของโครงการ)
ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)
5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกาหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ากว่า
ร้อยละห้าของการนาไปตั้ง งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม
หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ

คะแนน
เต็ม
(5)

คะแนน
ทีไ่ ด้
4.00

(5)

4.85

(5)

4.90

(5)

4.50

(5)

4.90
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5.11 มีการกาหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

มีการกาหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การกาหนดความพึงพอใจ การกาหนดร้อยละ การกาหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรคานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และ
มีความเฉพาะเจาะจง ในการ ดาเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความสาเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ตอ้ งการดาเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุด และสามารถปฏิบตั ิได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้

คะแนน
เต็ม
(5)

คะแนน
ทีไ่ ด้
4.12

(5)

4.00

หน้า 19

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โครงการ

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง
ตามแผนพัฒนา ดาเนินการจริง
ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบางจันสี-หน้าควน ม.1 ซ่อมแซมถนนลาดยางจุดที่ชารุดระยะทาง 220 ม. ซ่อมแซมถนนลาดยางจุดที่ชารุดระยะทาง 220 ม.
492,000
491,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยลูกดก ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม.
ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม.
489,000
488,000
ม.1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 163 ม.
ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 163 ม.
491,000
491,000
บ้านนายสมพงษ์-ต่อเขต ม.14 หมู่ที่ 1
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจาตาบล
อาคารเอนกประสงค์ขนาด กว้าง 10 ม.
ไม่ได้ดาเนินการ
1,550,000
บ้านลานาว ม.1
ยาว 30 ม.
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสาย
ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 162 ม.
ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 162 ม.
492,000
492,000
สมเด็จย่า ม.2
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสาย
ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 162 ม.
ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 162 ม.
490,000
490,000
สมเด็จย่า ม.2
ก่อสร้างถนนลาดยางสายบางปริก-นาไสยูง ม.3 ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
492,000
492,000
กว้าง 5 ม. ยาว 153 ม.
กว้าง 5 ม. ยาว 153 ม.
ก่อสร้างถนนลาดยางสายบางปริก-นาไสยูง ม.3 ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
493,000
490,000
กว้าง 5 ม. ยาว 153 ม.
กว้าง 5 ม. ยาว 153 ม.
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 148 ม.
ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 148 ม.
490,000
490,000
อ่าวนิลคลาน 1 ม.4

แหล่งทีม่ าของ
งบประมาณ
จ่ายขาดเงินสะสม
ข้อบัญญัติ
จ่ายขาดเงินสะสม
ข้อบัญญัติ
จ่ายขาดเงินสะสม
จ่ายขาดเงินสะสม
จ่ายขาดเงินสะสม
จ่ายขาดเงินสะสม
จ่ายขาดเงินสะสม

หน้า 20

ที่
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
อ่าวนิลคลาน 1 ม.4
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้นสานัก
สงฆ์บ้านน้านิ่ง ม.5
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้านิ่ง –
อ่าวลุงคง ม.5
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้านิ่ง –
หน้าควน ม.5
ซ่อมแซมถนนลาดยางสายเหนือโตน-ส้านแดง
ม.6
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หลังโรงเรียนบางขันวิทยา ม.7
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหินราว
ซอย 2 ม.8
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหินเพิง
ม.8
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันติสุข ม.9
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสยาสน์ควนนกไผ่ ม.9

งบประมาณ

แหล่งทีม่ าของ
งบประมาณ

ตามแผนพัฒนา
ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 161 ม.

ดาเนินการจริง
ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 161 ม.

ตามแผนพัฒนา ดาเนินการจริง
491,000
491,000 จ่ายขาดเงินสะสม

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 162 ม.

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 162 ม.

491,000

491,000

จ่ายขาดเงินสะสม

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ระยะทาง 25 ม.

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ระยะทาง 25 ม.

492,000

483,000

จ่ายขาดเงินสะสม

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 160 ม.

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 160 ม.

490,000

489,000

ข้อบัญญัติ

ซ่อมแซมถนนลาดยางจุดที่ชารุด ระยะทาง
192.60 ม.
ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 163 ม.

ซ่อมแซมถนนลาดยางจุดที่ชารุด ระยะทาง
192.60 ม.
ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 163 ม.

490,000

489,000

จ่ายขาดเงินสะสม

492,000

492,000

จ่ายขาดเงินสะสม

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 162 ม.

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 162 ม.

492,000

492,000

จ่ายขาดเงินสะสม

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 163 ม.

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 163 ม.

491,000

491,000

จ่ายขาดเงินสะสม

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 162 ม.
ถนน คสล. กว้าง 3.5 ม. ระยะทาง 183 ม.

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 162 ม.
ถนน คสล. กว้าง 3.5 ม. ระยะทาง 183 ม.

491,000
493,000

489,000
493,000

ข้อบัญญัติ
จ่ายขาดเงินสะสม
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ที่
20

โครงการ

21

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายเผียน ม.9
ถนนลาดยางสายชวนชก-บ้านปูาโม้ย ม.10

22

ถนนลาดยางสายชวนชก-บ้านปูาโม้ย ม.10

23

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีเทพ 13
ม.11
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีเทพ 13
ม.11
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อดิน ม.11
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหลุม
ขยะเก่า (ศรีเทพ 24) ม.11
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะปล้าวควนอีแหวง ม.12
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะปล้าวควนอีแหวง ม.12
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายปาน-นายประสิทธิ์ ม.12
ก่อสร้างถนนลาดยางสายควนประ ม.13

24
25
26
27
28
29
30

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แหล่งทีม่ าของ
งบประมาณ

งบประมาณ

ตามแผนพัฒนา
ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 163 ม.

ดาเนินการจริง
ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 163 ม.

ตามแผนพัฒนา ดาเนินการจริง
491,900
491,000 จ่ายขาดเงินสะสม

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 5 ม. ยาว 156 ม.
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 5 ม. ยาว 156 ม.
ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 162 ม.

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 5 ม. ยาว 156 ม.
อยู่ระหว่างดาเนินการ

490,000

489,000

จ่ายขาดเงินสะสม

490,000

-

ข้อบัญญัติ

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 162 ม.

493,000

492,000

จ่ายขาดเงินสะสม

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 163 ม.

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 163 ม.

492,000

492,000

จ่ายขาดเงินสะสม

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 105 ม.
ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 153 ม.

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 105 ม.
ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 153 ม.

316,000
492,000

316,000
492,000

จ่ายขาดเงินสะสม
จ่ายขาดเงินสะสม

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ระยะทาง 133 ม.

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ระยะทาง 133 ม.

492,000

492,000

จ่ายขาดเงินสะสม

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ระยะทาง 133 ม.

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ระยะทาง 133 ม.

491,000

491,000

จ่ายขาดเงินสะสม

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 162 ม.

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 162 ม.

492,000

491,000

จ่ายขาดเงินสะสม

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม.

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม.

492,000

492,000

จ่ายขาดเงินสะสม
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ที่

โครงการ

31

ก่อสร้างถนนลาดยางสายควนประ ม.13

32

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอบพัฒนา
ม.14
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสาราญราษฎร์ ม.14

33
34
35
36
37
38
39

40

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 5 ม. ยาว 148 ม.
ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 163 ม.

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนจุดที่ชารุด ระยะทาง
130 ม.
ซ่อมแซมถนนลาดยางสายราษฎร์พัฒนา ม.14
ซ่อมแซมถนนจุดที่ชารุด ระยะทาง 165 ม.
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแยกสาราญราษฎร์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนจุดที่ชารุด ระยะทาง
หลังที่ว่าการอาเภอบางขัน ม.14
320 ม.
ก่อสร้างถนนลาดยางสายราษฎร์พฒ
ั นา ม.15
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม.
ก่อสร้างถนนลาดยางสายราษฎร์พฒ
ั นา ม.15
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 5 ม. ยาว 152 ม.
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังวารี ม.15 ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 162 ม.
ปรับถมดินบริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ ปรับถมดินหน้าอาคาร สูงเฉลี่ย 3.20 ม.
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตาบลบ้านลานาว
ม.15
ก่อสร้างกาแพงกันดินบริเวณหน้าอาคารศูนย์
กาแพงกันดิน คลส. ยาว 35 ม. สูง 3.20 ม.
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ม.15

แหล่งทีม่ าของ
งบประมาณ

งบประมาณ

ดาเนินการจริง
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 5 ม. ยาว 148 ม.
ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 163 ม.
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนจุดที่ชารุด ระยะทาง
130 ม.
ซ่อมแซมถนนจุดที่ชารุด ระยะทาง 165 ม.
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนจุดที่ชารุด ระยะทาง
320 ม.
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม.
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 5 ม. ยาว 152 ม.
ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 162 ม.
อยู่ระหว่างดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ตามแผนพัฒนา ดาเนินการจริง
492,000
487,000 จ่ายขาดเงินสะสม
491,000

491,000

จ่ายขาดเงินสะสม

491,000

491,000

จ่ายขาดเงินสะสม

492,000
110,000

488,000
110,000

จ่ายขาดเงินสะสม
จ่ายขาดเงินสะสม

492,000

492,000

จ่ายขาดเงินสะสม

492,000

492,000

จ่ายขาดเงินสะสม

492,000
296,000

492,000
-

จ่ายขาดเงินสะสม
ข้อบัญญัติ

493,000

-

ข้อบัญญัติ
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ที่
41
42
43

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางสายบางปริก-ทุ่งโคกแค
ม.16
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งโคกแคห้วยท้ายเภา ม.16
ปูองกันการกัดเซาะริมตลิ่งคอสะพานถนนสาย
บางปริก-ทุ่งโคกแค ม.16
รวม 43 โครงการ

ตามแผนพัฒนา
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 5 ม. ยาว 140 ม.
ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 163 ม.

ดาเนินการจริง
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 5 ม. ยาว 140 ม.
ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 163 ม.

กาแพงปูองกันการกัดเซาะคอสะพาน ความยาว
24 ม.

กาแพงปูองกันการกัดเซาะคอสะพาน ความยาว
24 ม.

งบประมาณ

แหล่งทีม่ าของ
งบประมาณ

ตามแผนพัฒนา ดาเนินการจริง
454,000
453,00
จ่ายขาดเงินสะสม
492,000

492,000

จ่ายขาดเงินสะสม

494,000

485,000

จ่ายขาดเงินสะสม

21,404,900

18,535,000
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานการพาณิชย์
ที่
1
2

โครงการ
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านพรุพรี) ม.4
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Cell) สาหรับระบบประปาหมู่บ้าน
(ในสายทางถนนสายสวนปาล์ม) ม.4
รวม 2 โครงการ

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
หอถังประปา(ทรงแชมเปญ) ความจุ 20 ลบ.ม.
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 1 จุด

ดาเนินการจริง
หอถังประปา(ทรงแชมเปญ) ความจุ 20 ลบ.ม.
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 1 จุด

งบประมาณ

แหล่งทีม่ าของ
งบประมาณ

ตามแผนพัฒนา ดาเนินการจริง
411,000
411,000 จ่ายขาดเงินสะสม
144,000
144,000 จ่ายขาดเงินสะสม

555,000

555,000
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่
1
2
3

โครงการ

9

อาหารกลางวัน ศพด.สังกัด อบต.บ้านลานาว
อาหารเสริม (นม) ศพด.สังกัด อบต.บ้านลานาว
อาหารเสริม (นม) ร.ร. สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่
อบต. บ้านลานาว
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
แข่งขันทักษะทางวิชาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จัดนิทรรศการและแสดงผลงาน “น้องอนุบาล”
วันสาคัญต่างๆ
พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผดู้ ูแลเด็ก
สังกัด อบต.บ้านลานาว
ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว)

10

อาหารกลางวันนักเรียน

11

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน/
เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

4
5
6
7
8

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง
ตามแผนพัฒนา ดาเนินการจริง
อาหารกลางวันนักเรียน ศพด.
อาหารกลางวันนักเรียน ศพด.
2,009,000
1,925,700
อาหารเสริม(นม) เด็กเล็ก สังกัด อบต.บ้านลานาว อาหารเสริม(นม) เด็กเล็ก สังกัด อบต.บ้านลานาว
785,642
4,618,675
อาหารเสริม (นม) ให้แก่ ร.ร. สังกัด สพฐ.ในเขต อาหารเสริม (นม) ให้แก่ ร.ร. สังกัด สพฐ.ในเขต
4,221,388
พื้นที่ อบต. บ้านลานาว
พื้นที่ อบต. บ้านลานาว
เด็กเข้าร่วมกิจกรรม
เด็กเข้าร่วมกิจกรรม
160,000
139,598
เด็กเล็กใน ศพด. ทั้ง 7 ศูนย์
ไม่ได้ดาเนินการ(Covid-19)
25,000
เด็กเล็กใน ศพด. ทั้ง 7 ศูนย์
ไม่ได้ดาเนินการ(Covid-19)
20,000
เด็กเล็กใน ศพด. ทั้ง 7 ศูนย์
เด็กเล็กใน ศพด. ทั้ง 7 ศูนย์
20,000 ไม่ใช้งบประมาณ
ครูผดู้ ูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กสังกัด
ครูผดู้ ูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กสังกัด
60,000
30,375
อบต.บ้านลานาว
อบต.บ้านลานาว
จัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และ
จัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และ
697,000
668,100
เครื่องเล่นพัฒนาการนักเรียน
เครือ่ งเล่นพัฒนาการนักเรียน
อุดหนุน ร.ร.สังกัด สพฐ. จานวน 5 แห่ง ในเขต
อุดหนุน ร.ร.สังกัด สพฐ. จานวน 5 แห่ง ในเขต
8,812,000
8,460,000
พื้นที่ อบต.บ้านลานาว
พื้นที่ อบต.บ้านลานาว
เด็กเล็กใน ศพด. ทั้ง 7 ศูนย์
เด็กเล็กใน ศพด. ทั้ง 7 ศูนย์
463,300
315,270

แหล่งทีม่ าของ
งบประมาณ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
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ที่
12
13
14
15
16
17

18

โครงการ

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตามแผนพัฒนา
ค่ายเรียนรู้ภาษาสู่อาเซียน
เด็ก เยาวชน ประชาชนและเจ้าหน้าที่
จานวน 55 คน
ติดตั้งเครื่องกรองน้าสาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เครื่องกรองน้า จานวน 7 ชุด
จัดซื้อโทรโข่ง
โทรโข่งแบบเอนกประสงค์ จานวน 2 ตัว
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับสานักงาน จานวน
7 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก เครื่องเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
(Ink Tank Printer)
(Ink Tank Printer) จานวน 7 เครื่อง
ปรับปรุงซ่อมแซมและปรับปรุงภูมทิ ัศน์ศูนย์
-ก่อสร้างรั้ว คสล. ความยาว 43 ม.
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบล
-ปูกระเบื้องพื้น 44.40 ตร.ม.
บ้านลานาว(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางจันสี)
-ติดตั้งแผ่น Matal Cheet ความยาว 14.60 ม.
ปรับปรุงซ่อมแซมและปรับปรุงภูมทิ ัศน์ศูนย์
ก่อสร้างรั้ว คสล. ความยาว 67.30 ม.
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านลานาว(ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเหนือโตน)
รวม 18 โครงการ

งบประมาณ
ดาเนินการจริง
ไม่ได้ดาเนินการ(Covid-19)

เครื่องกรองน้า จานวน 7 ชุด
โทรโข่งแบบเอนกประสงค์ จานวน 2 ตัว
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับสานักงาน จานวน
7 เครื่อง
เครื่องเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
(Ink Tank Printer) จานวน 7 เครื่อง
-ก่อสร้างรั้ว คสล. ความยาว 43 ม.
-ปูกระเบื้องพื้น 44.40 ตร.ม.
-ติดตั้งแผ่น Matal Cheet ความยาว 14.60 ม.
ก่อสร้างรั้ว คสล. ความยาว 67.30 ม.

ตามแผนพัฒนา ดาเนินการจริง
75,000
-

แหล่งทีม่ าของ
งบประมาณ
ข้อบัญญัติ

140,000
6,400
112,000

140,000
6,400
112,000

ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ

30,100

30,100

ข้อบัญญัติ

371,000

371,000

ข้อบัญญัติ

390,000

390,000

ข้อบัญญัติ

18,397,830

17,207,218
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1

จัดทาข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

2

ส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น
ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน
แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์

3
4
5
6
7
8

9

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ อบต.บ้านลานาว
ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีชักพระอาเภอ
บางขัน
ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีเทศกาล
วันมาฆะบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนครศรีธรรมราชและ
แห่ผ้าห่มพระพุทธลีลาศิริธรรมนครอัครมหามิ่ง
มงคล
ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีเทศกาล
เดือนสิบ
รวม 9 โครงการ

ตามแผนพัฒนา
ข้อมูลภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตาบล
บ้านลานาว
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในตาบล
บ้านลานาว
ประชาชนในพื้นที่ตาบลบ้านลานาว
อุปกรณ์กีฬาทั้ง 16 หมู่บ้าน
เด็กเล็กและผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ สังกัด อบต.
บ้านลานาว
เด็ก เยาวชน ประชาชน ในเขตพื้นที่
เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

ดาเนินการจริง
ข้อมูลภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตาบล
บ้านลานาว
ไม่ได้ดาเนินการ(Covid-19)

แหล่งทีม่ าของ
งบประมาณ

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา ดาเนินการจริง
5,000
ไม่ใช้งบประมาณ

ข้อบัญญัติ

30,000

-

ข้อบัญญัติ

ประชาชนในพื้นที่ตาบลบ้านลานาว
อุปกรณ์กีฬาทั้ง 16 หมู่บ้าน
ไม่ได้ดาเนินการ(Covid-19)

70,000
150,000
100,000

69,988
120,548
-

ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ

ไม่ได้ดาเนินการ(Covid-19)
เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

350,000
40,000

40,000

ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ

จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิน่

จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิน่

55,000

55,000

ข้อบัญญัติ

จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิน่

จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิน่

30,000

30,000

ข้อบัญญัติ

830,000

315,536
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ

1

ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน ม.9

2

ปรับปรุงลู่วิ่งออกกาลังกายสนามหน้าที่ว่าการ
อาเภอบางขัน ม.1
รวม 2 โครงการ

ตามแผนพัฒนา
ลานกีฬาชุมชน 1 แห่ง ขนาด กว้าง 15 ม.
ยาว 25 ม.
ลู่วิ่งปูผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 2 ม.
ยาว 414 ม.

ดาเนินการจริง
ลานกีฬาชุมชน 1 แห่ง ขนาด กว้าง 15 ม.
ยาว 25 ม.
อยู่ระหว่างดาเนินการ

แหล่งทีม่ าของ
งบประมาณ

งบประมาณ

ตามแผนพัฒนา ดาเนินการจริง
246,000
246,000 จ่ายขาดเงินสะสม
251,000

-

497,000

246,000

ข้อบัญญัติ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
2.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่
1

2
3

โครงการ

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง
ตามแผนพัฒนา ดาเนินการจริง
สารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม สารวจจานวนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่
สารวจจานวนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่
33,840 ไม่ใช้งบประมาณ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว
173,200
102,132
ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โรงเรียน ศพด. แหล่งชุมชน วัด ตลาด ในเขตพื้นที่ โรงเรียน ศพด. แหล่งชุมชน วัด ตลาด ในเขตพื้นที่
45,800
29,907
รวม 3 โครงการ
252,840
132,039

แหล่งทีม่ าของ
งบประมาณ
ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
2.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
1
2
3
4
5
6
7

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร) หลักสูตรจัดตั้ง
จัดหาเครื่องแบบอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร)
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว
ปูองกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
จัดซื้อรถบรรทุกน้าดับเพลิงเอนกประสงค์
จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง
จัดซื้อกรวยจราจร
รวม 7 โครงการ

แหล่งทีม่ าของ
งบประมาณ

งบประมาณ

ตามแผนพัฒนา
อปพร. และประชาชนในพื้นที่ จานวน 50 คน

ดาเนินการจริง
ไม่ได้ดาเนินการ (Covid-19)

เครื่องแบบ อปพร จานวน 50 ชุด

ไม่ได้ดาเนินการ (Covid-19)

ตามแผนพัฒนา ดาเนินการจริง
180,000
-

ข้อบัญญัติ

150,000

-

ข้อบัญญัติ

จิตอาสา ประชาชน และเจ้าหน้าที่ จานวน 50 คน จิตอาสา ประชาชน และเจ้าหน้าที่ จานวน 50 คน

200,000

200,000

ข้อบัญญัติ

สนับสนุนการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง
เทศกาล
รถบรรทุกน้าดับเพลิงเอนกประสงค์ จานวน 1 คัน
สายส่งน้าดับเพลิง จานวน 2 เส้น
กรวยจราจร จานวน 24 อัน

100,000

100,000

ข้อบัญญัติ

4,500,000
24,000
20,400
5,174,400

4,462,000
24,000
20,400
4,806,400

ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ

สนับสนุนการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง
เทศกาล
รถบรรทุกน้าดับเพลิงเอนกประสงค์ จานวน 1 คัน
สายส่งน้าดับเพลิง จานวน 2 เส้น
กรวยจราจร จานวน 24 อัน
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ที่
1
2
3
4
5
6
7

โครงการ
เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วยั ผูส้ งู อายุ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ
ฝึกอบรมเยาวชนคนดี ศรีลานาว
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตาบลบ้านลานาว
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
รวม 7 โครงการ

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา
ครอบครัวเด็กในพื้นที่ จานวน 30 ครอบครัว
ประชาชนที่กาลังเข้าสู่วยั ผูส้ ูงอายุ ( 50-60 ปี)
กลุ่มสตรี จานวน 50 คน
ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ จานวน 150 คน
สภาเด็กและเยาวชนตาบลบ้านลานาว และ
เจ้าหน้าที่ จานวน 80 คน
-ต่อเติมอาคาร กว้าง 6 ม. ยาว 13.50 ม.
-ต่อเติมห้องน้า กว้าง 4 ม. ยาว 4.50 ม.
ประชาชน ผู้นาชุมชน ประชาชน

แหล่งทีม่ าของ
งบประมาณ

งบประมาณ
ดาเนินการจริง
ไม่ได้ดาเนินการ (Covid-19)
ไม่ได้ดาเนินการ (Covid-19)
ไม่ได้ดาเนินการ (Covid-19)
ไม่ได้ดาเนินการ (Covid-19)

สภาเด็กและเยาวชนตาบลบ้านลานาว และ
เจ้าหน้าที่ จานวน 80 คน
-ต่อเติมอาคาร กว้าง 6 ม. ยาว 13.50 ม.
-ต่อเติมห้องน้า กว้าง 4 ม. ยาว 4.50 ม.
ประชาชน ผู้นาชุมชน ประชาชน

ตามแผนพัฒนา ดาเนินการจริง
50,000
30,000
50,000
600,000
-

ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ

30,000

21,378

ข้อบัญญัติ

650,000

-

ข้อบัญญัติ

30,000 ไม่ใช้งบประมาณ
1,440,000
21,378

ข้อบัญญัติ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2.7 แผนงานงบกลาง
ที่
1
2
3

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
รวม 3 โครงการ

ตามแผนพัฒนา
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่
ผู้พิการในเขตพื้นที่
ผู้ปุวยเอดส์ในเขตพื้นที่

ดาเนินการจริง
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่
ผู้พิการในเขตพื้นที่
ผู้ปุวยเอดส์ในเขตพื้นที่

งบประมาณ

แหล่งทีม่ าของ
งบประมาณ

ตามแผนพัฒนา ดาเนินการจริง
13,056,000 12,116,000
3,379,200
2,880,000
180,000
136,000
16,615,200 15,132,000

ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ

แหล่งทีม่ าของ
งบประมาณ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
1

โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ (การทาผ้าบาติก)
รวม 1 โครงการ

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง
ตามแผนพัฒนา ดาเนินการจริง
กลุ่มสตรี เยาวชน ประชาชนทั่วไป จานวน 20 คน กลุ่มสตรี เยาวชน ประชาชนทั่วไป จานวน 20 คน
60,000
59,932
60,000

ข้อบัญญัติ

59,932
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.2 แผนงานการเกษตร
ที่
1
2

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ
ส่งเสริมความรู้การผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุน
การผลิต
จัดตั้งจุดรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์

รวม 2 โครงการ

แหล่งทีม่ าของ
งบประมาณ

งบประมาณ

ตามแผนพัฒนา
เกษตรกร จานวน 30 คน

ดาเนินการจริง
เกษตรกร จานวน 30 คน

-สารวจข้อมูลทางการผลิต
-สถานที่ในการรวบรวมผลผลิต
-กลุ่มเปูาหมาย จานวน 40 คน

ไม่ได้ดาเนินการ (Covid-19)

ตามแผนพัฒนา ดาเนินการจริง
15,000 ไม่ใช้งบประมาณ
30,000

-

45,000

-

ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
4.1 แผนงานการเกษตร
ที่

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ

1

อนุรักษ์ปุาชุมชนบ้านพรุพรี ม.16

2
3
4

สร้างฝายชะลอน้า
ก่อสร้างฝายน้าล้น(ฝายมีชีวิต)ห้วยช่องแค ม.2
ขุดลอกสระน้าไร่ยาว ม.6

ตามแผนพัฒนา
-เด็ก เยาวชน ประชาชน ละชุมชนใกล้เคียง
-จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ปุา ไม่น้อยกว่า 20 คน
ฝายชะลอน้า 5 จุด
ฝายน้าล้นขนาด กว้าง 1 ม. สูง 1 ม. ยาว 18 ม.
-ขุดลอกสระน้าเดิม พื้นที่ 2,660 ตร.ม.
-ขุดลอกด้วยเครื่องจักร 5,560 ลบ.ม.
-ขุดลอกทางรับน้า กว้าง 5 ม. ยาว 25 ม.

งบประมาณ
ดาเนินการจริง
ไม่ได้ดาเนินการ (Covid-19)

ฝายชะลอน้า 5 จุด
ฝายน้าล้นขนาด กว้าง 1 ม. สูง 1 ม. ยาว 18 ม.
-ขุดลอกสระน้าเดิม พื้นที่ 2,660 ตร.ม.
-ขุดลอกด้วยเครื่องจักร 5,560 ลบ.ม.
-ขุดลอกทางรับน้า กว้าง 5 ม. ยาว 25 ม.

รวม 4 โครงการ

ตามแผนพัฒนา ดาเนินการจริง
30,000
50,000
261,000
334,000

49,865
261,000
334,000

675,000

644,865

แหล่งทีม่ าของ
งบประมาณ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
งบอุดหนุน
จ่ายขาดเงินสะสม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
1

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ
ปรับปรุงหลุมทิ้งขยะ
รวม 1 โครงการ

ตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงหลุมทิ้งขยะ

ดาเนินการจริง
ปรับปรุงหลุมทิ้งขยะ

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา ดาเนินการจริง
300,000
149,000
300,000

แหล่งทีม่ าของ
งบประมาณ
ข้อบัญญัติ

149,000
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
5.1 แผนงานบริหารทัว่ ไป
ที่
1
2
3
4
5
6

โครงการ

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตามแผนพัฒนา
จัดงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนาและกิจกรรมวัน
กิจกรรมงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา และวันสาคัญ
สาคัญ
ต่างๆ
จัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
จัดทาแผนที่ภาษีให้ครอบคลุมพื้นที่ อบต.
บ้านลานาว
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดู พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง สังกัด
งาน
อบต.บ้านลานาว
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ข้าราชการ พนักงานท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
ข้าราชการ พนักงานท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ ประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะขององค์การ
ให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
บริหารส่วนตาบลบ้านลานาว
ตาบลบ้านลานาว
รวม 6 โครงการ

ดาเนินการจริง
กิจกรรมงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา และวันสาคัญ
ต่างๆ
ไม่ได้ดาเนินการ

แหล่งทีม่ าของ
งบประมาณ

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา ดาเนินการจริง
200,000 ไม่ใช้งบประมาณ

ข้อบัญญัติ

150,000

-

ข้อบัญญัติ

พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง สังกัด
อบต.บ้านลานาว
ข้าราชการ พนักงานท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป

325,000

131,175

ข้อบัญญัติ

67,900

4,317

ข้อบัญญัติ

ข้าราชการ พนักงานท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป

67,900

4,810

ข้อบัญญัติ

ประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านลานาว

25,000

25,000

ข้อบัญญัติ

835,800

165,302
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
1
2
3

เปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์
(Smart Card Reader)
ปรับปรุงต่อเติมอาคารสานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านลานาว
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Cell) สานักงาน อบต.บ้านลานาว
รวม 3 โครงการ

ตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card
ไม่ได้ดาเนินการ
Reader) จานวน 1 เครื่อง
ต่อเติมอาคารกว้าง 7 ม. ยาว 7 ม.
ต่อเติมอาคารกว้าง 7 ม. ยาว 7 ม.
ระบบโซล่าเซลล์ จานวน 1 ชุด

ระบบโซล่าเซลล์ จานวน 1 ชุด

งบประมาณ
ตามแผนพัฒนา ดาเนินการจริง
700
-

แหล่งทีม่ าของ
งบประมาณ
ข้อบัญญัติ

671,000

593,000

ข้อบัญญัติ

481,000

479,000

ข้อบัญญัติ

1,152,700

1,072,000
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สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ยุทธศาสตร์

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
43
1.2 แผนงานการพาณิชย์
4
รวม
45
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา
18
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
9
2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2
2.4 แผนงานสาธารณสุข
3
2.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
7
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
7
2.7 แผนงานงบกลาง
3
รวม
49
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1
3.2 แผนงานการเกษตร
2
รวม
3
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
4.1 แผนงานการเกษตร
4
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
1
รวม
5
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
6
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3
5.3 แผนงานการศึกษา
รวม
9
รวมทัง้ สิน้
111

ทาจริงปี 2563
จานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)

21,404,900
555,000
21,959,900

42
2
44

18,535,000
555,000
19,090,000

18,397,830
830,000
497,000
252,840
5,174,400
1,440,000
16,615,200
43,207,270

15
6
2
3
5
3
3
37

17,207,218
315,536
246,000
132,039
4,806,400
21,378
15,132,000
37,860,571

60,000
45,000
105,000

1
1
2

59,932
0.00
59,932

675,000
300,000
975,000

3
1
4

644,865
149,000
793,865

835,800
1,152,700
1,988,500
68,235,670

5
2
7
94

165,302
1,072,000
1,237,302
59,041,670

หมายเหตุ ผลสาเร็จในการบรรลุเปูาหมายในการดาเนินการ คิดเป็นร้อยละ 94*100/111 = 85.45
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4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิน่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
42
1.2 แผนงานการพาณิชย์
2
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา
15
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
6
2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2
2.4 แผนงานสาธารณสุข
3
2.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
5
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3
2.7 แผนงานงบกลาง
3
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1
3.2 แผนงานการเกษตร
1
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
4.1 แผนงานการเกษตร
3
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
1
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
5
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2
5.3 แผนงานการศึกษา
รวม
94

ผลการดาเนินงาน
คิดเป็น
งบประมาณ
ร้อยละ
ทีเ่ บิกจ่าย

คิดเป็น
ร้อยละ

44.68
2.13

18,535,000
555,000

31.39
0.94

15.96
6.38
2.13
3.19
5.32
3.19
3.19

17,207,218
315,536
246,000
132,039
4,806,400
21,378
15,132,000

29.14
0.53
0.42
0.22
8.14
0.04
25.63

1.06
1.06

59,932
0.00

0.10
0.00

3.19
1.06

644,865
149,000

1.09
0.25

5.32
2.13
100

165,302
1,072,000
59,041,670

0.28
1.82
100

จากตารางการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถสรุปได้ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จานวนโครงการที่ดาเนินการ 42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
44.68 งบประมาณที่เบิกจ่าย 18,535,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.39
- แผนงานการพาณิชย์ จานวนโครงการที่ดาเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.13 งบประมาณที่
เบิกจ่าย 555,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.94
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2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
- แผนงานการศึกษา จานวนโครงการที่ดาเนินการ 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.96 งบประมาณที่
เบิกจ่าย 17,207,218 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.14
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จานวนโครงการที่ดาเนินการ 6 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 6.38 งบประมาณที่เบิกจ่าย 315,536 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.53
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จานวนโครงการที่ดาเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.13
งบประมาณที่เบิกจ่าย 246,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.42
- แผนงานสาธารณสุข จานวนโครงการที่ดาเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.19 งบประมาณที่
เบิกจ่าย 132,039 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.22
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน จานวนโครงการที่ดาเนินการ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.32
งบประมาณที่เบิกจ่าย 4,806,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.14
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จานวนโครงการที่ดาเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
3.19 งบประมาณที่เบิกจ่าย 21,378 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.04
- แผนงานงบกลาง จานวนโครงการที่ดาเนิน การ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.19 งบประมาณที่
เบิกจ่าย 15,132,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.63
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จานวนโครงการที่ดาเนิน การ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
1.06 งบประมาณที่เบิกจ่าย 59,932 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.10
-แผนงานการเกษตร จานวนโครงการที่ดาเนิน การ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.06 ไม่เบิกจ่าย
งบประมาณ
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
- แผนงานการเกษตร จานวนโครงการที่ดาเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.19 งบประมาณที่
เบิกจ่าย 165,302 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.28
- แผนงานเคหะและชุ ม ชน จ านวนโครงการที่ ด าเนิ น การ 1 โครงการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.06
งบประมาณ ที่เบิกจ่าย 149,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.25
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนากากรบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
- แผนงานบริหารทั่วไป จานวนโครงการที่ดาเนินการ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.32 งบประมาณที่
เบิกจ่าย 165,302 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.28
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จานวนโครงการที่ดาเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.13
งบประมาณที่เบิกจ่าย 1,072,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.82
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5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
5.1 เชิงปริมาณ
การติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง ปริมาณ ในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลโดยวัดจากจานวน
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทียบกับผลการดาเนินงานจริงที่ดาเนินการ ซึ่งจากการติดตาม
ประเมิน ผล องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลบ้านล านาวได้ดาเนินการโครงการ จานวน 94 โครงการ เทีย บกับ
โครงการที่ตั้งไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี 2563 จานวน 111 โครงการ เมื่อวัดในเชิงปริมาณ มีการ
ดาเนินงานได้จริงร้อยละ 85.45
5.2 เชิงคุณภาพ
สรุ ป โครงการที่ส ามารถด าเนิ นการส าเร็ จ ลุ ล่ ว งตามเปู า หมายตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น แยกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน จานวน 44 โครงการ ใช้เงินงบประมาณ 19,090,000 บาท ได้แก่
การก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การปรับปรุงซ่อมแซมถนน การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
สาหรับระบบประปาหมู่บ้าน เป็นต้น
2. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสั ง คม จ านวน 37 โครงการ ใช้ เ งิ น งบประมาณ
37,860,571 บาท ได้แก่
-การพัฒ นาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒ นธรรมและนันทนาการ เช่น โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ การอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน โครงการอาหารเสริม(นม) การจัดงานประเพณีลอยกระทง
วันมาฆะบูชา เทศกาลเดือนสิบ เป็นต้น
-การพัฒนาด้านสาธารณสุข เช่น โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น
-การพัฒนาด้านการรักษาความสงบภายใน เช่น โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบั ติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลบ้านล านาว
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้าดับเพลิงเอนกประสงค์ เป็นต้น
-การจ่ายเบี้ยยังชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ปุวยเอดส์
3. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ จานวน 2 โครงการ ใช้เงินงบประมาณ 59,932 บาท ได้แก่
โครงการส่งเสริมอาชีพการทาผ้าบาติก
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 4 โครงการ ใช้เงินงบประมาณ
793,865 บาท ได้แก่ การปรับปรุงหลุมทิ้งขยะ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาปุาชุมชน การสร้างฝายชะลอน้า
การสร้างฝายน้าล้น เป็นต้น
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล จานวน 7 โครงการ ใช้
เงินงบประมาณ 1,237,302 บาท ได้แก่ โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาดูงาน
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
5.3 ค่าใช้จ่าย ( Cost)
การใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี และการใช้จ่ายเงินสะสม เงินทุนสารองสะสม ฯลฯ โดยจานวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปี 2563 จานวน 111 โครงการ งบประมาณ จานวน 68,235,670 บาท สามารถนามาปฏิบัติได้จริง จานวน
94 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 59,041,670 บาท
5.4 เวลา (Time)
ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.2 แผนงานการพาณิชย์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2.4 แผนงานสาธารณสุข
2.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.7 แผนงานงบกลาง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.2 แผนงานการเกษตร
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
4.1 แผนงานการเกษตร
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
5.3 แผนงานการศึกษา
รวม

ผลการดาเนินงาน
แล้วเสร็จ
(โครงการ)

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
(โครงการ)

ไม่ได้ดาเนินการ
(โครงการ)

39
2

3
-

1
-

15
6
1
3
5
3
3

1
-

3
3
2
4
-

1
1

-

1

3
1

-

1
-

5
2
90

4

1
1
17
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จากตารางสามารถสรุปได้ ดังนี้
การดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริห ารส่วนตาบลบ้านล านาว ดาเนินการ
เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน 90 โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ 4 โครงการ และไม่ได้
ดาเนินการ 17 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ 4 โครงการ ได้แก่
1.1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนชก-บ้านปูาโม้ย ม.10
1.2 โครงการปรับ ถมดินบริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุตาบลบ้านลานาว ม.15
1.3 โครงการก่อสร้างกาแพงกันดินบริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตาบลบ้านลานาว ม.15
1.4 โครงการปรับปรุงลู่วิ่งออกกาลังกายสนามหน้าที่ว่าการอาเภอบางขัน ม.1
2. โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 17 โครงการ ได้แก่
2.1 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจาตาบลบ้านลานาว ม.1
2.2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.3 โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน “น้องอนุบาล”
2.4 โครงการค่ายเรียนรู้ภาษาสู่อาเซียน
2.5 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
2.6 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์
2.7 โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ อบต.บ้านลานาว
2.8 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร) หลักสูตรจัดตั้ง
2.9 โครงการจัดหาเครื่องแบบอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร)
2.10 โครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง
2.11 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
2.12 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
2.13 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ
2.14 โครงการจัดตั้งจุดรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์
2.15 โครงการอนุรักษ์ปุาชุมชนบ้านพรุพรี ม.16
2.16 โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
2.17 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)
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5.5 การได้รับประโยชน์
1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยการ การก่อสร้าง/การปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน ทาให้ประชาชนมีความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรไปมาระหว่างกันและ
การขนส่งสินค้าทางการเกษตรสามารถเลือกใช้เส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ลดระยะเวลาในการขนส่ง การ
ปรับปรุงระบบประปา เช่น การติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้านทาให้ประหยัดค่าไฟฟูา ลด
ต้นทุนในการผลิตน้าประปา
2) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เช่น การฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและ
แมว เพื่อลดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดพ่นหมอกควันกาจัดลุงลายตัวแก่เพื่อปูองกันการระบาดของ
โรคไข้เลือดออก การให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3) การพัฒ นาด้านเศรษฐกิจ เช่น การส่ งเสริมให้ ประชาชนมีความรู้เรื่องการทาผ้ าบาติก โดย
สามารถทาเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน
4) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย งานด้านการเคหะและชุมชน
เช่น งานจัดเก็บ ขยะ การจั ดการขยะมูล ฝอยในชุมชน ส่งเสริมให้ ครัว เรือนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และ
สามารถนาขยะเปี ยกมาใช้ทาปุ๋ ย หมักชีวภาพ ลดภาระและค่าใช้จ่ายการจัดเก็บขยะของ อบต. งานด้าน
การเกษตร เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การขุดลอกคูคลอง การสร้างฝายชะลอน้า ทาใช้ชุมชนมีน้าไว้
ใช้ในการเกษตรตลอดทั้งปี
5) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล เช่น การจัดงานรัฐพิธี พิธี
การทางศาสนา และวันสาคัญต่างๆ ทาให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีการต่าง ระลึกถึงวันสาคัญและร่วมสืบ
ทอดประเพณีทางศาสนา
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ส่วนที่ 4 สรุปผลการติดตามและประเมินผล
1.สรุปการพัฒนาท้องถิน่ ในภาพรวม
1.1 ความสาเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สามารถแบ่งแผนงานออกเป็น 3 แผนงาน
คือ (1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (2)แผนงานการพาณิชย์ (3) แผนงานเคหะและชุมชน โดยมี
โครงการทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 จานวน 45 โครงการ งบประมาณ จานวน 21,959,900 บาท
และสามารถนามาดาเนินการได้จริง จานวน 44 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 19,090,000 บาท
2) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสั ง คม สามารถแบ่ ง แผนงานออกเป็ น
7 แผนงาน คื อ (1)แผนงานการศึ ก ษา (2)แผนงานการศาสนา วัฒ นธรรมและนั นทนาการ (3)แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (4)แผนงานสาธารณสุข (5) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (6) แผนงานการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (7) แผนงานงบกลาง โดยมีโครงการทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 2 จานวน
49 โครงการ งบประมาณ จานวน 43,207,270 บาท สามารถนามาดาเนินการจริง จานวน 37 โครงการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 37,860,571 บาท ซึ่งมีโครงการที่ไม่สามารดาเนินการได้ จานวน 10 โครงการ
อันเนื่องมาจาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
3) ยุ ทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒ นาเศรษฐกิจ สามารถแบ่งแผนงานออกเป็น 2 แผนงาน คื อ
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (2) แผนงานการเกษตร โดยมีโครงการที่ บรรจุในยุทธศาสตร์ที่ 3
จานวน 3 โครงการ งบประมาณ จานวน 105,000 บาท สามารถนามาดาเนินการจริง จานวน 2 โครงการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 59,932 บาท
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งแผนงาน
ออกเป็น 2 แผนงาน คือ (1) แผนงานการเกษตร (2) แผนงานเคหะและชุมชน โดยมีโครงการที่ บรรจุใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จานวน 5 โครงการ งบประมาณ 975,000 บาท สามารถนามาดาเนินการจริง จานวน 4
โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 793,865 บาท
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล สามารถ
แบ่ งแผนงานออกเป็น 3 แผนงาน คือ (1) แผนงานบริห ารทั่วไป (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(3)แผนงานการศึกษา โดยมีโครงการที่ บรรจุในยุทธศาสตร์ที่ 5 จานวน 9 โครงการ งบประมาณ 1,988,500
บาท สามารถนามาดาเนินการจริง จานวน 7 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 1,237,000 บาท
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1.2 ความสาเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์

โครงการที่
เสร็จ
(โครงการ)
41

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รวม
โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่าง (โครงการ)
ดาเนินการ
(โครงการ)
3
44

2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

36

1

37

3.การพัฒนาเศรษฐกิจ

2

-

2

4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4

-

4

5.การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

7

-

7

90

4

94

รวม

สรุปว่า มีโครงการทั้งหมดที่นามาดาเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน 94 โครงการ
สามารถจาแนกออกเป็น โครงการที่ดาเนินการแล้ วเสร็จภายในปีงบประมาณ จานวน 90 โครงการ และมี
โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 4 โครงการ
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน
2563 ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) แนะนาให้มีการทาแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการดาเนินโครงการแต่ละ
โครงการเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและนามาปรับปรุงการดาเนินงานต่อไป
2) การดาเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนควรดาเนินการในฤดูแล้ง เพราะหากดาเนินการในฤดูฝน
อาจก่อให้เกิดความเสียหายไม่คุ้มค่าในการก่อสร้างได้
3) กรรมการตรวจรับพัสดุที่มาจากการแต่งตั้งของประชาคม ซึ่งเป็นผู้อยู่ในสถานที่ดาเนินการ มีสิทธิ์
ปกปูองผลประโยชน์ สามารถแจ้ง เสนอแนะช่างควบคุมงานหรือผู้รับจ้างให้ดาเนินการเป็นไปตามแบบที่ อบต.
กาหนด
4) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลทุกท่านช่วยกัน ดูแล การดาเนินงานตามโครงการต่างๆ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาเพื่อทราบต่อไป
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