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ค าน า 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29  ได้ก าหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล ตลอดจนรายงานผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผล
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รวมท้ังการ
ประกาศผลการติดตามฯให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีรายงานผลและปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล    
บ้านล านาว ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ท าให้ทราบว่าในปีงบประมาณท่ีผ่านมานั้นสามารถด าเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส าเร็จลุล่วงมากน้อยเพียงใดและทางคณะกรรมการติดตามฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะ
สามารถใช้เป็นประโยชน์และแนวทางในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณต่อไป 
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สว่นที ่1  บทน า 

1. ความส าคัญของการติดตามประเมินผล 
 การติดตาม (Monitoring)  และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมี
จุดมุ่งหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เมื่อน าแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation ) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้
ผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านล านาว สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านล านาว  จึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความส าคัญ ดังนี้  

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านล านาว หรือกิจกรรมต่างๆท่ีด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว ตรวจสอบดู
ว่า แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา ได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังทางด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินงานตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึง
จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล     
บ้านล านาว สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลบ้านล านาว 

บทสรุปของความส าคัญคือ  ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ท่ีเป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคเมื่อพบจุดอ่อนก็ต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้น  
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ต้ังรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านล านาวให้เกิดประโยชน์ เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน โครงการต่างๆพร้อมการปรับปรุงและ   เร่งรีบ
ด าเนินการ ส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว โดยการติดตาม
และประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้
อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว ว่าส่ิง

ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด  จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ ดังนี้  
 1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีก าหนดไว้ 
 3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการท่ีไม่เหมาะสม หรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
 4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว            
 5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัด  ผู้บริหารระดับส านัก/กอง ทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว ท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล
บ้านล านาวและชุมชนท้ัง 16 หมู่บ้าน หรือส่วนรวมมากท่ีสุด 
 6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการ ของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังปิด
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันท่ีรายงายผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(4) แต่งต้ังอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความท่ีเห็นสมควร 

3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย 

1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว ท่ีสภาองค์การบริการส่วนต าบล 
บ้านล านาวคัดเลือก จ านวน 3 คน 

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวคัดเลือก  

จ านวน 2 คน 
4) หัวหน้าส่วนบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านล านาวคัดเลือก จ านวน 2 คน 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1) ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
  2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วง
เวลาท่ีก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวเพื่อด าเนินการต่อไป 

3.2 การรายงานผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว มีอ านาจ
หน้าท่ีในการรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาว และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ภาพแสดงขัน้ตอนการรายงานผล 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

 
 

  

                                                                                               

                                                               ภายในเดือนธันวาคม 

 

  

 

 
 
 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนในต าบลบ้านล านาวทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

นายกองค์การ

บริหารส่วน

ต าบล 

สภาองค์การ

บริหารส่วน

ต าบล 

รายงานผล เสนอ

นายกองค์การ

บริหารส่วน

ต าบล 

คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น 

นายกองค์การ

บริหารส่วน

ต าบล 

เสนอ

เสนอ เสนอ 
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4. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ท่ีส าคัญ คือ การน าไปใช้แก้ปัญหาต่างๆระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือ น าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆแยกเป็นหัวข้อ 
ดังนี้ 
 1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปในทางเดียวกัน 
 2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต 
 3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆเกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. สามารถเก็บรวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ
ท่ีจะน าไปจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท าให้ได้รับ
ความเช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
 5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรั บผิดชอบ
โครงการมีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 6. การวินิจฉัย ส่ังการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด /รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก /กอง/
ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว สามารถวินิจฉัยส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มี
เหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถ
ก าหนดมาตรการต่างๆส าหรับการปรับปรุงแก้ไข และป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
 7. ท าให้ภารกิจต่างๆของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่าย/ต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาวเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลักมีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจ ให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงกา ร 
กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ 
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สว่นที ่2 การตดิตามและประเมนิผล 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว เป็นแผนพัฒนาท่ี
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว ท่ีก าหนด
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค เป็นต้น    

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
1) วิสัยทัศน์ (vision) คือ สภาพการณ์ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวอยากให้เกิดขึ้นใน

อนาคตข้างหน้า การก าหนดวิสัยทัศน์จึงเป็นการตอบค าถามว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวต้องการ
อะไรในอนาคต”  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์หรือส่ิงท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

    “ชุมชนพัฒนา  ประชาชนมีสุข  ” 

  ชุมชนพัฒนา หมายถึง มีระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี เส้นทางคมนาคมสะดวก  
มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวิต 

ประชาชนมีสุข หมายถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีสุขอนามัยท่ีดี ได้รับการศึกษาท่ี 
เหมาะสม มีอาชีพและรายได้เพียงพอ ครอบครัวมีความรักความอบอุ่น มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
 2) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

3) เป้าประสงค์  ประกอบด้วย 
1. เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 
2. ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
4. ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้เพียงพอ 
5. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติละส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
6. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 
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4) กลยุทธ์  ประกอบด้วย  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
กลยุทธ์ คือ 1) พัฒนาเส้นทางคมนาคมในต าบลให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างท่ัวถึง 

2) พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 
3) พัฒนาสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ ท่ัวถึงทุกพื้นท่ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
กลยุทธ์ คือ 1) พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2) ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ พัฒนาส่ิงแวดล้อมชุมชนให้
ถูกสุขลักษณะ 

 3) รณรงค์ควบคุมป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพื่อลดจ านวนผู้เสพและ
ผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 

4) ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการบรรเทา       
สาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

5) พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชานทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างท่ัวถึง 
6) ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

พัฒนาฟื้นฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
7) สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีและพึ่งพาตนเองได้ 
8) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมกิจกรามชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ คือ 1) ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ คือ 1) การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ท่ีเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน 

2) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ คือ 1) ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการ
บริหารจัดการท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชน ภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

2) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
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3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

2. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดระยะเวลา ดังนี้ 
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน 

ต าบลบ้านล านาวอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส  
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวภายปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ 
ผลผลิต) ท่ีได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล 
ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือท่ีมีอยู่จริงใน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวมาปฏิบัติงาน 

1.4 ความก้าวหน้า (Process) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการ 
ท่ีเป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา 

1.5 ประสิทธิภาพ ( Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต 
หรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
     1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
     การก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวท้ังในระดับหมู่บ้านและต าบลบ้านล านาว 
และอาจรวมถึงอ าเภอบางขันและจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิง
การพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
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3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
  1.การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยท่ัวไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) ด าเนินการสัมภาษณ์และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง 
  2.การสังเกต (Observation) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาว ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น มีการบันทึกการ
สังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1)การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ( Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครางสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น 
  3.เอกสาร (Document) การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ 
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สว่นที ่3  ผลการวเิคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ  
     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
           1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

สถานะ
โครงการ 

 

งบประมาณ แหล่งทีม่า
ของ

งบประมาณ ตาม 
แผนพฒันา 

งบประมาณ
ที่ตัง้ไว ้

ด าเนินการ 
จริง 

1 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายบางจันสี-หน้าควน ม.1 

ถนนลาดยาง กว้าง 
5 ม. ยาว 154 ม. 

ด าเนินการ 491,000 491,000 490,500 ข้อบัญญัติ 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายเดชา ม.4 

ถนน คสล. กว้าง  
4 ม. ยาว 150 ม. 

ด าเนินการ 490,000 490,000 490,000 ข้อบัญญัติ 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายรบ-ควนตก 
ม.5 

ถนน คสล. กว้าง  
4 ม. ยาว 140 ม. 

ด าเนินการ 491,000 491,000 490,000 ข้อบัญญัติ 

4 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
ม.6 

อาคาร
เอนกประสงค์ กว้าง 
8 ม.  ยาว 15 ม. 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
(กันเงิน) 

700,000 
 

700,000 
 

- ข้อบัญญัติ 
 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายห้วยจันทร์หอม ม.7 

ถนน คสล. กว้าง  
4 ม. ยาว 160 ม. 

ด าเนินการ 489,000 489,000 488,500 ข้อบัญญัติ 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสันติสุข ม.9 

ถนน คสล. กว้าง  
4 ม.ยาว 161 ม. 

ด าเนินการ 491,000 491,000 490,500 ข้อบัญญัติ 

7 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ไสยาสน์-ป่าแต้ว ม.10 

ถนนลาดยาง กว้าง 
6 ม. ยาว 160 ม. 

ด าเนินการ 792,000 792,000 509,899 ข้อบัญญัติ 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนางเขียว ม.11 

ถนน คสล. กว้าง  
4 ม.ยาว 160 ม. 

ด าเนินการ 490,000 490,000 490,000 ข้อบัญญัติ 

9 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
โรงเรียน ตชด.ช่างกลปทุมวัน
อนุสรณ์ 10 ม.13 

ถนนลาดยาง กว้าง 
5 ม. ยาว 150 ม. 

ด าเนินการ 492,000 492,000 
 

491,500 ข้อบัญญัติ 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายล านาว ซอย 2   
ม.14 

ถนน คสล. กว้าง  
4 ม. ยาว 161 ม. 

ด าเนินการ 489,000 489,000 489,000 ข้อบัญญัติ 

11 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
ราษฎร์พัฒนา ม.15 

ถนนลาดยาง กว้าง 
5 ม. ยาว 155 ม. 

ด าเนินการ 490,000 490,000 489,500 ข้อบัญญัติ 
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
           1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

สถานะ
โครงการ 

 

งบประมาณ แหล่งทีม่า
ของ

งบประมาณ ตาม 
แผนพฒันา 

งบประมาณ
ที่ตัง้ไว ้

ด าเนินการ 
จริง 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทุ่งปิดน้ า-สวนปาล์ม 
ม.16 

ถนน คสล. กว้าง  
4 ม. ยาว 155 ม. 

ด าเนินการ 492,000 492,000 491,000 ข้อบัญญัติ 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเกษมสุข ม.1 

ถนน คสล. จาก กม.
ที่ 00+000-
00+097 กว้าง  
5 ม. ยาว 97 ม. 
และ กม.ที่ 
00+097-00+123 
กว้าง 4ม. ยาว 26ม. 

ด าเนินการ 442,000 442,000 442,000 เงินสะสม 

14 ซ่อมแซมถนนสายบางจันสี- 
ควนชก ม.1 

ซ่อมแซมถนน   
ผิวทางกว้าง 4 ม. 
ระยะทางรวม 
1,775 ม. 

ด าเนินการ 142,000 142,000 142,000 เงินสะสม 

15 ซ่อมแซมถนนสายบางจันสี- 
หน้าควน ม.1 

ซ่อมแซมถนน   
ผิวทางกว้าง 5 ม. 
ระยะทางรวม 
1,496 ม. 

ด าเนินการ 146,200 146,200 146,200 เงินสะสม 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายโรจนพัฒน์ ม.1 

ถนน คสล. กว้าง  
5 ม. ระยะทางรวม  
123 ม. 

ด าเนินการ 490,600 490,600 490,000 เงินสะสม 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายราษฎร์อุทิศ ม.2 

ถนน คสล. กว้าง  
4 ม. ยาว 160 ม. 

ด าเนินการ 492,000 492,000 492,000 เงินสะสม 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสุขสบาย ม.3 

ถนน คสล. กว้าง  
3 ม. ยาว 194 ม. 

ด าเนินการ 463,000 463,000 463,000 เงินสะสม 

19 ซ่อมแซมถนนสายช่องวัว   
ม.4 

ซ่อมแซมถนน   
ผิวทางกว้าง  4 ม. 
ระยะทางรวม 
1,767 ม. 

ด าเนินการ 147,000 147,000 147,000 เงินสะสม 
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ที ่ โครงการ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

สถานะ
โครงการ 

 

งบประมาณ แหล่งทีม่า
ของ

งบประมาณ ตาม 
แผนพฒันา 

งบประมาณ
ที่ตัง้ไว ้

ด าเนินการ 
จริง 

20 ซ่อมแซมถนน 
สายสวนปาล์ม ม.4 

ซ่อมแซมถนน  ผิวทาง
กว้าง 4 ม. ระยะทาง
รวม 810 ม. 

ด าเนินการ 62,000 62,000 62,000 เงินสะสม 

21 ซ่อมแซมถนน 
สายนายกิมเต้ียน ม.4 

ซ่อมแซมถนน  ผิวทาง
กว้าง 4 ม. ระยะทาง
รวม 1,455 ม. 

ด าเนินการ 85,000 85,000 85,000 เงินสะสม 

22 ซ่อมแซมถนนสายน้ าน่ิง-
หน้าควน ม.5 

ซ่อมแซมถนน  ผิวทาง
กว้าง 4 ม. ระยะทาง
รวม 4,240 ม. 

ด าเนินการ 195,000 195,000 195,000 เงินสะสม 

23 ซ่อมแซมถนนสาย 
แยกน้ าน่ิง-หน้าควน ม.5 

ซ่อมแซมถนน  ผิวทาง
กว้าง 4 ม. ระยะทาง
รวม 1,300 ม. 

ด าเนินการ 81,000 81,000 81,000 เงินสะสม 

24 ซ่อมแซมถนนสายอ่าวลุงคง  
ม.5 

เทคอนกรีตพ้ืนทาง
กว้าง 2 ม. ยาว 2 ม. 
และเทคอนกรีตดาด
หน้าท่อระบายน้ า 
พ้ืนที่129.75 ตร.ม. 

ด าเนินการ 83,000 83,000 83,000 เงินสะสม 

25 ซ่อมแซมถนนสายไร่ใน- 
ป่าเตย ม.6 

ซ่อมแซมถนน ผิวทาง
กว้าง 4 ม. ระยะทาง
รวม 400 ม. 

ด าเนินการ 40,000 40,000 40,000 เงินสะสม 

26 ซ่อมแซมถนนสายไร่ใน- 
ห้วยเรียน ม.6 

ซ่อมแซมถนน ผิวทาง
กว้าง 4 ม. ระยะทาง
รวม 1,300 ม. 

ด าเนินการ 472,000 472,000 472,000 เงินสะสม 

27 ซ่อมแซมถนนสายไร่ใน- 
แยกบ้านนายไข่  ม.6 

ซ่อมแซมถนน ผิวทาง
กว้าง 3.5 ม. 
ระยะทางรวม 700 ม. 

ด าเนินการ 319,900 319,900 319,900 เงินสะสม 

28 ซ่อมแซมถนนสาย 
สวนปาล์ม ม.7 

ซ่อมแซมถนน ผิวทาง
กว้าง 4 ม. ระยะทาง
รวม 1,050 ม. 

ด าเนินการ 76,000 76,000 76,000 เงินสะสม 
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ที ่ โครงการ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

สถานะ
โครงการ 

 

งบประมาณ แหล่งทีม่า
ของ

งบประมาณ ตาม 
แผนพฒันา 

งบประมาณ
ที่ตัง้ไว ้

ด าเนินการ 
จริง 

29 ซ่อมแซมถนนสาย 
บ้านนายเอียด จันทร์พุ่ม  
ม.7 

ซ่อมแซมถนน ผิวทาง
กว้าง 4 ม. ระยะทาง
รวม 1,050 ม. 

ด าเนินการ 50,000 50,000 50,000 เงินสะสม 

30 งานป้องกันการกัดเซาะริม
ตลิ่ง (ถนนสายเหนือคลอง-
ทุ่งไสนา) ม.7 

ก่อสร้างก าแพง
ป้องกันการกัดเซาะ 
ริมตลิ่ง ยาว 28 ม. 

ก าลัง
ด าเนินการ 

705,700 705,700 - เงินสะสม 

31 ซ่อมแซมถนนสาย 
บ้านนายประไพ-นายธีระ 
ม.8 

ซ่อมแซมถนน ผิวทาง
กว้าง 3 ม. ระยะทาง
รวม 652 ม. 

ด าเนินการ 46,000 46,000 46,000 เงินสะสม 

32 ซ่อมแซมถนนสายบ้าน 
นายเจริญ-สามแยกสวน
นายเชย ม.8 

ซ่อมแซมถนน ผิวทาง
กว้าง 4 ม. ระยะทาง
รวม 700 ม. 

ก าลัง
ด าเนินการ 

238,300 238,300 - เงินสะสม 

33 ซ่อมแซมถนนสาย 
ควนหินราว ซอย 2  ม.8 

เทคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม.  
และเคอนกรีต 
ดาดหน้าท่อระบายน้ า  
122.50 ตร.ม. 

ด าเนินการ 229,800 229,800 229,800 เงินสะสม 

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายห้วยหินเพิง ม.8 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ระยะทางรวม  100 ม. 

ด าเนินการ 369,400 369,400 369,400 เงินสะสม 

35 ซ่อมแซมถนนสายต้นท้อน  
ม.9 
 

ซ่อมแซมถนน ผิวทาง
กว้าง 3 ม. ระยะทาง
รวม 200 ม. 

ด าเนินการ 43,000 43,000 6,222 เงินสะสม 

36 ซ่อมแซมถนนสาย 
บ้านนายเผียน ม.9 

ซ่อมแซมถนน ผิวทาง
กว้าง 4 ม. ระยะทาง
รวม 550 ม. 

ด าเนินการ 50,000 50,000 50,000 เงินสะสม 

37 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ควนชก-บ้านป้าโม้ย ม.10 

ถนนลาดยาง กว้าง  
5 ม. ยาว 138 ม. 

ด าเนินการ 492,600 492,600 492,600 เงินสะสม 

38 ซ่อมแซมถนนสายศรีเทพ 4  
ม.11 

ซ่อมแซมถนน ผิวทาง
กว้าง 4 ม. ระยะทาง
รวม 1,250 ม. 

ด าเนินการ 75,000 75,000 75,000 เงินสะสม 
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ที ่ โครงการ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

สถานะ
โครงการ 

 

งบประมาณ แหล่งทีม่า
ของ

งบประมาณ ตาม 
แผนพฒันา 

งบประมาณ
ที่ตัง้ไว ้

ด าเนินการ 
จริง 

39 ซ่อมแซมถนนสายศรีเทพ 5  
จดศรีเทพ 10 ม.11 

ซ่อมแซมถนน ผิวทาง
กว้าง 4 ม. ระยะทาง
รวม 2,850 ม. 

ด าเนินการ 145,700 145,700 145,700 เงินสะสม 

40 ซ่อมแซมถนนสายศรีเทพ 7 
ม.11 

ซ่อมแซมถนน ผิวทาง
กว้าง 3.5 ม. 
ระยะทางรวม 500 ม. 

ด าเนินการ 74,600 74,600 74,600 เงินสะสม 

41 ซ่อมแซมถนนสายบ้านนาย
อนันต์-นายประสิทธ์ิ  ม.12  

ซ่อมแซมถนน ผิวทาง
กว้าง 4 ม. ระยะทาง
รวม 2,400 ม. 

ด าเนินการ 143,800 143,800 143,800 เงินสะสม 

42 ซ่อมแซมถนนสายโรงเรียน 
ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 
10  ม.13 

ซ่อมแซมถนน ผิวทาง
กว้าง 5 ม. ระยะทาง
รวม  650 ม. 

ด าเนินการ 55,800 55,800 55,800 เงินสะสม 

43 ซ่อมแซมถนน 
สายบ้านนายค าไสย ม.13 

ซ่อมแซมถนน ผิวทาง
กว้าง 4 ม. ระยะทาง
รวม  1,950 ม. 

ด าเนินการ 110,000 110,000 110,000 เงินสะสม 

44 ซ่อมแซมถนน 
สายบ้านลุงจันทร์ ม.13 

ซ่อมแซมถนน ผิวทาง
กว้าง 4 ม. ระยะทาง
รวม  1,400 ม. 

ด าเนินการ 219,000 219,000 219,000 เงินสะสม 

45 ซ่อมแซมถนน 
สายบ้านนายพิน ม.13 

ซ่อมแซมถนน ผิวทาง
กว้าง 4 ม. ระยะทาง
รวม  2,000 ม. 

ด าเนินการ 99,000 99,000 99,000 เงินสะสม 

46 ซ่อมแซมถนน 
สายในโตนพัฒนา ม.13 

ซ่อมแซมถนน ผิวทาง
กว้าง 4 ม. ระยะทาง
รวม  2,500 ม. 

ด าเนินการ 153,000 153,000 153,000 เงินสะสม 

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายชอบพัฒนา ม.14 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม.  
ยาว 20 ม. 

ด าเนินการ 62,000 62,000 62,000 เงินสะสม 

48 ซ่อมแซมถนนสายทุ่งนาชีโค 
ม.15 

ซ่อมแซมถนน ผิวทาง
กว้าง 4 ม. ระยะทาง
รวม  1,100 ม. 

ด าเนินการ 96,000 96,000 96,000 เงินสะสม 
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ที ่ โครงการ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

สถานะ
โครงการ 

 

งบประมาณ แหล่งทีม่า
ของ

งบประมาณ ตาม 
แผนพฒันา 

งบประมาณ
ที่ตัง้ไว ้

ด าเนินการ 
จริง 

49 ซ่อมแซมถนนสาย 
แยกราษฎร์พัฒนา ม.15 

ซ่อมแซมถนน ผิวทาง
กว้าง 3 ม. ระยะทาง
รวม  75 ม. 

ด าเนินการ 45,000 45,000 45,000 เงินสะสม 

50 ซ่อมแซมถนน 
สายโชคพัฒนา ม.15 

ซ่อมแซมถนน ผิวทาง
กว้าง 4 ม. ระยะทาง
รวม  330 ม. 

ด าเนินการ 40,000 40,000 40,000 เงินสะสม 

51 ซ่อมแซมถนนสายทุ่งปิดน้ า-  
สวนปาล์ม ม.16 

ซ่อมแซมถนน ผิวทาง
กว้าง 4 ม. ระยะทาง
รวม  1,645 ม. 

ด าเนินการ 120,000 120,000 120,000 เงินสะสม 

52 ซ่อมแซมถนน 
สายทุ่งโคกแค-เกาะปล้าว 
ม.16 

ซ่อมแซมถนน ผิวทาง
กว้าง 4 ม. ระยะทาง
รวม  1,600 ม. 

ด าเนินการ 192,000 192,000 192,000 เงินสะสม 

53 ซ่อมแซมถนน 
สายปากคลอง-บางจันสี  
ม.16 

ซ่อมแซมถนน ผิวทาง
กว้าง 3.5 ม. 
ระยะทางรวม  500 ม. 

ด าเนินการ 38,000 38,000 38,000 เงินสะสม 

54 ซ่อมแซมถนน 
สายทุ่งโคกแค-ห้วยท้ายเภา 
ม.16 

ซ่อมแซมถนน ผิวทาง
กว้าง 3.5 ม. 
ระยะทางรวม 970 ม. 

ด าเนินการ 121,000 121,000 121,000 เงินสะสม 

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบางจันสี-ทุ่งปิดน้ า 
ม.1 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 165 ม.  

ไม่ได้ต้ัง
งบประมาณ 

500,000 - - - 

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหน้าควน ม.2 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 165 ม.  

ไม่ได้ต้ัง
งบประมาณ 

500,000 - - - 

57 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บางปริก-นาไสยูง ม.3 

ถนนลาดยาง กว้าง  
5 ม. ยาว 150 ม. 

ไม่ได้ต้ัง
งบประมาณ 

500,000 - - - 

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายอ่าวนิลคลาน 1 
 ม.4 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 165 ม.  

ไม่ได้ต้ัง
งบประมาณ 

500,000 - - - 

59 ปรับปรุงถนนสายไร่ใน- 
ในควน ม.6 

ปรับปรุงถนน 
ระยะทาง 1,000 ม. 

ไม่ได้ต้ัง
งบประมาณ 

500,000 - - - 
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ที ่ โครงการ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

สถานะ
โครงการ 

 

งบประมาณ แหล่งทีม่า
ของ

งบประมาณ ตาม 
แผนพฒันา 

งบประมาณ
ที่ตัง้ไว ้

ด าเนินการ 
จริง 

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายห้วยคุ้งคั้ง ม.7 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 165 ม.  

ไม่ได้ต้ัง
งบประมาณ 

500,000 - - - 

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายห้วยท้ายเภา ม.8 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 165 ม.  

ไม่ได้ต้ัง
งบประมาณ 

500,000 - - - 

62 ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ ม.9 

อาคารเอนกประสงค์ 
1 หลัง 

ไม่ได้ต้ัง
งบประมาณ 

500,000 - - - 

63 ก่อสร้างหอกระจายข่าว  
ม.10 

หอกระจายข่าว 1 ชุด ไม่ได้ต้ัง
งบประมาณ 

500,000 - - - 

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายศรีเทพ 13 ม.11 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 165 ม.  

ไม่ได้ต้ัง
งบประมาณ 

500,000 - - - 

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายศรีเทพ 4 ม.11 

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 165 ม.  

ไม่ได้ต้ัง
งบประมาณ 

500,000 - - - 

66 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายควนประ ม.13 

ถนนลาดยาง กว้าง  
5 ม. ยาว 145 ม. 

ไม่ได้ต้ัง
งบประมาณ 

500,000 - - - 

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายประชาธิปัตย์  
ม.13 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 130 ม.  

ไม่ได้ต้ัง
งบประมาณ 

500,000 - - - 

68 ปรับปรุงถนนสายทุ่งโคกแค-
ปากคลอง ม.16 

ปรับปรุงถนนเขตทาง
กว้าง 5 ม.  ระยะทาง 
1,500 ม. 

ไม่ได้ต้ัง
งบประมาณ 

500,000 - - - 

 รวม   68   โครงการ - - 21,148,400 14,148,400 12,180,421 - 
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     1.2 แผนงานการพาณิชย ์

 

 

ที ่ โครงการ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

สถานะ
โครงการ 

 

งบประมาณ แหล่งทีม่า
ของ

งบประมาณ ตาม 
แผนพฒันา 

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว ้

ด าเนินการ 
จริง 

1 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน(บ้านคลองเสาใต้) 
ม.2 

ก่อสร้างหอถังประปา 
(ทรงแชมเปญ)  
ความจุ 15 ลบ.ม. 

ด าเนินการ 461,000 461,000 461,000 ข้อบัญญัติ 

2 ปรับปรุงท่อเมนจ่าย
น้ าประปาหมู่บ้าน(ถนนสาย 
4151 ทางทิศใต้และถนน
สายควนหินราว-บางปริก) 
ม.8 

ติดต้ังท่อเมนจ่าย
น้ าประปาและติดต้ัง
ท่อบริการในจุดที่มี
ครัวเรือน 

ด าเนินการ 492,000 492,000 350,000 ข้อบัญญัติ 

3 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน 
(บ้านเกาะปล้าว) ม.12 

ก่อสร้างหอถังประปา 
(ทรงแชมเปญ)  
ความจุ 15 ลบ.ม. 

ด าเนินการ 499,000 499,000 485,970 ข้อบัญญัติ 

4 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน(เจาะบ่อบาดาล)  
ม.5 

ขุดเจาะบาดาล ขนาด 
ความกว้าง 150 มม. 
(6") × 1.00 ม. 

ด าเนินการ 323,500 323,500 275,455 เงินสะสม 

5 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน (ในสายทางถนน
สายอ่าวลุงคง-อ่าวนิลคลาน) 
ม.5 

ก่อสร้างหอถังเหล็ก
เก็บน้ า ความจุ  
15 ลบ.ม. 

ด าเนินการ 493,100 493,100 493,100 เงินสะสม 

6 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน (วังวารี)  
ม.15 

ติดต้ังหอถังประปา  
(ทรงลูกบอล) โดยน า 
หอถังเดิมมาซ่อมแซม
และติดต้ังใหม่ 

ด าเนินการ 177,100 177,100 165,886 เงินสะสม 

7 ติดต้ังระบบโซล่าเซลล์
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar 
Cell) ส าหรับระบบประปา
บ้านนายสวัสด์ิ รัตนสุวรรณ 
ม.1 

ติดต้ังระบบโซล่าเซลล์
พลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Cell) ใช้กับ
ประปา จ านวน 1 ชุด 

ไม่ได้ต้ัง
งบประมาณ 

340,000 - - - 
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1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

     1.2 แผนงานการพาณิชย ์

ที ่ โครงการ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

สถานะ
โครงการ 

 

งบประมาณ แหล่งทีม่า
ของ

งบประมาณ ตาม 
แผนพฒันา 

งบประมาณ

ที่ตัง้ไว ้

ด าเนินการ 
จริง 

8 ติดต้ังระบบโซล่าเซลล์
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar 
Cell) ประปาจุดอาคาร
เอนกประสงค์ ม.5 

ติดต้ังระบบโซล่าเซลล์
พลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Cell) ระบบ
ประปา 1 ชุด 

ไม่ได้ต้ัง
งบประมาณ 

340,000 - - - 

9 ก่อสร้างประปาผิวดิน ม.8 ระบบประปา 1 แห่ง  ไม่ได้ต้ัง
งบประมาณ 

500,000 - - - 

10 ติดต้ังระบบโซล่าเซลล์
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar 
Cell) ระบบประปา ม.14 

ติดต้ังระบบโซล่าเซลล์
พลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Cell) ระบบ
ประปา 1 ชุด 

ไม่ได้ต้ัง

งบประมาณ 

340,000 - - - 

11 ก่อสร้างระบบประปาภูเขา
ช่องล าแพน ม.16 

ระบบประปาภูเขา  
1 แห่ง  

ไม่ได้ต้ัง
งบประมาณ 

500,000 - - - 

 รวม   11   โครงการ - - 4,465,700 2,445,700 2,231,411 - 
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2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคม 

     2.1 แผนงานการศกึษา 

 

ที ่ โครงการ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

สถานะ
โครงการ 

 

งบประมาณ แหล่งทีม่า
ของ

งบประมาณ ตาม 
แผนพฒันา 

งบประมาณ
ที่ตัง้ไว ้

ด าเนินการ 
จริง 

1 แข่งขันทักษะทางวิชาการใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็กเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทั้ง 7 ศูนย์  

ด าเนินการ 25,000 25,000 10,005 ข้อบัญญัติ  

2 ค่ายเรียนรู้ภาษาสู่อาเซียน  เด็ก เยาวชน และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน  
55 คน  

ไมไ่ด้
ด ำเนินกำร 

75,000 75,000 - ข้อบัญญัติ 

3 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เด็ก เยาวชน เข้าร่วม
กิจกรรม 1,000 คน  

ไมไ่ด้
ด ำเนินกำร 

160,000 150,000 - ข้อบัญญัติ 

4 จัดนิทรรศการและแสดงผล
งาน “น้องอนุบาล” 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ทั้ง 7 ศูนย์  

ไมไ่ด้
ด ำเนินกำร 

20,000 20,000 - ข้อบัญญัติ 

5 พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
สังกัด อบต.บ้านล านาว 

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก  

ไมไ่ด้
ด ำเนินกำร 

60,000 50,000 - ข้อบัญญัติ 

6 อาหารกลางวัน ศพด.สังกัด  
อบต.บ้านล านาว 

อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน ศพด. 

 
 
 

ด าเนินการ 

 

(2,009,000) 
 
 

(697,000) 
 
 

(463,300) 
 
 
 
 

 

 
 
 

2,842,350 

 
 
 

2,535,120 

 
 
 

ข้อบัญญัติ 

 

7 ค่าจัดการเรียนการสอนของ 
ศพด.(รายหัว) 

จัดหาสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา 
เคร่ืองเล่นพัฒนาการ
เด็ก ของ ศพด. 

8 ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือ
เรียน/อุปกรณ์การเรียน/
เคร่ืองแบบนักเรียนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

เด็กปฐมวัย ของ ศพด.  

9 อาหารเสริม (นม) ศพด. 
สังกัด อบต.บ้านล านาว 

จัดซื้อนมให้แก่เด็กเล็ก 
ศพด. 

 
 

ด าเนินการ 

 

(785,642) 
 

(4,221,388) 

 
 

4,962,958 

 
 

4,939,712 

 
 

ข้อบัญญัติ 

 
10 อาหารเสริม (นม) ร.ร.สังกัด 

สพฐ.ในเขตพ้ืนที่  
อบต.บ้านล านาว 

จัดซื้อนม ให้แก่เด็ก
นักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ.  
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2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคม 

     2.1 แผนงานการศกึษา    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

สถานะ
โครงการ 

 

งบประมาณ แหล่งทีม่า
ของ

งบประมาณ ตาม 
แผนพฒันา 

งบประมาณ
ที่ตัง้ไว ้

ด าเนินการ 
จริง 

11 อาหารกลางวันนักเรียน อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวันให้แก่ 
ร.ร.สังกัด สพฐ.  

ด าเนินการ 

 
8,812,000 8,812,000 8,352,280 ข้อบัญญัติ 

 

12 วันส าคัญต่างๆ จัดกิจกรรมวันส าคัญใน 
ศพด. 

ไม่ได้ต้ัง
งบประมาณ 

20,000 - - - 

 รวม 12 โครงการ - - 17,348,330 16,937,308 15,837,117 - 
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2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคม 

     2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 

 

ที ่ โครงการ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

สถานะ
โครงการ 

 

งบประมาณ แหล่งทีม่า
ของ

งบประมาณ ตาม 
แผนพฒันา 

งบประมาณ
ที่ตัง้ไว ้

ด าเนินการ 
จริง 

1 กีฬาเช่ือมความสัมพันธ์  
อบต.บ้านล านาว 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

ด าเนินการ 350,000 300,000 119,364 ข้อบัญญัติ 

 

2 แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสัมพันธ์ 

เด็กเล็ก ของ ศพด. ครู  
ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม
แข่งขันกีฬา 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

100,000 100,000 - ข้อบัญญัติ 

 

3 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้
หมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

150,000 122,400 - ข้อบัญญัติ 

 

4 จัดท าข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

จัดท าข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในเขตพ้ืนที่ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5,000 5,000 - ข้อบัญญัติ 

 

5 ส่งเสริมงานประเพณีลอย
กระทง 

จัดงานลอยกระทง  
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม 500 คน  

ด าเนินการ 70,000 70,000 69,928 ข้อบัญญัติ 

 

6 ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม
และประเพณีเทศกาล 
เดือนสิบ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ปกครองอ าเภอ 
บางขัน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

30,000 30,000 - ข้อบัญญัติ 

 

7 ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม
และประเพณีเทศกาลวัน
มาฆบูชาแห่ผ้าข้ึนธาตุ
นครศรีธรรมราชและแห่ผ้า
ห่มพระพุทธลีลาศิริธรรม
นครอัครมหามิ่งมงคล 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ปกครองอ าเภอ 
บางขัน 

ด าเนินการ 55,000 55,000 37,168 ข้อบัญญัติ 

 

8 ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี
ชักพระอ าเภอบางขัน 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แกส่ภาวัฒนธรรม
อ าเภอบางขัน 

ด าเนินการ 35,000 35,000 35,000 ข้อบัญญัติ 

 

9 ส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน 

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน 

ไม่ได้ต้ัง
งบประมาณ 

30,000 - - - 

 รวม 9 โครงการ - - 825,000 717,400 261,460 - 
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2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคม 

     2.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

สถานะ
โครงการ 

 

งบประมาณ แหล่งทีม่า
ของ

งบประมาณ ตาม 
แผนพฒันา 

งบประมาณ
ที่ตัง้ไว ้

ด าเนินการ 
จริง 

1 ก่อสร้างทางเดิน/ว่ิง เพ่ือใช้
เป็นที่ออกก าลังกาย 
(บ้านบางปริก) ม.3 

ทางเดินว่ิง คสล.  
กว้าง 2 ม. ยาว 330 ม. 
หนา 0.10 ม. 

ด าเนินการ 370,000 370,000 370,000 ข้อบัญญัติ 

 

2 ก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน  
ม.5 

ลานกีฬาหมู่บ้าน 1 แห่ง ไม่ได้ต้ัง
งบประมาณ 

400,000 - - - 

3 ก่อสร้างสนามกีฬา ม.6 สนามกีฬา 1 แห่ง ไม่ได้ต้ัง
งบประมาณ 

400,000 - - - 

4 ก่อสร้างลานออกก าลังกาย 
ม.11 

ลานออกก าลังกาย  
1 แห่ง 

ไม่ได้ต้ัง
งบประมาณ 

400,000 - - - 

 รวม 4 โครงการ - - 1,570,000 370,000 370,000 - 
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2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคม 

     2.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

สถานะ
โครงการ 

 

งบประมาณ แหล่งทีม่า
ของ

งบประมาณ ตาม 
แผนพฒันา 

งบประมาณ
ที่ตัง้ไว ้

ด าเนินการ 
จริง 

1 ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ
ข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

สุนัขและแมวในพ้ืนที่
ต าบลบ้านล านาว 

ด าเนินการ 33,840 33,840 12,489 ข้อบัญญัติ 

2 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าให้แก่สุนัขและ
แมวในเขตพ้ืนที่ 

ด าเนินการ 173,200 173,200 120,685 ข้อบัญญัติ 

3 ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

โรงเรียน/ศพด./แหล่ง
ชุมชน/วัด 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

50,000 50,000 - ข้อบัญญัติ 

4 ตลาดน่าซื้อ ตลาดนัดในเขตพ้ืนที่ ไม่ได้
ด าเนินการ 

30,000 30,000 - ข้อบัญญัติ 

5 ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
ม.1 

หญิงต้ังครรภ์ สตรีหลัง
คลอด ผู้ปกครองเด็ก
อายุ 0-5 ปี 25 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5,450 5,450 - ข้อบัญญัติ 

6 ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
ม.2 

หญิงต้ังครรภ์ สตรีหลัง
คลอด ผู้ปกครองเด็ก
อายุ 0-5 ปี 25 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5,450 5,450 - ข้อบัญญัติ 

7 ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
ม.7 

หญิงต้ังครรภ์ สตรีหลัง
คลอด ผู้ปกครองเด็ก
อายุ 0-5 ปี 25 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5,450 5,450 - ข้อบัญญัติ 

8 ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
ม.8 

หญิงต้ังครรภ์ สตรีหลัง
คลอด ผู้ปกครองเด็ก
อายุ 0-5 ปี 25 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5,450 5,450 - ข้อบัญญัติ 

9 ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
ม.9 

หญิงต้ังครรภ์ สตรีหลัง
คลอด ผู้ปกครองเด็ก
อายุ 0-5 ปี 25 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5,450 5,450 - ข้อบัญญัติ 

10 ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
ม.10 

หญิงต้ังครรภ์ สตรีหลัง
คลอด ผู้ปกครองเด็ก
อายุ 0-5 ปี 25 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5,450 5,450 - ข้อบัญญัติ 
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2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคม 

     2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

สถานะ
โครงการ 

 

งบประมาณ แหล่งทีม่า
ของ

งบประมาณ ตาม 
แผนพฒันา 

งบประมาณ
ที่ตัง้ไว ้

ด าเนินการ 
จริง 

11 ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
ม.14 

หญิงต้ังครรภ์ สตรีหลัง
คลอด ผู้ปกครองเด็ก
อายุ 0-5 ปี 25 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5,450 5,450 - ข้อบัญญัติ 

12 ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
ม.15 

หญิงต้ังครรภ์ สตรีหลัง
คลอด ผู้ปกครองเด็ก
อายุ 0-5 ปี 25 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5,450 5,450 - ข้อบัญญัติ 

13 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
ม.3 

จัดท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์และป้าย
รณรงค์ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1,000 1,000 - ข้อบัญญัติ 

14 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
ม.4 

จัดท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์และป้าย
รณรงค์ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1,000 1,000 - ข้อบัญญัติ 

15 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
ม.5 

จัดท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์และป้าย
รณรงค์ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1,000 1,000 - ข้อบัญญัติ 

16 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
ม.6 

จัดท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์และป้าย
รณรงค์ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1,000 1,000 - ข้อบัญญัติ 

17 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
ม.11 

จัดท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์และป้าย
รณรงค์ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1,000 1,000 - ข้อบัญญัติ 

18 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
ม.12 

จัดท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์และป้าย
รณรงค์ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1,000 1,000 - ข้อบัญญัติ 

19 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
ม.13 

จัดท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์และป้าย
รณรงค์ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1,000 1,000 - ข้อบัญญัติ 

20 ควบคุมการขาดสารไอโอดีน 
ม.16 

จัดท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์และป้าย
รณรงค์ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1,000 1,000 - ข้อบัญญัติ 
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2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคม 

     2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

สถานะ
โครงการ 

 

งบประมาณ แหล่งทีม่า
ของ

งบประมาณ ตาม 
แผนพฒันา 

งบประมาณ
ที่ตัง้ไว ้

ด าเนินการ 
จริง 

21 สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม ม.3 

สตรีช่วงอายุ 30-70 ปี 
จ านวน 25 คน  

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5,450 5,450 - ข้อบัญญัติ 

22 สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม ม.4 

สตรีช่วงอายุ 30-70 ปี 
จ านวน 25 คน  

ไม่ได้

ด าเนินการ 

5,450 5,450 - ข้อบัญญัติ 

23 สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม ม.5 

สตรีช่วงอายุ 30-70 ปี 
จ านวน 25 คน  

ไม่ได้

ด าเนินการ 

5,450 5,450 - ข้อบัญญัติ 

24 สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม ม.6 

สตรีช่วงอายุ 30-70 ปี 
จ านวน 25 คน  

ไม่ได้

ด าเนินการ 

5,450 5,450 - ข้อบัญญัติ 

25 สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม ม.11 

สตรีช่วงอายุ 30-70 ปี 
จ านวน 25 คน  

ไม่ได้

ด าเนินการ 

5,450 5,450 - ข้อบัญญัติ 

26 สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม ม.12 

สตรีช่วงอายุ 30-70 ปี 
จ านวน 25 คน  

ไม่ได้

ด าเนินการ 

5,450 5,450 - ข้อบัญญัติ 

27 สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม ม.13 

สตรีช่วงอายุ 30-70 ปี 
จ านวน 25 คน  

ไม่ได้

ด าเนินการ 

5,450 5,450 - ข้อบัญญัติ 

28 สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 
เต้านม ม.16 

สตรีช่วงอายุ 30-70 ปี 
จ านวน 25 คน  

ไม่ได้

ด าเนินการ 

5,450 5,450 - ข้อบัญญัติ 

29 อบรมหมอหมู่บ้านใน 
พระราชประสงค์ ม.1 

ประชาชน ม.1 ต าบล
บ้านล านาว  25 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5,450 5,450 - ข้อบัญญัติ 

30 อบรมหมอหมู่บ้านใน 
พระราชประสงค์ ม.2 

ประชาชน ม.2 ต าบล
บ้านล านาว  25 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5,450 5,450 - ข้อบัญญัติ 

31 อบรมหมอหมู่บ้านใน 
พระราชประสงค์ ม.3 

ประชาชน ม.3 ต าบล
บ้านล านาว  25 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5,450 5,450 - ข้อบัญญัติ 
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2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคม 

     2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

สถานะ
โครงการ 

 

งบประมาณ แหล่งทีม่า
ของ

งบประมาณ ตาม 
แผนพฒันา 

งบประมาณ
ที่ตัง้ไว ้

ด าเนินการ 
จริง 

32 อบรมหมอหมู่บ้านใน 
พระราชประสงค์ ม.4 

ประชาชน ม.4 ต าบล
บ้านล านาว  25 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5,450 5,450 - ข้อบัญญัติ 

33 อบรมหมอหมู่บ้านใน 
พระราชประสงค์ ม.5 

ประชาชน ม.5 ต าบล
บ้านล านาว  25 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5,450 5,450 - ข้อบัญญัติ 

34 อบรมหมอหมู่บ้านใน 
พระราชประสงค์ ม.6 

ประชาชน ม.6 ต าบล
บ้านล านาว  25 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5,450 5,450 - ข้อบัญญัติ 

35 อบรมหมอหมู่บ้านใน 
พระราชประสงค์ ม.7 

ประชาชน ม.7 ต าบล
บ้านล านาว  25 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5,450 5,450 - ข้อบัญญัติ 

36 อบรมหมอหมู่บ้านใน 
พระราชประสงค์ ม.8 

ประชาชน ม.8 ต าบล
บ้านล านาว  25 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5,450 5,450 - ข้อบัญญัติ 

37 อบรมหมอหมู่บ้านใน 
พระราชประสงค์ ม.9 

ประชาชน ม.9 ต าบล
บ้านล านาว  25 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5,450 5,450 - ข้อบัญญัติ 

38 อบรมหมอหมู่บ้านใน 
พระราชประสงค์ ม.10 

ประชาชน ม.10 ต าบล
บ้านล านาว  25 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5,450 5,450 - ข้อบัญญัติ 

39 อบรมหมอหมู่บ้านใน 
พระราชประสงค์ ม.11 

ประชาชน ม.11 ต าบล
บ้านล านาว  25 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5,450 5,450 - ข้อบัญญัติ 

40 อบรมหมอหมู่บ้านใน 
พระราชประสงค์ ม.12 

ประชาชน ม.12 ต าบล
บ้านล านาว  25 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5,450 5,450 - ข้อบัญญัติ 

41 อบรมหมอหมู่บ้านใน 
พระราชประสงค์ ม.13 

ประชาชน ม.13 ต าบล
บ้านล านาว  25 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5,450 5,450 - ข้อบัญญัติ 

42 อบรมหมอหมู่บ้านใน 
พระราชประสงค์ ม.14 

ประชาชน ม.14 ต าบล
บ้านล านาว  25 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5,450 5,450 - ข้อบัญญัติ 

43 อบรมหมอหมู่บ้านใน 
พระราชประสงค์ ม.15 

ประชาชน ม.15 ต าบล
บ้านล านาว  25 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5,450 5,450 - ข้อบัญญัติ 

44 อบรมหมอหมู่บ้านใน 
พระราชประสงค์ ม.16 

ประชาชน ม.16 ต าบล
บ้านล านาว  25 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5,450 5,450 - ข้อบัญญัติ 

45 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษุนัขบ้า ม.1 

ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

9,100 9,100 - ข้อบัญญัติ 

46 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษุนัขบ้า ม.2 

ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

9,100 9,100 - ข้อบัญญัติ 
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2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคม 

     2.4 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

สถานะ
โครงการ 

 

งบประมาณ แหล่งทีม่า
ของ

งบประมาณ ตาม 
แผนพฒันา 

งบประมาณ
ที่ตัง้ไว ้

ด าเนินการ 
จริง 

47 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษุนัขบ้า ม.3 

ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
จ านวน 40 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

8,100 8,100 - ข้อบัญญัติ 

48 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษุนัขบ้า ม.4 

ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
จ านวน 40 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

8,100 8,100 - ข้อบัญญัติ 

49 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษุนัขบ้า ม.5 

ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
จ านวน 40 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

8,100 8,100 - ข้อบัญญัติ 

50 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษุนัขบ้า ม.6 

ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
จ านวน 40 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

8,100 8,100 - ข้อบัญญัติ 

51 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษุนัขบ้า ม.7 

ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

9,100 9,100 - ข้อบัญญัติ 

52 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษุนัขบ้า ม.8 

ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

9,100 9,100 - ข้อบัญญัติ 

53 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษุนัขบ้า ม.9 

ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

9,100 9,100 - ข้อบัญญัติ 

54 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษุนัขบ้า ม.10 

ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

9,100 9,100 - ข้อบัญญัติ 

55 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษุนัขบ้า ม.11 

ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
จ านวน 40 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

8,100 8,100 - ข้อบัญญัติ 

56 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษุนัขบ้า ม.12 

ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
จ านวน 40 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

8,100 8,100 - ข้อบัญญัติ 

57 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษุนัขบ้า ม.13 

ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
จ านวน 40 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

8,100 8,100 - ข้อบัญญัติ 

58 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษุนัขบ้า ม.14 

ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

9,100 9,100 - ข้อบัญญัติ 

59 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษุนัขบ้า ม.15 

ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

9,100 9,100 - ข้อบัญญัติ 

60 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษุนัขบ้า ม.16 

ผู้น าชุมชน/ประชาชน 
จ านวน 40 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

8,100 8,100 - ข้อบัญญัติ 

 รวม  60  โครงการ - - 607,040 607,040 133,174 - 
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2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคม 

     2.5 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

สถานะ
โครงการ 

 

งบประมาณ แหล่งทีม่า
ของ

งบประมาณ ตาม 
แผนพฒันา 

งบประมาณ
ที่ตัง้ไว ้

ด าเนินการ 
จริง 

1 ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
หลักสูตรทบทวน 

เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ 
อปพร. จ านวน 40 คน  

ไม่ได้
ด าเนินการ 

150,000 180,000 

 
- ข้อบัญญัติ 

(โอนเพ่ิม) 

2 จัดหาเคร่ืองแบบอาสาสมัคร
ป้องกันภับฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.)  

เคร่ืองแบบ อปพร.
จ านวน 40 ชุด  

ด าเนินการ 100,000 100,000 100,000 ข้อบัญญัติ 

3 ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล 

สนันสนุนการจัดจุด
ตรวจในช่วงเทศกาลปี
ใหม่/สงกรานต์ 

ด าเนินการ 80,000 40,000 39,950 ข้อบัญญัติ 

4 ขับข่ีปลอดภัย เสริมสร้าง
วินัยจราจร 

จัดอบรมนักเรียนและ
เจ้าหน้าท่ี  60 คน  

ไม่ได้
ด าเนินการ 

30,000 30,000 - ข้อบัญญัติ 

  รวม  4  โครงการ - - 360,000 350,000 139,950 - 
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2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคม 

     2.6 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ชมุชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

สถานะ
โครงการ 

 

งบประมาณ แหล่งทีม่า
ของ

งบประมาณ ตาม 
แผนพฒันา 

งบประมาณ
ที่ตัง้ไว ้

ด าเนินการ 
จริง 

1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ด้านอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าท่ี 
จ านวน 70 คน  

ด าเนินการ 100,000 100,000 21,942 ข้อบัญญัติ 

2 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าท่ี 
จ านวน 150 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

600,000 500,000 - ข้อบัญญัติ 

3 พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนต าบลบ้านล านาว 

เด็กและเยาวชน 
จ านวน 60 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

50,000 50,000 - ข้อบัญญัติ 

4 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ 
กลุ่มสตรี 

กลุ่มสตรี  
จ านวน 50 คน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

50,000 20,000 - ข้อบัญญัติ 

5 สานรักสานสัมพันธ์แห่ง
ครอบครัว 

ครอบครัวเด็กและ
บุคคลที่เป็นสมาชิกใน
ครอบครัว 100 คน  

ไม่ได้
ด าเนินการ 

60,000 60,000 - ข้อบัญญัติ 

6 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
วัยผู้สูงอายุ 

ประชาชนที่จะเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 50-
60 ปี 

ไม่ได้ต้ัง
งบประมาณ 

30,000 - - ข้อบัญญัติ 

7 ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
ต าบลบ้านล านาว 

ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ไม่ได้ต้ัง
งบประมาณ 

100,000 - - ข้อบัญญัติ 

 รวม  7  โครงการ - - 990,000 730,000 21,942 - 



หน้า 30 
 

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคม 

     2.7 แผนงานงบกลาง 

 

 

 

 

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

 

3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ 

     3.1 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

 

 

 

 

 

 
 

ที ่ โครงการ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

สถานะ
โครงการ 

 

งบประมาณ แหล่งทีม่า
ของ

งบประมาณ ตาม 
แผนพฒันา 

งบประมาณ
ที่ตัง้ไว ้

ด าเนินการ 
จริง 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป ด าเนินการ 13,693,200 13,693,200 12,750,200 ข้อบัญญัติ 

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้พิการในพ้ืนที่ ด าเนินการ 3,413,000 3,413,000 3,136,800 ข้อบัญญัติ 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ในพ้ืนที่ ด าเนินการ 181,800 181,800 132,000 ข้อบัญญัติ 
 รวม  3  โครงการ - - 17,288,000 17,288,000 16,019,000 - 

ที ่ โครงการ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

สถานะ
โครงการ 

 

งบประมาณ แหล่งทีม่า
ของ

งบประมาณ ตาม 
แผนพฒันา 

งบประมาณ
ที่ตัง้ไว ้

ด าเนินการ 
จริง 

 ส่งเสริมอาชีพ 
(การท าขนม) 

ประชาชนในพ้ืนที่ 
จ านวน 50 คน 

ด าเนินการ 40,000 40,000 21,980 ข้อบัญญัติ 

 รวม 1  โครงการ - - 40,000 40,000 21,980 - 
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4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

     4.1 แผนงานการเกษตร 

 

 

 

4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

     4.2 แผนงานเคหะและชมุชน 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

สถานะ
โครงการ 

 

งบประมาณ แหล่งทีม่า
ของ

งบประมาณ ตาม 
แผนพฒันา 

งบประมาณ
ที่ตัง้ไว ้

ด าเนินการ 
จริง 

1 อนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน ประชาชน จิตอาสา 
ผู้น าชุมชน 

ด าเนินการ 30,000 30,000 11,352 ข้อบัญญัติ 

2 ฝายชะลอน้ า สร้างฝายชะลอน้ า 2 จุด  ด าเนินการ 50,000 80,000 72,610 ข้อบัญญัติ 
(โอนเพ่ิม) 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ าตกโตน 
ม.12 

ขุดลอกแหล่งน้ า  
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ไม่ได้ต้ัง
งบประมาณ 

500,000 - - - 

 รวม  3  โครงการ - - 580,000 110,000 83,962 - 

ที ่ โครงการ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

สถานะ
โครงการ 

 

งบประมาณ แหล่งทีม่า
ของ

งบประมาณ ตาม 
แผนพฒันา 

งบประมาณ
ที่ตัง้ไว ้

ด าเนินการ 
จริง 

1 จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประชาชนทั้ง  
16 หมู่บ้าน 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

50,000 50,000 - ข้อบัญญัติ 

2 ปรับปรุงหลุมทิ้งขยะ ปรับปรุงลุมทิ้งขยะ เพ่ือ
รองรับปริมาณขยะ 
ที่เพ่ิมข้ึน 

ด าเนินการ 300,000 656,000 615,400 ข้อบัญญัติ 
(โอนเพ่ิม) 

 รวม  2  โครงการ - - 350,000 706,000 615,400 - 
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5. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการบรหิารจัดการองคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภิบาล 

     5.1 แผนงานบรหิารทัว่ไป  

 

  

 

 

 

 

ที ่ โครงการ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

สถานะ
โครงการ 

 

งบประมาณ แหล่งทีม่า
ของ

งบประมาณ ตาม 
แผนพฒันา 

งบประมาณ
ที่ตัง้ไว ้

ด าเนินการ 
จริง 

1 พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและศึกษา 
ดูงาน 

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

400,000 300,000 - ข้อบัญญัติ 

2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

สนับสนุนการจัดงาน 
รัฐพิธี 

ด าเนินการ 67,900 67,900 3,480 ข้อบัญญัติ 

3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิตต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง 

สนับสนุนการจัดงาน 
รัฐพิธี 

ด าเนินการ 67,900 67,900 4,130 ข้อบัญญัติ 

4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 

สนับสนุนการจัดงาน 
รัฐพิธี 

ด าเนินการ 71,650 71,650 4,130 ข้อบัญญัติ 

5 พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ตัวแทนชุมชนและ
เจ้าหน้าท่ี 160 คน 

ด าเนินการ 50,000 50,000 31,725 ข้อบัญญัติ 

6 ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการสาธารณะของ 
อบต.บ้านล านาว 

ประชาชนผู้มารับ
บริการต่างๆ 

ด าเนินการ 25,000 25,000 25,000 ข้อบัญญัติ 

7 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ในเชิงรุก เพ่ือลดการ
ค้างช าระภาษี 

ตัวแทนชุมชนและ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน  
160 คน  

ไม่ได้
ด าเนินการ 

100,000 100,000 - ข้อบัญญัติ 

 รวม  7  โครงการ - - 782,450 682,450 68,465 - 
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สรุปผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่  ปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

ยทุธศาสตร ์
ตามแผนพฒันา  ด าเนินการจริง 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน   

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 68 21,148,400 51 12,180,421 

 1.2 แผนงานการพาณิชย์ 11 4,465,700 6 2,231,411 

รวม 79 25,614,100 57 14,411,832 

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม 

 2.1 แผนงานการศึกษา 12 17,348,330 7 15,837,117 

 2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9 825,000 4 261,460 

 2.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 1,570,000 1 370,000 

 2.4 แผนงานสาธารณสุข 60 607,040 2 133,174 

 2.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 360,000 2 139,950 

 2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 990,000 1 21,942 

 2.7 แผนงานงบกลาง 3 17,288,000 3 16,019,000 

รวม 99 38,988,370 20 32,728,643 

3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจ 

 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 40,000 1 21,980 

      3.2   แผนงานการเกษตร - - - - 

รวม 1 40,000 1 21,980 

4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

 4.1 แผนงานการเกษตร 3 580,000 2 83,962 

 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 350,000 1 615,400 

รวม 5 930,000 3 699,362 

5. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการบริหารจดัการองคก์รภายใต้ระบบธรรมาภบิาล 

 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 7 782,450 5 68,465 

 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - 

 5.3 แผนงานการศึกษา - - - - 

รวม 7 782,450 5 68,465 

รวมทั้งสิน้ 191 66,354,920 86 47,930,282 
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การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
การด าเนนิงานตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
จากตารางการด าเนนิงานตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ สามารถสรปุได ้ดงันี้ 

1) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ  51 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

59.30 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 12,180,421  บาท คิดเป็นร้อยละ 25.41 
 - แผนงานการพาณิชย์  จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.98  งบประมาณท่ี

เบิกจ่าย 2,231,411 บาท คิดเป็นร้อยละ 04.66  
 

ยทุธศาสตร ์
ผลการด าเนนิงาน 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ทีเ่บิกจ่าย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 51 59.30 12,180,421 25.41 

 1.2 แผนงานการพาณิชย์ 6 6.98 2,231,411 4.66 
2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม 

 2.1 แผนงานการศึกษา 7 8.14 15,837,117 33.04 

 2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 4.65 261,460 0.55 

 2.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1.16 370,000 0.77 
 2.4 แผนงานสาธารณสุข 2 2.33 133,174 0.28 

 2.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 2.33 139,950 0.29 

 2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.16 21,942 0.05 

 2.7 แผนงานงบกลาง 3 3.49 16,019,000 33.42 
3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจ  

 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.16 21,980 0.05 

      3.2   แผนงานการเกษตร - - - - 

4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 4.1 แผนงานการเกษตร 2 2.33 83,962 0.18 

 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.16 615,400 1.28 

5. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการบริหารจดัการองคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภบิาล 

 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 5 5.81 68,465 0.14 
 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - 

 5.3 แผนงานการศึกษา - - - - 

รวม 86 100.00 47,930,282 100.00 
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2) ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคม 
 - แผนงานการศึกษา จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ  7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.14  งบประมาณท่ี

เบิกจ่าย 15,837,117  บาท คิดเป็นร้อยละ 33.04 
 -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ 4 โครงการ  คิดเป็น 

ร้อยละ 4.65 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 261,460 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.55 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 1.16

งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  370,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.77 
 - แผนงานสาธารณสุข จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ 2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 2.33  งบประมาณท่ี

เบิกจ่าย 133,174 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.28 
 -แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.33 

งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 139,950 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.29 
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

1.16  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 21,942 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 
 - แผนงานงบกลาง จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.49 งบประมาณท่ี

เบิกจ่าย 16,019,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.42 
3) ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ 
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

1.16 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 21,980 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 
4) ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
 - แผนงานการเกษตร จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.33 งบประมาณท่ี

เบิกจ่าย 83,962บาท คิดเป็นร้อยละ 1.08 
 - แผนงานเคหะและชุมชน จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.16 

งบประมาณ  ท่ีเบิกจ่าย 615,400 บาท คิดเป็นร้อยละ  1.28 
5) ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการบรหิารจดัการองคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภิบาล  
 - แผนงานบริหารท่ัวไป จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.81  งบประมาณท่ี

เบิกจ่าย  68,465 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.14 
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รายงานผลการวิจยัเชงิส ารวจประเมนิความพงึพอใจของผูร้ับบรกิารทีม่ีตอ่การใหบ้รกิารงานบรกิารสาธารณะ 
ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรธีรรมราช  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
--------------------------------------------------------------- 

โดย  คณะเศรษฐศาสตร ์ มหาวทิยาลัยทกัษิณ 

1.วิธีด าเนินการประเมิน 
         การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช  ด าเนินการประเมินในหัวข้อ ดังนี้ 
   1) งานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล 
   2) งานด้านสาธารณสุข 
   3) งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
   4) งานด้านรายได้หรือภาษี 
   5) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการประเมิน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างท้ังหมด 300 คน โดยการ
สุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีมารับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวตามสัดส่วนของผู้รับบริการในแต่
ละงานท่ีจะท าการประเมิน   

2. เครื่องมือท่ีใช้และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ใช้แบบส ารวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขัน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีรับบริการ  

3. สรุปผลการประเมิน  
        ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในประเด็นด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

รายการ ค่าเฉลีย่ S.D. รอ้ยละ ระดบั 
งานดา้นสิง่แวดลอ้มและสุขาภบิาล 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
4. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

4.89 
4.90 
4.86 
4.95 
4.83 

0.34 
0.32 
0.44 
0.21 
0.39 

97.80 
98.00 
97.20 
99.00 
96.60 

มากทีสุ่ด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
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รายการ ค่าเฉลีย่ S.D. รอ้ยละ ระดบั 
งานดา้นสาธารณสขุ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
4. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

4.87 
4.93 
4.81 
4.89 
4.85 

0.35 
0.28 
0.42 
0.34 
0.35 

97.40 
98.60 
96.20 
97.80 
97.00 

มากทีสุ่ด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

งานดา้นปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั 
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
4. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

4.84 
4.89 
4.78 
4.85 
4.82 

0.39 
0.30 
0.48 
0.36 
0.41 

96.80 
97.80 
95.60 
97.00 
96.40 

มากทีสุ่ด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

งานดา้นรายได้หรอืภาษี 
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
4. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

4.92 
4.92 
4.88 
4.90 
4.96 

0.29 
0.28 
0.34 
0.33 
0.19 

98.40 
98.40 
97.60 
98.00 
99.20 

มากทีสุ่ด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

งานดา้นพฒันาชมุชนและสวัสดกิารสงัคม 
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
4. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

4.90 
4.97 
4.82 
4.92 
4.88 

0.30 
0.15 
0.44 
0.28 
0.32 

98.00 
99.40 
96.40 
98.40 
97.60 

มากทีสุ่ด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

เฉลีย่ 4.88 0.33 97.60 มากทีสุ่ด 
 
 จากตารางพบว่า  ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกตามงานต่างๆความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.88 หรือร้อยละ 97.60  โดยงานด้านรายได้หรือภาษี มีค่าคะแนน
เฉล่ียเท่ากับ 4.92  หรือร้อยละ 98.40 รองลงมาคือ  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าคะแนน
เฉล่ียเท่ากับ 4.90 หรือร้อยละ 98.00  งานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.89 หรือ
ร้อยละ 97.80  งานด้านสาธารณสุข มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.87 หรือร้อยละ 97.40 และงานด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.84 หรือร้อยละ 96.80 
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สว่นที ่4 สรปุผลการติดตามและประเมนิผล 

สรุปการพฒันาทอ้งถิน่ในภาพรวม  
 1.1 ความส าเรจ็การพฒันาตามยุทธศาสตร ์
  1) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    สามารถแบ่งแผนงานออกเป็น 2 แผนงาน 
คือ (1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (2)แผนงานการพาณิชย์   โดยมีโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุอยู่ใน
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  จ านวน 79 โครงการ งบประมาณ จ านวน 25,614,100 บาท และสามารถน ามาด าเนินการได้
จริง จ านวน 57 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 14,411,832 บาท  
  2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  สามารถแบ่งแผนงานออกเป็น         
7 แผนงาน คือ (1)แผนงานการศึกษา (2)แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (3)แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (4)แผนงานสาธารณสุข (5) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (6) แผนงานการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (7) แผนงานงบกลาง  โดยมีโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 จ านวน 
99 โครงการ งบประมาณ จ านวน 38,838,370 บาท  สามารถน ามาด าเนินการจริง จ านวน 20 โครงการ 
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 32,728,643 บาท  
  3) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแบ่งแผนงานออกเป็น 2 แผนงาน คือ       
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (2) แผนงานการเกษตร  โดยมีโครงการท่ีบรรจุในยุทธศาสตร์ท่ี 3 
จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ จ านวน 40,000 บาท สามารถน ามาด าเนินการจริง จ านวน 1 โครงการ 
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 21,980 บาท  
  4) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  สามารถแบ่งแผนงาน
ออกเป็น 2 แผนงาน คือ (1) แผนงานการเกษตร (2) แผนงานเคหะและชุมชน  โดยมีโครงการท่ีบรรจุใน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 930,000 บาท สามารถน ามาด าเนินการจริง จ านวน 3 
โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน  699,362 บาท 
  5) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล  สามารถ
แบ่งแผนงานออกเป็น 3 แผนงาน คือ (1) แผนงานบริหารท่ัวไป (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(3)แผนงานการศึกษา โดยมีโครงการท่ีบรรจุในยุทธศาสตร์ท่ี 5  จ านวน 7 โครงการ งบประมาณ 782,450 
บาท  สามารถน ามาด าเนินการจริง จ านวน 5 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 68,465 บาท   
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1.2 ความส าเรจ็การพฒันาตามโครงการพฒันาทอ้งถิน่ 

 
ยทุธศาสตร ์

การจดัตัง้งบประมาณ การด าเนินการ 

ตาม
แผนพฒันา

ทอ้งถิน่ 

น ามาจดัตัง้
งบประมาณ 

ไมไ่ด้จดัตั้ง
งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสรจ็ 

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ 

 

ไมไ่ด้
ด าเนินการ 

1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 79 60 19 57 3 - 

2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 99 92 7 20 - 72 

3.การพัฒนาเศรษฐกิจ 1 1 - 1 - - 

4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 4 1 3 - 1 

5.การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

7 7 - 5 - 2 

รวม 191 164 27 86 3 75 

   สรุป  โครงการท้ังหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ท่ีได้น ามาจัดต้ังงบประมาณ
รายจ่าย เงินสะสม  จ านวน 164 โครงการ   ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 86 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
จ านวน 3 โครงการ และ ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 75 โครงการ    


