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คำนำ 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖  ขอ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และ  ขอ ๑๔  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ไดกำหนดใหมีการดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หนาที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะตอง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  
เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  

 
ดังน้ันเพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนเปนไปดวยความถูกตองและตามระเบียบดังกลาว 

มีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานนาจึงไดดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานนาปงบประมาณพ.ศ.2564      (เดือนตุลาคม 
พ.ศ.2563 – เดือนกันยายน พ.ศ.2564)  ขึ้นเพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตามใหนายกองคการ
บริการสวนตำบลบานนา  คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับน้ีจะสามารถเปนประโยชนอยางย่ิง
ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานนา  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนและทำใหประชาชนเกิดความ
พึงพอใจสูงสุด   

 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานนา 
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สารบัญ 
 

เรื่อง          หนา 
 

สวนที่ ๑ บทนำ         
1.   ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล    ๑ 
2.   วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล    ๒ 
3.   ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล     ๓ 
4.   เครื่องมือการติดตามและประเมินผล     ๖ 
5.   ประโยชนของการติดตามและประเมินผล    ๙ 

สวนที่ ๒   การติดตามและประเมินผล      
1.   สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ๑๐ 
2.   แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ๒๕ 

สวนที่  ๓   ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล     
1.   ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น    ๓๔ 
2.   ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ๓๗ 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น    ๓๗  
3.   การวิเคราะหเชิงปริมาณ     ๓๘ 
4.   การวิเคราะหเชิงคุณภาพ     ๔๒ 
5.   สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล   ๔๕ 

สวนที่  ๔   สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ      
1.   สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม    ๕๖ 
2.   ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต  ๖๑  

ภาคผนวก 
1. คำสั่งคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ก 
2. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน   ข 
3. รายงานผลระบบอีแพลน     ค 

 
 

******************************* 
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สวนท่ี 1  บทนำ 
********************* 

 1. ความสำคญัของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที่แตกตางกันมีจุดหมาย    
ไมเหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถิ่น พนักงาน
สวนตำบล พนักงานจาง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ทองถิ่นตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ขององคการบริหารสวนตำบลบานนา จึงเปนการติดตามผลที่ใหความสำคัญ ดังน้ี 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล
บานนาหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ดำเนินการหรือไมไดดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่ไดกำหนดไวหรือไม รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 

  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานนาตรวจสอบดูวา
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนด
ไวหรือไมอยางไร 

  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองถิ่น และขั้นตอนตาง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลบานนาวาดำเนินการไดตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม ทำ
ใหทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำใหทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานนาผูบริหารระดับหัวหนาสำนัก/ผูอำนวยการกอง บุคลากรของ
องคการบริหารสวนตำบลบานนา  สภาพพ้ืนที่และผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนำไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการ
พัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพ้ืนที่  สภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของ
ประชาชนตำบล/องคการบริหารสวนตำบลบานนา 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ
เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งน้ี และ
เมื่อพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองต้ังรับใหมั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและต้ังมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดำเนินการปรับปรุงใหดี
ขึ้นต้ังรับใหมั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในองคการบริหารสวน
ตำบลบานนาใหเกิดประโยชนเพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบ
ดำเนินการ สิ่งเหลาน้ีจะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานนาโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความย่ังยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคที่ต้ัง
ไวไดอยางดีย่ิง 
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2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดำเนินการไปแลววาสิ่ง
ใดควรดำเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดำเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองน้ันวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองถิ่นที่ไมไดดำเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกำหนดเปนวัตถุประสงคไดดังน้ี 
  1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลบานนาซึ่งจะชวย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหนาที่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กำหนดไว สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถิ่นตามภารกิจที่ไดกำหนดไว 
  3. เพื่อเปนขอมูลสำหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดำเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจำเปนขององคการบริหารสวนตำบลบานนา 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณของ อบต.บานนา           
  5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถิ่น  ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ
ขององคการบริหารสวนตำบลบานนาที่จะตองผลักดันใหการดำเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนในตำบลบานนา
หรือสังคมสวนรวมมากที่สุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดรอยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝายตางๆ ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2548 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 29 กำหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น มีอำนาจหนาที่ ดังน้ี 
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  
  (4) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

  3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบดวย  
  1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
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  4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่น
คัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลบานนา
ตองดำเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถิ่น ดังน้ี 

  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นโดยการ
กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคการบริหารสวนตำบลบานนา 

  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาที่กำหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอ
ผูบริหารทองถิ่นเพ่ือดำเนินการตอไป 

  3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลบานนา 
ไดกำหนดการแบงขั้นตอนเพ่ือเปนการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตำบลบานนาดังน้ี 

  2.1 การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตรและ
โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการที่จะติดตามวามี
วัตถุประสงคหลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซึ่งดูไดจากการกำหนดตัวช้ีวัด : KPI) 
ถากำหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากน้ันศึกษาวา
ผูใชผล การนำผลไปใชประโยชนอยางไร เมื่อใด ขอมูลหลัก ๆ ที่ตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร 
มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนำผลที่
ไดมากำหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก  ขอ 
2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม
แหลงขอมูล เวลาที่เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากน้ันสรางเครื่องมือซึ่งสวน
ใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3  ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการดำเนินการตามวัตถุประสงคและ
ขั้นตอนที่ไดกำหนดไว ซึ่งสิ่งสำคัญที่ตองการในช้ันน้ี คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังน้ัน แมจะวางแผนพัฒนา
ทองถิ่นไวดีและไดขอมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิมจนกวาจะไดครบ
ขั้นต่ำตามที่กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

  2.4  การวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามที่กำหนดไว   แตละ
โครงการตามตัวช้ีวัดที่กำหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย   คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน จำนวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องคการบริหารสวนตำบลบานนา 
  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น ทั้งน้ี การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหน่ึง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ไดตามความเหมาะสมขององคการบริหารสวนตำบลบานนาในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขียนเปนรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบดวยก็ไดความเปนมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 
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  2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลบานนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลบานนา
โดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  2.7  การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลบานนาหรือผูเกี่ยวของหรือผูมีอำนาจ
ในสำนัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแกไขปญหาที่ไดจากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหารทองถิ่น 
 

4. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลบานนามีอำนาจ
หนาที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น   ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 
เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลบานนา  โดย
อยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกป  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในตำบล/องคการบริหารสวนตำบลบานนา 
ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 

 
 
 
 

ผูบ้ริหาร

ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมนิผล 

ผูบ้ริหาร

ท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ผูบ้ริหาร

ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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 5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานนาใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดคิด
สรางไวเพ่ือใชในการติดตามและประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปน
ตน และหรือโดยการสรางเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดแก แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ  (Interview) และแบบสังเกตการณ  (Observation) เปนตน  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหนาที่ ภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลบานนารวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถิ่น
รวมทั้งเกณฑมาตรฐานแบบตางๆ  ที่ไดกำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุงแกไขแลว จึงนำเครื่องมือ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและ
เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลที่เปนจริงตอไป  

   5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลบานนา
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 

  5.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังน้ี 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตำบลบานนาปละ 1 ครั้ง  

    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทกุไตรมาส และสรุปภาพรวมของปที่ผานมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่นภายในกำหนดเวลา เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอสภาทองถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

  5.1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ไดกำหนดขึ้นมีความสอดคลองและนำไปกำหนดเปนวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบล 

  5.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู
จริงในองคการบริหารสวนตำบลบานนามาปฏิบัติงาน 

 

  5.1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและที่ผานมา โครงการที่ตอเน่ืองจาก
ปงบประมาณที่ผานมา 

  5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวางผลผลิต
หรือผลที่ไดรับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใชไปในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลบานนาซึ่งสามารถ
วัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เปนตน 

  5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลที่ไดจากประสิทธิภาพทำใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เปนความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
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  กำหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจำเปนที่จะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตำบลบานนาทั้งในระดับหมูบานและระดับตำบล และอาจรวมถึง
อำเภอ....และจังหวัด....ดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถิ่นแบบองครวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
   5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลบานนา
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองคประกอบใหญ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 
  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพ่ือมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นที่จะเกิดขึ้นได 
    2) การสำรวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผูรับผิดชอบ
โครงการจัดทำไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผูมีสวน
เกี่ยวของ เจาหนาที่ บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบานนาเปนขอมูลที่มีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ตองการ ซึ่งศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 
 

   5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลบานนา
กำหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลดังน้ี 
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการน้ีจะทำการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตางๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดน้ันเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถิ่น เปนตน 
  5.3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเด่ียว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปน
การยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณ
แบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่งคลายๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตองไมเครงครัดในขั้นตอน 
   5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลบานนาใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตำบลบานนามีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับประชาชาชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมรวมกัน  
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   (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมี
สวนไดเสียในองคการบริหารสวนตำบลบานนา 

  5.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่น่ีหมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น            การรับรู 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเปน ความตองการของประชาชนในตำบลองคการบริหารสวนตำบลบานนา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานนาจะมีการบันทึกการ
สำรวจ และทิศทางการสำรวจไวเปนหลักฐาน 

 

  5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความจำเปนอยางย่ิง
ที่จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชน
ในทองถิ่น สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค คา
เปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบล  บานนา 

 

      6. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใชสำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยก
เปนหัวขอได ดังน้ี 

  6.1 ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและการดำเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะทำใหวิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  6.2 ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทำใหแผนพัฒนาทองถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปญหา ทำใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งในปจจุบัน
และอนาคต 

  6.3 ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น 

  6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ   สภาพปญหาตาง ๆ ที่จะ
นำไปจัดทำเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทำใหไดรับความ
เช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 

  6.5 กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มี
ความสำนึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เน้ือหา 
ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 

  6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถิ่น ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ ขององคการ
บริหารสวนตำบลบานนาสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถิ่น
ใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอำนาจหนาที่ นอกจากน้ียังสามารถกำหนดมาตรการตาง ๆ 
สำหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได  

  6.7 ทำใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลบานนาแตละคน แตละสำนัก/กอง/ฝาย
ตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทำงานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทำใหเปาหมายขององคการ
บริหารสวนตำบลบานนาเกิดความสำเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล 

  6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม งาน
ตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานนา 



P 

 การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน                           |11 
 

กรรมกร สีกาก ี

 

สวนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
********************* 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.2564 
  1.1ยุทธศาสตรการพัฒนา  
    1.1.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานนาเปนแผนยุทธศาสตรที่กำหนด
ระยะเวลา 5 ป พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตำบลบานนาที่
กำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลบานนาซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศนพันธกิจและ
จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดินยุทธศาสตรการพัฒนา  จังหวัดชุมพร  แผนยุทธศาสตรอำเภอยะหริ่งและแผนชุมชนตำบลบานนา 
    1.1.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานนามีรายละเอียด ดังน้ี 

 
 
องคการบริหารสวนตำบลบานนา ไดกำหนดวิสัยทัศนเพ่ือเปนสภาพการณในอุดมคติซึ่งเปน

จุดมุงหมายและคาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตขางหนา ตำบลบานนาเปนตำบลขนาดกลางที่มีประชากร
สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบมุสลิม ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตตองเปนชุมชนที่สงบสุข นาอยู และมีฐานะความเปนที่ดี และ
สนองตามนโยบายของรัฐ จึงไดกำหนด วิสัยทัศน ดังน้ี 

 
 

"สรางทองถ่ินนาอยู ควบคูเศรษฐกิจดีมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เสริมสรางคณุภาพชีวิต  
และการศึกษาที่มีคุณภาพ พฒันาแหลงทองเที่ยว เก่ียวเนื่องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่
สมดุลย" 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา  1.1  แนวทางการคมนาคมและการขนสง 
   1.2  แนวทางการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
   1.3  แนวทางการผังเมืองและการควบคุมอาคาร 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 2.1  แนวทางการสงเสริมอาชีพ 
    2.2  แนวทางสวัสดิการสังคม 
    2.3  แนวทางดานการศึกษา 
    2.4 แนวทางดานบริการสาธารณสุข 
 
 
 
 

1.วิสัยทศัน(Vision) 
 

2.ยุทธศาสตร 
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 ยุทธศาสตรที่ 3  ดานการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
  แนวทางการพัฒนา       3.1 แนวทางการสงเสริมประชาธิปไตย 

3.2 แนวทางการรักษาความยุติธรรมและ 
กระบวนการยุติธรรมประนอมขอพิพาทและชวยเหลือทางดานกฏหมาย 

3.3 แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.4 แนวทางการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.5 แนวทางการปองกันแกไขปญหายาเสพติด  

มาตรการในการปองกันปญหาโดยการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  
และการทองเที่ยว     

    แนวทางการพัฒนา 4.1 แนวทางการสงเสริมการลงทุน 
       4.2 แนวทางการสงเสริมการเกษตร 
       4.3 แนวทางการพาณชิยกรรม 
       4.4แนวทางดานการทองเที่ยว 
 

   ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
    แนวทางการพัฒนา 5.1 แนวทางการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติ 
                                                                            

ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา 
ทองถ่ิน 

แนวทางการพัฒนา 6.1 แนวทางการสงเสริมการสืบทอดภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

6.2 แนวทางการอนุรักษขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี และรักษาอัตลักษณของทองถ่ิน 

6 .3  แนวทางการอนุ รั กษ  ท ำนุ บ ำรุ ง  รักษ า
โบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่ 

   ยุทธศาสตรที่ 7  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 
แนวทางการพัฒนา 7.1 แนวทางการปองกัน และปราบปรามการทุจริต 

ประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง 
       7.2 แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวม 
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1.ขุดลอก คูคลองและจัดสรางแหลงน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร 
2.พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท. 
4.พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา 
5.สนับสนุนใหมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบการศึกษา 
6.สงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
7.ประชาชนไดใชเสนทางคมนามที่มีมาตรฐานปลอดภัยใชงานไดดี 
8.ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิต 
9.สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก 
10.สงเสริมประชาชนในทองถิ่นใหมีการเลี้ยวสัตวเศรษฐกิจ 

       11  สงเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผูสูงอายุ  ผูพิการ  และดอยโอกาส 

  ๑๒  สนบัสนุนและประสานรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับเพ่ือปองกันและใหมีการปราบปรามและ
แกไขปญหาการเสพ 

13  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการ    

14  สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล หมูบาน และชุมชนท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

11  สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบานและชุมชน ใหมีสุขภาพแข็งแรง 

16  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน 

  17  กอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคมอยางท่ัวถึง 

  18  ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนๆ 

19  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถิ่นโคราช 

20  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

21  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมการบริหารงาน 
22  สงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความตองการของประชาชนตามหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
23  สงเสริมสนับสนุนบุคลากรในหนวยงานให ศึกษา/อบรม หลักสูตรตางๆเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึ้น 

24  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตาง ๆ 

25  สงเสริมและสนับสนุน และรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและองคกรท่ีเกี่ยวของ ในการ
เตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย  

  26  สงเสริมสนับสนุน และรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟนฟู
และอนุรักษแหลงน้ำ ลุมน้ำลำคลอง และปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ     

27  สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนในการรณรงค
สรางจิตสำนึก เพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่นทุกระดับ 

28  สงเสริมสนับสนุนและสรางความรวมมือกับสวนราชการท่ีเกี่ยวของ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
จัดทำระบบกำจัดขยะรวม 
  

  (1)  ประชาชนมีแหลงกักเก็บน้ำใชสำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอยางพอเพียง  
   (2)  ประชาชนในตำบลบานนามีรายไดเพ่ิมขึ้น 

(3)  โรงเรียน สพฐ. 2 แหง ไดรับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  

 

3.เปาประสงค 
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  (1)  ประชาชนมีแหลงกักเก็บน้ำใชสำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอยางพอเพียง  
   (2)  ประชาชนในตำบลบานนามีรายไดเพ่ิมขึ้น 

(3)  โรงเรียน สพฐ. 2 แหง ไดรับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  
   (4)  ศพด. 2 แหง ไดรับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  รวมท้ังพัฒนาอาคารสถานท่ีและ ระบบ
บริหารจัดการ 

  (5)  เด็กและเยาวชนไดรวมกิจกรรม 
(6)  ผูดูแลเด็กเล็กไดรับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 

(7)  เด็กเล็กไดมีความรู และมีทักษะเพ่ิมขึ้น 

(8)  มีวัสดุ อุปกรณ  การเรียนการสอนอยางท่ัวถึงและเพียงพอ 

(9)  อาสาสมัครในการชวยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 

(10)  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น 5% 

(11)  สงเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูสูอายุ 13 หมูบาน 

(12)  กลุมสตรี อสม. ไดทำกิจกรรม รวมกัน  และสรางความสามัคค ี

(13)  ประชาชนไดรับการบริการสาธารณสุขอยางท่ัวถึง 13 หมูบาน 

(14)  จัดวางผังเมืองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามมาตรฐาน 

(15)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคมอยางท่ัวถึง 13 หมูบาน 

(16)  ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนๆ 

(17)  สงเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น  13  หมูบาน 

(18) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ท้ัง 13 หมูบาน 

(19)  สงเสริมการเลือกต้ังตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ท้ัง  13 
หมูบาน 

(20)  การจัดระเบียบโครงสรางการบริหารจัดการภายในองคกรใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลย่ิงขึ้น 13 หมูบาน 

(21)  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมการบริหารงาน 

(22)  สงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของประชาชนตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 13 หมูบาน 

(23)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ 13 หมูบาน 

(24)  สงเสริมการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจำหมูบาน/ตำบลและทีมกูชีพกูภัย
ตำบล 13 หมูบาน 

(25)  สนับสนนุใหมีวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการปองกันและการชวยเหลือเม่ือเกิดภัยพิบัติ 

(26)  เพ่ือทัศนียภาพท่ีสวยงามประชาชนเห็นประโยชนของการปลูกปา  
(27)  สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนในการรณรงค

สรางจิตสำนึก เพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของ 13 หมูบาน 

(28)  การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอยางถูกวิธี 13 หมูบาน 

 
 
 
 
 
 
 

4.ตัวชี้วัด 
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(1)  มีแหลงน้ำพอเพียงตอการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร 

(๒)  การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรูตอเนื่อง 

(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพดานเกษตร 

(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

(5)  ประชาชนเขาถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 

(6)  ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัย 

(7)  ประชาชนไดรวมกิจกรรมสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม การทองเท่ียว  กีฬาและนันทนาการของทองถิ่น  
(8)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 

(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

(10)  สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูและอนุรักษ 

 
 

 
ยุทธศาสตรที่  ๑   การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 แนวทางการพัฒนา 

  ๑.๑  แนวทางการคมนาคมและการขนสง  
  ๑.๒  แนวทางการสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  
  1.3  การผังเมืองและการควบคุมอาคาร 

 
ยุทธศาสตรที่  ๒   การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา 

    ๒.๑  ดานการสงเสริมอาชีพ 

    ๒.๒  ดานสวัสดิการสังคม 

    ๒.๓  ดานการศึกษา 

    ๒.๔  การบริการสาธารณสุข 
     

ยุทธศาสตรที่  ๓   ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย 

แนวทางการพัฒนา 

    ๓.๑  การสงเสริมประชาธิปไตย 

    ๓.๒  การรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมประนอมขอพิพาทและชวยเหลือทางดาน
กฏหมาย  

    ๓.๓  แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    3.4  แนวทางการรักษาความสงบเรียบรอย 

    3.5 แนวทางการปองกันแกไขปญหาปญหายาเสพติด มาตรการในการปองกันปญหา โดยการบังคับ
ใชกฎหมายอยางเครงครัด 

  

ยุทธศาสตรที่  ๔   ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  และการทองเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา 

    ๔.๑  แนวทางการสงเสริมการลงทุน 

    ๔.๒  แนวทางการสงเสริมการเกษตร 

    ๔.๓  แนวทางการพาณิชยกรรม 

    4.4  แนวทางดานการทองเท่ียว      

5.คาเปาหมาย 
 

6.กลยุทธ 
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ยุทธศาสตรที่  ๕   ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 

     แนวทางการพัฒนา 

  ๕.๑  แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตรที่  ๖   ดานการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

     แนวทางการพัฒนา 

  ๖.๑  แนวทางการสงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น 

  6.2  แนวทางการอนุรักษขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และรักษาอัตลักษณของ      
         ทองถิ่น 

  6.3  แนวทางการอนุรักษ ทำนุบำรุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพ้ืนท่ี 
 

 ยุทธศาสตรที่  ๗  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 
 แนวทางการพัฒนา 

   ๗.๑  แนวทางการปองกัน และปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง 
   ๗.๒  แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวม 

 

 
   

 (1)  การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจำเปนเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

(2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

(3)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 

(4)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมท่ีมีอยางย่ังยืน 

(5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

        แผนงาน 
  (1)  แผนงานบริหารงานงานท่ัวไป 

  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  (3)  แผนงานการศึกษา 

  (4)  แผนงานสาธารณสุข 

  (5)  แผนงานเคหะและชุมชน 

(6)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

(7)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  (8)  แผนงานการเกษตร 
(๙)  แผนงานงบกลาง 

 

ความเชือ่มโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตำบลบานนา มีความสอดคลอง
กับ  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด  ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  และ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป   

 
 
 
 
 

  
   

7.จุดยืนทางยทุธศาสตร 
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 1  การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินหาปขององคการบริหารสวนตำบลไดใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand 

(Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
 

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   
-  ประชาชนมีความพรอม  จะมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น 

-  การจัดโครงสรางภายในมีความเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ 
-  มีองคการบริหารสวนตำบลท่ีพรอมจะใหบริการสาธารณะและแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชน 
   -  มีการประสานรวมมือกันระหวางองคการบริหารสวนตำบลกับสวนราชการตางๆ  
   -  ผูนำชุมชนมีความเขมแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 

   -  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 
จุดออน  (W : Weakness)  

   -  กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน มีการแกไขเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทำ
ใหประชาชนเกิดความสับสน 
            -  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
   -  องคการบริหารสวนตำบล  มีงบประมาณจำกัด  ทำใหการพัฒนาไมเปนไปตามแผนพัฒนาท่ีวางไว 
   -  การใชทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น  กอใหเกิดปญหาภัยธรรมชาติ 

โอกาส  (O : Opportunity)   
   -  จังหวัดชุมพร  หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของสนับสนุนงบประมาณใหองคการบริหารสวนตำบล 
ดำเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล 

   -  มีเสนทางคมนาคมเชื่อมระหวางจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ   
-  นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการกระจายอำนาจการปกครองทองถ่ิน  โดยการสรางดุลยภาพ

ระหวางการกำกับดูแล  และความเปนอิสระของทองถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของทองถิ่น 

อุปสรรค  (T : Threat)   
   -  ประชาชนขาดความรู  ความเขาใจ  บทบาทหนาท่ีของตนเองกับงานของทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
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 2 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 
 

    แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 (เฉพาะป พ.ศ.2564)จากตาราง สรุปผลได
ดังน้ี  ความพึงพอใจที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล จากประชาชน ผูเกี่ยวของโดยใชแบบประเมินความพอใจผล
การดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในยุทธศาสตรน้ันๆเปลี่ยนแปลงของชุมชนหลังจาก ที่ได
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรแลว อาทิ การเปลี่ยนแปลงดานรายได สุขภาพ สิ่งแวดลอม ฯลฯ โดยนำเอา
ขอมูล กกช. 2 ค. และ จปฐ. มาใชหรือขอมูลอ่ืนๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอยู เพ่ือศึกษาการศึกษาความ 
เปลี่ยนแปลงซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ เปนผูเลือกเอาตัวช้ีวัดเหลาน้ันมาเปนตัวประเมินการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนแลวนำมาเปรียบเทียบกอนและหลังการดำเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร 

         

 การวิเคราะหเชิงคุณภาพ 
 

องคการบริหารสวนตำบลบานนาไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของ
ประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพ้ืนที่ กอนนำมาจัดทำ
โครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตอไป 

องคการบริหารสวนตำบลบานนาไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 
14 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยไดกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 -
2565) ไดดำเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณพ.ศ.2564 ในเขตพ้ืนที่โดยไดรับความรวมมือ
การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการตางๆประสบ
ผลสำเร็จดวยดีกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกลเคียงโดยมีผลการดำเนินงานที่
สำคัญ 

 

 ๕.  สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
   การสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – ๒๕๖๕ (พ.ศ.๒๕๖4)     ที่
อยูในงบประมาณรายจายประจำป/เพ่ิมเติม จายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนต้ังจายใหม โอน
งบประมาณเพ่ิม มีรายละเอียดดังน้ี 
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สวนท่ี 4  
สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

 

๔.๑  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
      ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให อปท.สภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น เปดเผยขอมูล
และรายงานผลการดำเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมดวย ทั้งน้ี 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)      พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ขอ 
30 (5) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการ พัฒนาทองถิ่น พรอม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่ เปดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง
นอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
      ดังน้ัน เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัด 
ทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนบานนาจึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำ
งบประมาณ การใชจาย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 มา เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องคการ
บริหารสวนตำบลบานนาดังน้ี 
 

2. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
  เพ่ือใหตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลบานนาประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  (ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๕63 – กันยายน ๒๕๖4) เปนไปดวยความถูกตองและบรรลุ
เปาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและขอสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดังกลาว  องคการ
บริหารสวนตำบลบานนาจึงไดดำเนินการนำเขาขอมูลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ในระบบ e-plan  และไดนำขอมูลในระบบอีแพลนดังกลาวมาใชในการติดตามและ
ประเมินผลแผนครั้งน้ี  ซึ่งในครั้งน้ีก็ยังควรมีการปรับปรุงเพ่ือใหมีประสิทธ์ิภาพและประสิทธ์ิผลตอไปในครั้งหนา 
ดังน้ี 

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนบานนาควรมีเสนอการกำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งที่ใชเปนสื่อสำหรับ
การติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย 

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น     คณะกรรมการฯ ควรมีการนำผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใชเปนกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  

3. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นควรเห็นความสำคัญ   ในการจัดประชุมประชาคมทองถิ่น  สวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของ เพ่ือรับทราบปญหา  ความตองการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่
เก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือนำมากำหนดแนว
ทางการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

4. ผูบริหารควรเรงรัดใหมีการดำเนินโครงการในชวงตนปงบประมาณมากกวาการทำโครงการ
โครงสรางพ้ืนฐานที่ใชงบประมาณมากกวาโครงการกิจกรรม  เพราะอาจจะทำใหสิ้นปงบประมาณองคการบริหาร
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กรรมกร สีกาก ี

สวนตำบลจะไมสามารถดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไวในแผนพัฒนาได  และอาจทำใหประชาชนไมพึง
พอใจในการดำเนินงาน  เพราะไมสามารถดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนไดตามความตองการสูงสุดของ
ประชาชน   

5. ควรมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษและ
พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปญญาทองถิ่น  การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยใหประชาชนมี
สวนรวมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพ่ือใหเกิดความโปรงใสสงเสริมการพัฒนากลุมอาชีพ พัฒนา
ศักยภาพคนและชุมชนใหเขมแข็ง  สรางระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน และมุงสงเสริม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนพึงพอใจในการดำเนินงาน  เพราะไมสามารถดำเนินการแกไข
ปญหาใหกับประชาชนไดตามความตองการสูงสุดของประชาชน   

 



ที่ โครงการที่ดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ

๑ โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟลตติกคอนกรีต สายราษฎรอุทิศ หมูที่ 7 4,598,700           -

๒ โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตสายถ้ําสนุก-นาปรือ หมูที่ 5 3,560,000 -

๓ โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต สายนาปรือ - เขาวง หมูที่ 4 3,615,250 -

๔ โครงการซอมแซมถนนหินคลุกสายประชารวมใจ หมูที่ 5 258,000 -

๕ โครงการกอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต สายทุงหมัก - หนาเขา หมูที่ 13 7,278,950 -

๖ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนอุทิศ หมูที่ 8 493,000 -

๗ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสระ หมูที่ 1 491,000 -

๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองคลา หมูที่ 3 490,000 -

๙ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขายอ หมูที่ 12 493,000 -

๑๐ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชองไทร ซอย 3 หมูที่ 7 724,000 -

๑๑ โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายริมคลองหวยตาหนู หมูที่ 6 465,000 -

๑๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหวยสะบา 2 หมูที่ 10 493,000 -

๑๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบอเข หมูที่ 8 493,000 -

๑๔ โครงการกอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต สายชองเพลียก - หลังเขา หมูที่ 11 990,000 -

๑๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชองนนทรี หมูที่ 9 499,000 -

๑๖ โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายในวาง ซอย 2 หมูที่ 5 301,000 -

๑๗ โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายบางชะนี (ตอนปลาย) หมูที่ 8 200,000 -

๑๘ โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายหวยหมอ หมูที่ 9 159,000 -

๑๙ โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพาณิชยรุงเรือง หมูที่ 9 301,000 -

๒๐ โครงการกอสรางธนาคารน้ําใตดินระบบปด สายนาปรือ - เขาวง หมูที่ 4 698,000 -

๒๑ โครงการซอมแซมไหลทางถนน สายสวนอุทิศ หมูที่ 8 301,000 -

๒๒ โครงการขุดลอกหวยหมอ หมูที่ 9 492,000 -

๒๓ โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายรถมา หมูที่ 9 131,000 -

๒๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทวีทรัพย หมูที่ 7 299,000 -

๒๕ โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายแพรกญวน หมูที่ 7 314,000 -

๒๖ โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายแพรกญวนแพรกขวา หมูที่ 7 232,000 -

๒๗ โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายคณฑี - นาปรือ  หมูที่ 3 เชื่อมหมูที่ 4 194,000 -

28,563,900        -

องคการบริหารสวนตําบลบานนา  อําเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร

แผนเคหะและชุมชน

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตําบลบานนา  อําเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร

ประจําปงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตรที่ ๑  พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รวมเปนเงิน

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)



ที่ โครงการที่ดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ

ยอดยกมา 28,563,900        -

๒๘ โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายบอขยะ หมูที่ 4 274,000 -

๒๙ โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายในงวม (ตอนปลาย) หมูที่ 8 315,000 -

๓๐ โครงการกอสรางฝายน้ําลนคลองสานแดง หมูที่ 9 477,000 -

๓๑ โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายบอน้ํา หมูที่ 13 218,000 -

32 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายราษฎรพัฒนา หมูที่ 7 208,000 -

33 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายบบานบน หมูที่ 5 143,000 -

34 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก  สายหวยออก หมูที่ 9 152,000 -

35 โครงการซอมซมถนนลูกรัง สายสานแดง 3 หมูที่ 9 189,000 -

36 โครงการกอสรางฝายน้ําลน คลองแกง หมูที่ 5 604,000 -

37 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายพรุหวายน้ํา หมูที่ 13 1,515,000 -

38 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ร.5 หมูที่ 9 4,320,000 -

39 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลุงคลั้ง หมูที่ 6 1,068,000 -

เปนเงิน 38,046,900        -

1 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 9,547,400           -

2 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ 1,759,200           -

3 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 52,000                -

11,358,600        -

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1 โครงการสงเคราะห ชวยเหลือ บรรเทาความเดือดรอนจากสาธารณภัย 347,000 -

2 โครงการสนับสนุน สงเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส 65,000 -

3 โครงการอันเนื่องมาจกาพระราชดําริและพระราชเสาวณีย 17,500 -

4 โครงการสงเสริม ปรับปรุงพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 18,500 -

 

1 โครงการพลังคนไทยรวมใจปองกันไวรัสโคโรนา 25,000                -

2 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอและไมติดตอ 25,000                -

3 โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 260,000              -

รวมเปนเงิน 310,000

แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานงบกลาง

                          รวมเปนเงิน

                          รวมเปนเงิน

ประจําปงบประมาณ 2564

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

ประจําปงบประมาณ 2564
องคการบริหารสวนตําบลบานนา  อําเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร

แผนงานสาธารณสุข



๑ โครงการอาหารกลางวัน สําหรับ ศพด. อบต.บานนา ๑๕๑,๔๐๐ -

๒ โครงการอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียน ศพด. บานทามะปริง ๑๕๒,๓๘๐ -

๓ โครงการอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนบานเขาวง ๒๐๓,๔๓๕ -

๔ โครงการหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนบานทามะปริง 268,574

๕ โครงการอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานนา 80,645 -

๖ โครงการอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานทามะปริง 75,234 -

๗ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานเขาวง 19,850 -

๘ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานทามะปริง 23,560 -

๙ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ศพด.อบต.บานนา 25,290 -

๑๐ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ศพด.อบต.บานทามะปริง 25,290 -

๑๑ โครงการจัดซื้ออุปกรณเครื่องเลนพัฒนาเด็กปฐมวัยสําหรับ ศพด. อบต.บานนา 148,000 -

๑๒ โครงการจัดซื้ออุปกรณเครื่องเลนพัฒนาเด็กปฐมวัยสําหรับ ศพด. อบต.ทามะปริง 135,000 -

รวมเปนเงิน 29,872,558 -

๑ โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 3,500 -

๒ โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 3,500

๓ โครงการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ํา 20,000 -

รวมเปนเงิน ๒๗,๐๐๐ -

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

- -

- -

- -

- -

ยุทธศาสตรที่ 7  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
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