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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
หนาที่ ดำเนิ นการติดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะตอง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒ นาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
ดังนั้นเพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนเปนไปดวยความถูกตองและตามระเบียบดังกลาว
มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานนาจึงไดดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานนาปงบประมาณพ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม
พ.ศ.2563 – เดือนกันยายน พ.ศ.2564) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตามใหนายกองคการ
บริการสวนตำบลบานนา คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่ง
ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานนา สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนและทำใหประชาชนเกิดความ
พึงพอใจสูงสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานนา
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2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.2563
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.2563
ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
3. การวิเคราะหเชิงปริมาณ
4. การวิเคราะหเชิงคุณภาพ
5. สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล
สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
2. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
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1. คำสั่งคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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สวนที่ 1 บทนำ

*********************
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
การติ ดตาม (Monitoring) และ การประเมิ น (Evaluation) เป นกระบวนการที่ แตกตางกันมีจุดหมาย
ไม เหมื อนกั น แต กระบวนการทั้ งสองมี ความเกี่ ยวข องสั มพั นธ กั น และเมื่ อนำแนวคิ ดและหลั กการติ ดตามและ
ประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถิ่น พนักงาน
สวนตำบล พนักงานจาง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ทองถิ่นตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ขององคการบริหารสวนตำบลบานนา จึงเปนการติดตามผลที่ใหความสำคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล
บานนาหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ดำเนินการหรือไมไดดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่ไดกำหนดไวหรือไม รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน
2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานนาตรวจสอบดูวา
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนด
ไวหรือไมอยางไร
3. ผลการดำเนิ น งาน ตรวจสอบดูวาได ผ ลตรงตามเป าหมายที่ กำหนดไวห รือไม เพี ยงใด มี ป ญ หา
อุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น และขั้นตอนตาง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
4. ความสำคั ญ ของการติ ด ตามและประเมิ น แผนเป น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลบานนาวาดำเนินการไดตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม ทำ
ให ท ราบและกำหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาได อยางเป นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่ จะทำให ท ราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
ปลัด/รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานนาผูบริหารระดับหัวหนาสำนัก/ผูอำนวยการกอง บุคลากรของ
องคการบริหารสวนตำบลบานนา สภาพพื้นที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนำไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการ
พัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของ
ประชาชนตำบล/องคการบริหารสวนตำบลบานนา
บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดำเนินการปรับปรุงใหดี
ขึ้นตั้งรับใหมั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในองคการบริหารสวน
ตำบลบานนาใหเกิดประโยชนเพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบ
ดำเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานนาโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคที่ตั้ง
ไวไดอยางดียิ่ง
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2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดำเนินการไปแลววาสิ่ง
ใดควรดำเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดำเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นที่ไมไดดำเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกำหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้
1. เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลบานนาซึ่งจะชวย
ตอบสนองภารกิ จตามอำนาจหน าที่ ของหนวยงาน รวมทั้งปรับ ปรุงการปฏิ บัติงานให ดีขึ้น มีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล
2. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กำหนดไว สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถิ่นตามภารกิจที่ไดกำหนดไว
3. เพื่อ เปน ขอ มูล สำหรับ เรง รัด ปรับ ปรุ ง แกไ ข ขอ บกพรอ งของการดำเนิน งาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจำเปนขององคการบริหารสวนตำบลบานนา
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณของ อบต.บานนา
5. เพื่อสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถิ่น ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ
ขององคการบริหารสวนตำบลบานนาที่จะตองผลักดันใหการดำเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเกี่ยวของ ประชาชนในตำบลบานนา
หรือสังคมสวนรวมมากที่สุด
6. เพื่ อ ติด ตามและประเมิ น ผลการดำเนิ น งานตามตั วชี้ วัด รอ ยละความสำเร็จ ของปฏิ บั ติ งานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝายตางๆ ในปงบประมาณ พ.ศ.2564
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนา ขององคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2548
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 29 กำหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
ทองถิ่น มีอำนาจหนาที่ ดังนี้
(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒ นาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
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 และผูทรงคุณ วุฒิที่ผูบริหารทองถิ่น
คัดเลือก จำนวน 2 คน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลบานนา
ตองดำเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถิ่น ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นโดยการ
กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคการบริหารสวนตำบลบานนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาที่กำหนด
โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอ
ผูบริหารทองถิ่นเพื่อดำเนินการตอไป
3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลบานนา
ไดกำหนดการแบงขั้นตอนเพื่อเปนการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตำบลบานนาดังนี้
2.1 การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตรและ
โครงการเพื่ อ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น จะเริ่ ม ดำเนิ น การศึ ก ษาและรวบรวมข อ มู ล ของโครงการที่ จ ะติ ด ตามวามี
วัตถุประสงคหลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซึ่งดูไดจากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI)
ถากำหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวา
ผูใชผล การนำผลไปใชประโยชนอยางไร เมื่อใด ขอมูลหลัก ๆ ที่ตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร
มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนำผลที่
ไดมากำหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก ขอ
2.1 มาวิ เคราะห แล ว เขี ย นรายละเอี ย ด ซึ่ ง ประกอบด ว ย ประเด็ น หลั ก ๆ คื อ วั ต ถุ ป ระสงค ก ารติ ด ตาม
แหลงขอมูล เวลาที่เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซึ่งสวน
ใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการดำเนินการตามวัตถุประสงคและ
ขั้นตอนที่ไดกำหนดไว ซึ่งสิ่งสำคัญที่ตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนา
ทองถิ่นไวดีและไดขอมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพิ่มจนกวาจะไดครบ
ขั้นต่ำตามที่กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น
2.4 การวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามที่กำหนดไว แตละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพื้นฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
องคการบริหารสวนตำบลบานนา
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการรายงานใหผูเกี่ยวของทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ไดตามความเหมาะสมขององคการบริหารสวนตำบลบานนาในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขียนเปนรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบดวยก็ไดความเปนมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในสวนที่ 2 และสวนที่ 3
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2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลบานนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลบานนา
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
2.7 การวิ นิ จ ฉั ย สั่ งการการนำเสนอเพื่ อ ให เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง ปรับ ปรุ ง แก ไขที่ ดี หลั งจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลบานนาหรือผูเกี่ยวของหรือผูมีอำนาจ
ในสำนัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแกไขปญหาที่ไดจากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหารทองถิ่น
4. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลบานนามีอำนาจ
หนาที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลบานนา โดย
อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกป
ขั้นตอนการรายงานผล
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

สภาท้องถิ่น

เสนอ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อปท.

เสนอ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ภายในเดือนธันวาคม

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในตำบล/องคการบริหารสวนตำบลบานนา
ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
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5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เป น สิ่ ง ของ วั ส ดุ อุ ป กรณ ห รื อ เทคนิ ค วิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาองคก ารบริห ารส วนตำบลบ านนาใช ในการเก็บ ขอ มู ล การติด ตามผลรวมทั้ งโดยการ
พิจารณาเลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดคิด
สรางไวเพื่อใชในการติดตามและประเมินผล เชน แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปน
ต น และหรื อ โดยการสร า งเครื่ อ งการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ได แ ก แบบสอบถาม
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ (Interview) และแบบสังเกตการณ (Observation) เปนตน โดยอาศัย
สภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหนาที่ ภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลบานนารวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถิ่น
รวมทั้งเกณฑมาตรฐานแบบตางๆ ที่ไดกำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใชเพื่อปรับปรุงแกไขแลว จึงนำเครื่องมือ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและ
เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลที่เปนจริงตอไป
5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลบานนา
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
5.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตำบลบานนาปละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของปที่ผานมาทุกครั้ง
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ท อ งถิ่น ภายในกำหนดเวลา เพื่ อให ผู บ ริห ารท อ งถิ่ น เสนอสภาท องถิ่น /คณะกรรมการพั ฒ นาท อ งถิ่ น ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด
5.1.2 ความสอดคล อง (Relevance) เป น ความสอดคล องของยุท ธศาสตร แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ไดกำหนดขึ้นมีความสอดคลองและนำไปกำหนดเปนวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบล
5.1.3 ความเพี ย งพอ (Adequacy) กำหนดทรั พ ยากรสำหรั บ การดำเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู
จริงในองคการบริหารสวนตำบลบานนามาปฏิบัติงาน
5.1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป น โครงการในรอบ 4 ป วั ด ได จ ากช อ งป ง บประมาณและที่ ผ า นมา โครงการที่ ต อ เนื่ อ งจาก
ปงบประมาณที่ผานมา
5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวางผลผลิต
หรือผลที่ไดรับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใชไปในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลบานนาซึ่งสามารถ
วัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เปนตน
5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลที่ไดจากประสิทธิภาพทำใหเกิดผลลัพธและผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เปนความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน
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กำหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจำเปนที่จะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตำบลบานนาทั้งในระดับหมูบานและระดับตำบล และอาจรวมถึง
อำเภอ....และจังหวัด....ดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒ นาทองถิ่นแบบองครวมของ
จังหวัดเดียวกัน
5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลบานนา
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองคประกอบใหญ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ
1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ
5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพื่อมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่จะเกิดขึ้นได
2) การสำรวจ (survey) เป น การรวบรวมข อ มู ล จากบั น ทึ ก หรื อ ทะเบี ย นที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการจัดทำไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผูมีสวน
เกี่ยวของ เจาหนาที่ บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบานนาเปนขอมูลที่มีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ตองการ ซึ่งศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได
5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลบานนา
กำหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลดังนี้
5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตางๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถิ่น เปนตน
5.3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปน
การยืนยันวา ผูมีสวนเกี่ยวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเกี่ยวของและไดรับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal
interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณ
แบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่งคลายๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตองไมเครงครัดในขั้นตอน
5.3.3 การสั งเกต (Observations) คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาองคก าร
บริหารสวนตำบลบานนาใชการสังเกตเพื่อเฝาดูวากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตำบลบานนามีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต
(1) การสังเกตแบบมีส วนรวม (Participant observation) เป น วิธีก ารสั งเกตที่ ค ณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับประชาชาชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน
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(2) การสั งเกตแบบไม มี ส วนรวม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง
(Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมี
สวนไดเสียในองคการบริหารสวนตำบลบานนา
5.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่ นี่ ห มายถึง การสำรวจเพื่ อประเมิน ความคิดเห็น
การรับ รู
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเปน ความตองการของประชาชนในตำบลองคการบริหารสวนตำบลบานนา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาองคการบริหารสวนตำบลบานนาจะมีการบันทึกการ
สำรวจ และทิศทางการสำรวจไวเปนหลักฐาน
5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความจำเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชน
ในทองถิ่น สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค คา
เปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบล บานนา
6. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใชสำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยก
เปนหัวขอได ดังนี้
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 ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ ที่จะ
นำไปจัดทำเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทำใหไดรับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ
6.5 กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มี
ความสำนึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา
ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ
6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถิ่น ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ ขององคการ
บริหารสวนตำบลบานนาสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถิ่น
ใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอำนาจหนาที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการตาง ๆ
สำหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได
6.7 ทำใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลบานนาแตละคน แตละสำนัก/กอง/ฝาย
ตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทำงานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทำใหเปาหมายขององคการ
บริหารสวนตำบลบานนาเกิดความสำเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม งาน
ตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานนา
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สวนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
*********************

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.2564

1.1ยุทธศาสตรการพัฒนา
1.1.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานนาเปนแผนยุทธศาสตรที่กำหนด
ระยะเวลา 5 ป พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตำบลบานนาที่
กำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลบานนาซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศนพันธกิจและ
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒ นาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดินยุทธศาสตรการพัฒนา จังหวัดชุมพร แผนยุทธศาสตรอำเภอยะหริ่งและแผนชุมชนตำบลบานนา
1.1.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานนามีรายละเอียด ดังนี้
1.วิสัยทัศน(Vision)

องค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลบ านนา ได ก ำหนดวิสั ย ทั ศ น เพื่ อ เป น สภาพการณ ในอุ ด มคติ ซึ่ งเป น
จุดมุงหมายและคาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตขางหนา ตำบลบานนาเปนตำบลขนาดกลางที่มีประชากร
สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบมุสลิม ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตตองเปนชุมชนที่สงบสุข นาอยู และมีฐานะความเปนที่ดี และ
สนองตามนโยบายของรัฐ จึงไดกำหนด วิสัยทัศน ดังนี้
"สรางทองถิน่ นาอยู ควบคูเ ศรษฐกิจดีมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เสริมสรางคุณภาพชีวิต
และการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาแหลงทองเที่ยว เกี่ยวเนื่องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่
สมดุลย"
2.ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

1.1 แนวทางการคมนาคมและการขนสง
1.2 แนวทางการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.3 แนวทางการผังเมืองและการควบคุมอาคาร

ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
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2.2 แนวทางสวัสดิการสังคม
2.3 แนวทางดานการศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/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 แนวทางการพาณิชยกรรม
4.4แนวทางดานการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
5.1 แนวทางการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
ทองถิ่น
ทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
แนวทางการพัฒนา

ประเพณี และรักษาอัตลักษณของทองถิ่น

6.1 แนวทางการส ง เสริ ม การสื บ ทอดภู มิ ป ญ ญา
6.2 แนวทางการอนุ รั ก ษ ข นบธรรมเนี ย ม จารี ต
6 .3 แน วท างการอนุ รั ก ษ ท ำนุ บ ำรุ ง รั ก ษ า

โบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่
ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนา
7.1 แนวทางการปองกัน และปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง
7.2 แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวม
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3.เปาประสงค
1.ขุดลอก คูคลองและจัดสรางแหลงน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร
2.พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.
4.พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา
5.สนับสนุนใหมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบการศึกษา
6.สงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
7.ประชาชนไดใชเสนทางคมนามที่มีมาตรฐานปลอดภัยใชงานไดดี
8.ลดตนทุนการผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิต
9.สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก
10.สงเสริมประชาชนในทองถิ่นใหมีการเลี้ยวสัตวเศรษฐกิจ

11 สงเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และดอยโอกาส
๑๒ สนับสนุนและประสานรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับเพื่อปองกันและใหมีการปราบปรามและ
แกไขปญหาการเสพ
13 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการ
14 สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล หมูบาน และชุมชนที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน
11 สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบานและชุมชน ใหมีสุขภาพแข็งแรง
16 สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางคุณภาพชีวิตพื้นฐาน
17 กอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคมอยางทั่วถึง
18 ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ
19 พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถิ่นโคราช
20 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ที่เกี่ยวของ
21 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมการบริหารงาน
22 สงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของประชาชนตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
23 สงเสริมสนับสนุนบุคลากรในหนวยงานให ศึกษา/อบรม หลักสูตรตางๆเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
24 สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตาง ๆ
25 สงเสริมและสนับสนุน และรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน มูลนิธิการกุศลและองคกรที่เกี่ยวของ ในการ
เตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย
26 สงเสริมสนับสนุน และรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟนฟู
และอนุรักษแหลงน้ำ ลุมน้ำลำคลอง และปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ
27 สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค
สรางจิตสำนึก เพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่นทุกระดับ
28 สงเสริมสนับสนุนและสรางความรวมมือกับสวนราชการที่เกี่ยวของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
จัดทำระบบกำจัดขยะรวม
(1) ประชาชนมีแหลงกักเก็บน้ำใชสำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอยางพอเพียง
(2) ประชาชนในตำบลบานนามีรายไดเพิ่มขึ้น
(3) โรงเรียน สพฐ. 2 แหง ไดรับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม
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4.ตัวชี้วัด
(1)
(2)
(3)
(4)

บริหารจัดการ

ประชาชนมีแหลงกักเก็บน้ำใชสำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอยางพอเพียง
ประชาชนในตำบลบานนามีรายไดเพิ่มขึ้น
โรงเรียน สพฐ. 2 แหง ไดรับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม
ศพด. 2 แหง ไดรับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และ ระบบ

(5) เด็กและเยาวชนไดรวมกิจกรรม
(6) ผูดูแลเด็กเล็กไดรับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน
(7) เด็กเล็กไดมีความรู และมีทักษะเพิ่มขึ้น
(8) มีวัสดุ อุปกรณ การเรียนการสอนอยางทั่วถึงและเพียงพอ
(9) อาสาสมัครในการชวยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน
(10) ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 5%
(11) สงเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูสูอายุ 13 หมูบาน
(12) กลุมสตรี อสม. ไดทำกิจกรรม รวมกัน และสรางความสามัคคี
(13) ประชาชนไดรับการบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึง 13 หมูบาน
(14) จัดวางผังเมืองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามมาตรฐาน
(15) กอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคมอยางทั่วถึง 13 หมูบาน
(16) ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ
(17) สงเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น 13 หมูบาน
(18) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ทั้ง 13 หมูบาน
(19) สงเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิป ไตยและตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้ ง 13

หมูบาน

(20) การจัดระเบียบโครงสรางการบริหารจัดการภายในองคกรใหสามารถปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 13 หมูบาน
(21) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมการบริหารงาน
(22) สงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของประชาชนตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 13 หมูบาน
(23) สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ 13 หมูบาน
(24) สงเสริมการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจำหมูบาน/ตำบลและทีมกูชีพกูภัย
ตำบล 13 หมูบาน
(25) สนับสนุนใหมีวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการปองกันและการชวยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ
(26) เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชนของการปลูกปา
(27) สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค
สรางจิตสำนึก เพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของ 13 หมูบาน
(28) การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอยางถูกวิธี 13 หมูบาน
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5.คาเปาหมาย
(1) มีแหลงน้ำพอเพียงตอการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
(๒) การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรูตอเนื่อง
(3) ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพดานเกษตร
(4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(5) ประชาชนเขาถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง
(6) ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย
(7) ประชาชนไดรวมกิจกรรมสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม การทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการของทองถิ่น
(8) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น
(9) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
(10) สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูและอนุรักษ

6.กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
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

กฏหมาย

ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ การสงเสริมประชาธิปไตย
๓.๒ การรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมประนอมขอพิพาทและชวยเหลือทางดาน

ใชกฎหมายอยางเครงครัด

๓.๓ แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.4 แนวทางการรักษาความสงบเรียบรอย
3.5 แนวทางการปองกันแกไขปญหาปญหายาเสพติด มาตรการในการปองกันปญหา โดยการบังคับ

ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ แนวทางการสงเสริมการลงทุน
๔.๒ แนวทางการสงเสริมการเกษตร
๔.๓ แนวทางการพาณิชยกรรม
4.4 แนวทางดานการทองเที่ยว
กรรมกร สีกากี
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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 โบราณวัตถุในพื้นที่
ยุทธศาสตรที่ ๗ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนา
๗.๑ แนวทางการปองกัน และปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง
๗.๒ แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวม

7.จุดยืนทางยุทธศาสตร
(1) การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนเพื่อ
รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
(2) การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
(3) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
(4) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมที่มีอยางยั่งยืน
(5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

แผนงาน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(๙)

แผนงานบริหารงานงานทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการเกษตร
แผนงานงบกลาง

ความเชือ่ มโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม

ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตำบลบานนา มีความสอดคลอง
กั บ ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตร จั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นากลุ ม จั ง หวั ด
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ และ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
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การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
1 การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นหาปขององคการบริหารสวนตำบลไดใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/ Global Demand และ Trend ป จ จั ย และสถานการณ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ มี ผ ลต อ การพั ฒ นา อย า งน อ ยต อ ง
ประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประชาชน

จุดแข็ง (S : Strength-s)
- ประชาชนมีความพรอม จะมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น
- การจัดโครงสรางภายในมีความเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ
- มีองคการบริหารสวนตำบลที่พรอมจะใหบ ริก ารสาธารณะและแกไขป ญ หาความเดือดรอนของ
- มีการประสานรวมมือกันระหวางองคการบริหารสวนตำบลกับสวนราชการตางๆ
- ผูนำชุมชนมีความเขมแข็ง และมีศักยภาพในการพัฒนา

- สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน
จุดออน (W : Weakness)
- กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน มีการแกไขเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทำ

ใหประชาชนเกิดความสับสน

- เจาหนาที่ผูปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน
- องคการบริหารสวนตำบล มีงบประมาณจำกัด ทำใหการพัฒนาไมเปนไปตามแผนพัฒนาที่วางไว
- การใชทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น กอใหเกิดปญหาภัยธรรมชาติ
โอกาส (O : Opportunity)
- จั ง หวั ด ชุ ม พร หรื อ หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งสนั บ สนุ น งบประมาณให อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตำบล
ดำเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล
- มีเสนทางคมนาคมเชื่อมระหวางจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ
- นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการกระจายอำนาจการปกครองทองถิ่น โดยการสรางดุลยภาพ
ระหวางการกำกับดูแล และความเปนอิสระของทองถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของทองถิ่น
อุปสรรค (T : Threat)
- ประชาชนขาดความรู ความเขาใจ บทบาทหนาที่ของตนเองกับงานของทองถิ่น
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2 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (เฉพาะป พ.ศ.2564)จากตาราง สรุปผลได
ดังนี้ ความพึงพอใจที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล จากประชาชน ผูเกี่ยวของโดยใชแบบประเมินความพอใจผล
การดำเนิ น งานขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในยุ ท ธศาสตร นั้ น ๆเปลี่ ย นแปลงของชุ ม ชนหลั งจาก ที่ ได
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรแลว อาทิ การเปลี่ยนแปลงดานรายได สุขภาพ สิ่งแวดลอม ฯลฯ โดยนำเอา
ขอมูล กกช. 2 ค. และ จปฐ. มาใชหรือขอมูลอื่นๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอยู เพื่อศึกษาการศึกษาความ
เปลี่ยนแปลงซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ เปนผูเลือกเอาตัวชี้วัดเหลานั้นมาเปนตัวประเมินการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนแลวนำมาเปรียบเทียบกอนและหลังการดำเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร

การวิเคราะหเชิงคุณภาพ
องคการบริหารสวนตำบลบานนาไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของ
ประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนำมาจัดทำ
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตอไป
องคการบริหารสวนตำบลบานนาไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่
14 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยไดกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 2565) ไดดำเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณพ.ศ.2564 ในเขตพื้นที่โดยไดรับความรวมมือ
การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการตางๆประสบ
ผลสำเร็จดวยดีกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียงโดยมีผลการดำเนินงานที่
สำคัญ
๕. สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล
การสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – ๒๕๖๕ (พ.ศ.๒๕๖4) ที่
อยู ในงบประมาณรายจ ายประจำป /เพิ่ ม เติ ม จ ายขาดเงินสะสม เงินอุ ดหนุ นเฉพาะกิ จ โอนตั้ งจ ายใหม โอน
งบประมาณเพิ่ม มีรายละเอียดดังนี้
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สวนที่ 4
สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม

ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให อปท.สภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น เปดเผยขอมูล
และรายงานผลการดำเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมดวย ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ขอ
30 (5) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการ พัฒนาทองถิ่น พรอม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่ เปดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง
นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัด
ทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนบานนาจึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำ
งบประมาณ การใชจาย และผลการดำเนิ น งานรวมทั้ งการติด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่น ในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 มา เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องคการ
บริหารสวนตำบลบานนาดังนี้

2. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต

เพื่ อ ให ต ามติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลบ า นนาประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 (ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๕63 – กันยายน ๒๕๖4) เปนไปดวยความถูกตองและบรรลุ
เปาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและขอสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดังกลาว องคการ
บริ ห ารส ว นตำบลบ า นนาจึ งได ด ำเนิ น การนำเข าข อ มู ล แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ในระบบ e-plan และไดน ำขอ มูล ในระบบอี แ พลนดังกลาวมาใชในการติดตามและ
ประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อใหมีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลตอไปในครั้งหนา
ดังนี้
1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนบานนาควรมีเสนอการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ สิ่งที่ใชเปนสื่อสำหรับ
การติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย
2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาทองถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการนำผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใชเปนกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวน
ราชการและรัฐ วิส าหกิจ ที่ เกี่ ยวข อ ง เพื่ อ รับ ทราบป ญ หา ความต อ งการ ประเด็ น การพั ฒ นา และประเด็น ที่
เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนว
ทางการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
4. ผูบริหารควรเรงรัดใหมีการดำเนินโครงการในชวงตนปงบประมาณมากกวาการทำโครงการ
โครงสรางพื้นฐานที่ใชงบประมาณมากกวาโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำใหสิ้นปงบประมาณองคการบริหาร

กรรมกร สีกากี

P

20 | การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น
สวนตำบลจะไมสามารถดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไวในแผนพัฒนาได และอาจทำใหประชาชนไมพึง
พอใจในการดำเนินงาน เพราะไมสามารถดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนไดตามความตองการสูงสุดของ
ประชาชน
5. ควรมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษและ
พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปญญาทองถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยใหประชาชนมี
สวนรวมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อใหเกิดความโปรงใสสงเสริมการพัฒนากลุมอาชีพ พัฒนา
ศักยภาพคนและชุมชนใหเขมแข็ง สรางระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุงสงเสริม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนพึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไมสามารถดำเนินการแกไข
ปญหาใหกับประชาชนไดตามความตองการสูงสุดของประชาชน

กรรมกร สีกากี

P

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)
องคการบริหารสวนตําบลบานนา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ประจําปงบประมาณ 2564
ที่

โครงการที่ดําเนินการ

งบประมาณ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนเคหะและชุมชน
๑ โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟลตติกคอนกรีต สายราษฎรอุทิศ หมูที่ 7
๒ โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตสายถ้ําสนุก -นาปรือ หมูที่ 5
๓ โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต สายนาปรือ - เขาวง หมูที่ 4
๔ โครงการซอมแซมถนนหินคลุกสายประชารวมใจ หมูที่ 5
๕ โครงการกอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต สายทุงหมัก - หนาเขา หมูที่ 13
๖ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนอุทิศ หมูที่ 8
๗ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสระ หมูที่ 1
๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองคลา หมูที่ 3
๙ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขายอ หมูที่ 12
๑๐ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชองไทร ซอย 3 หมูที่ 7
๑๑ โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายริมคลองหวยตาหนู หมูที่ 6
๑๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหวยสะบา 2 หมูที่ 10
๑๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบอเข หมูที่ 8
๑๔ โครงการกอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต สายชองเพลียก - หลังเขา หมูที่ 11
๑๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชองนนทรี หมูที่ 9
๑๖ โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายในวาง ซอย 2 หมูที่ 5
๑๗ โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายบางชะนี (ตอนปลาย) หมูที่ 8
๑๘ โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายหวยหมอ หมูที่ 9
๑๙ โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพาณิชยรุงเรือง หมูที่ 9
๒๐ โครงการกอสรางธนาคารน้ําใตดินระบบปด สายนาปรือ - เขาวง หมูที่ 4
๒๑ โครงการซอมแซมไหลทางถนน สายสวนอุทิศ หมูที่ 8
๒๒ โครงการขุดลอกหวยหมอ หมูที่ 9
๒๓ โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายรถมา หมูที่ 9
๒๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทวีทรัพย หมูที่ 7
๒๕ โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายแพรกญวน หมูที่ 7
๒๖ โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายแพรกญวนแพรกขวา หมูที่ 7
๒๗ โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายคณฑี - นาปรือ หมูที่ 3 เชื่อมหมูที่ 4
รวมเปนเงิน

4,598,700
3,560,000
3,615,250
258,000
7,278,950
493,000
491,000
490,000
493,000
724,000
465,000
493,000
493,000
990,000
499,000
301,000
200,000
159,000
301,000
698,000
301,000
492,000
131,000
299,000
314,000
232,000
194,000
28,563,900

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)
องคการบริหารสวนตําบลบานนา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

-

ประจําปงบประมาณ 2564
ที่
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
32
33
34
35
36
37
38
39

โครงการที่ดําเนินการ
ยอดยกมา
โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายบอขยะ หมูที่ 4
โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายในงวม (ตอนปลาย) หมูที่ 8
โครงการกอสรางฝายน้ําลนคลองสานแดง หมูที่ 9
โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายบอน้ํา หมูที่ 13
โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายราษฎรพัฒนา หมูที่ 7
โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายบบานบน หมูที่ 5
โครงการซอมแซมถนนหินคลุก สายหวยออก หมูที่ 9
โครงการซอมซมถนนลูกรัง สายสานแดง 3 หมูที่ 9
โครงการกอสรางฝายน้ําลน คลองแกง หมูที่ 5
โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายพรุหวายน้ํา หมูที่ 13
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ร.5 หมูที่ 9
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลุงคลั้ง หมูที่ 6
เปนเงิน

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง
1 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
2 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ
3 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

รวมเปนเงิน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
1 โครงการสงเคราะห ชวยเหลือ บรรเทาความเดือดรอนจากสาธารณภัย
2 โครงการสนับสนุน สงเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส
3 โครงการอันเนื่องมาจกาพระราชดําริและพระราชเสาวณีย
4 โครงการสงเสริม ปรับปรุงพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวมเปนเงิน
แผนงานสาธารณสุข
1 โครงการพลังคนไทยรวมใจปองกันไวรัสโคโรนา
2 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอและไมติดตอ
3 โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
รวมเปนเงิน

แผนงานการศึกษา

งบประมาณ

หมายเหตุ

28,563,900
274,000
315,000
477,000
218,000
208,000
143,000
152,000
189,000
604,000
1,515,000
4,320,000
1,068,000
38,046,900

-

9,547,400
1,759,200
52,000
11,358,600

-

347,000
65,000
17,500
18,500

-

25,000
25,000
260,000
310,000

-

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)
องคการบริหารสวนตําบลบานนา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ประจําปงบประมาณ 2564

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

โครงการอาหารกลางวัน สําหรับ ศพด. อบต.บานนา
โครงการอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียน ศพด. บานทามะปริง
โครงการอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนบานเขาวง
โครงการหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนบานทามะปริง
โครงการอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานนา
โครงการอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานทามะปริง
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานเขาวง
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานทามะปริง
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ศพด.อบต.บานนา
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ศพด.อบต.บานทามะปริง

โครงการจัดซื้ออุปกรณเครื่องเลนพัฒนาเด็กปฐมวัยสําหรับ ศพด. อบต.บานนา
โครงการจัดซื้ออุปกรณเครื่องเลนพัฒนาเด็กปฐมวัยสําหรับ ศพด. อบต.ทามะปริง
รวมเปนเงิน
ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
๑ โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม
๒ โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต
๓ โครงการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ํา
รวมเปนเงิน
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
-

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
-

๑๕๑,๔๐๐
๑๕๒,๓๘๐
๒๐๓,๔๓๕
268,574
80,645
75,234
19,850
23,560
25,290
25,290
148,000
135,000
29,872,558

-

3,500
3,500
20,000
๒๗,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

