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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
อ าเภอเมืองชุมพร  จังหวดัชุมพร 

 

 



สารบัญ 
                         

          หน้า 
 

ส่วนที่  ๑  สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐาน        ๑      
ส่วนที่  ๒  สรุปผลการพฒันาทอ้งถ่ินตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน      ๗      
ส่วนที่  ๓  ยทุธศาสตร์องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน      ๑๐ 
ส่วนที่  ๔  การน าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีไปสู่การปฏิบติั     ๑๑ 
ส่วนที่  ๕  การติดตามและประเมินผล       ๔๙ 
   

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ 
สภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

ด้านกายภาพ 
ประวัติความเป็นมา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา อ าเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร  ไดย้กฐานะจากสภาต าบล 
เป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบล  เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๙   มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  ๑๐๑,๓๓๕  ไร่  หรือประมาณ  
๑๖๒.๑๔ ตารางกิโลเมตร  โดยมีพื้นที่ครอบคลุมต าบลบา้นนาทั้งต  าบล 

ภูมิประเทศ 
   ต าบลบา้นนา ลกัษณะพื้นที่โดยทัว่ไป เป็นที่ราบและที่ราบเชิงเขา แยกเป็นพื้นที่  ดงัน้ี     

เป็นพื้นที่ราบ  จ านวน   ๑๐,๘๙๔      ไร่   
ภูเขา    จ านวน   ๘๙,๔๔๑      ไร่   
และพื้นน ้ า   จ านวน     ๑,๐๐๐        ไร่   

 

ด้านการเมือง/การปกครอง 

ที่ตั้ง/อาณาเขต  และเขตการปกครอง 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา ตั้งอยูใ่นเขตพื้นที่ต  าบลบา้นนา  อ าเภอเมือง  จงัหวดัชุมพร 
ห่างจากที่วา่การอ าเภอเมืองชุมพร  ประมาณ  ๑๐  กิโลเมตร   
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  มีอาณาเขต  ดังนี้ 
   ทิศเหนือ      ติดต่อกบั  คลองชุมพร 
   ทิศใต ้       ติดต่อกบั  ต าบลวสิยัเหนือ, ต  าบลถ ้าสิงห์, อ  าเภอสวี 
   ทิศตะวนัออก      ติดต่อกบั  ต าบลขนุกระทิง 
   ทิศตะวนัตก      ติดต่อกบั  จงัหวดัระนอง 
 

  เขตการปกครอง 
   ต าบลบา้นนา  ประกอบดว้ยหมู่บา้น  จ  านวน  ๑๓  หมู่บา้น  เป็นหมู่บา้นที่อยูใ่นเขตองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเตม็ทั้ง  ๑๓  หมู่บา้น   ไดแ้ก่ 
   หมู่ที่  ๑  บา้นนา 
   หมู่ที่  ๒  บา้นเขาปูน 
   หมู่ที่  ๓  บา้นคณฑ ี
   หมู่ที่  ๔  บา้นนาปรือ 
   หมู่ที่  ๕  บา้นถ ้าสนุก 
   หมู่ที่  ๖  บา้นเขาวง 
   หมู่ที่  ๗  บา้นท่ามะปริง 
   หมู่ที่  ๘  บา้นในง่วม 
   หมู่ที่  ๙  บา้นสา้นแดง 
   หมู่ที่  ๑๐ บา้นนาแซะ 



   หมู่ที่  ๑๑ บา้นช่องเพลียก 
   หมู่ที่  ๑๒ บา้นสระยกัษ ์
   หมู่ที่  ๑๓ บา้นหว้ยขนุน 

 
 
 

      ๒ 
ประชากร 

ประชากรและครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  
หมู่ท่ี ช่ือหมู่บา้น ประชากร

(ชาย) 
ประชากร
(หญิง) 

รวม ช่ือผูน้ าทอ้งท่ี 

๑ บา้นนา ๒๕๘ ๓๓๑ ๕๘๙ นางรัตนา     มนต์นิมิตร 
๒ บา้นเขาปูน ๑๘๘ ๒๑๔ ๔๐๒ นายด ารัส  บวัสารบรรณ 
๓ บา้นคณฑี ๑๕๒ ๑๕๖ ๓๐๘ นายมนสั    พงษเ์พชร 
๔ บา้นนาปรือ ๒๔๘ ๒๔๖ ๔๙๔ นายนิคม      นวลพจน์ 
๕ บา้นถ ้าสนุก ๓๓๙ ๓๔๖ ๖๘๕ นายบุญสร้าง  กาลเพชร 
๖ บา้นเขาวง ๓๑๒ ๓๒๘ ๖๔๐ นายธานินทร์  ศรีนวล 
๗ บา้นท่ามะปริง ๖๙๐ ๗๒๖ ๑,๔๑๖ นายสุทิน  นาคสงัข์ 
๘ บา้นในง่วม ๖๓๒ ๕๘๐ ๑,๒๑๒ นายสุรินทร์   ทวยนาค 
๙ บา้นส้านแดง ๕๕๔ ๕๗๖ ๑,๑๓๐ นายสุพล  สนัทดัการ (ก านนั) 
๑๐ บา้นนาแซะ ๒๑๙ ๒๐๐ ๔๑๙ นายภูมิพฒัน์    ศรีพีรกานต์ 
๑๑ บา้นช่องเพลียก ๒๔๖ ๒๗๐ ๕๑๖ นายด ารงคศ์กัด์ิ  สินศกัด์ิ  
๑๒ บา้นสระยกัษ ์ ๓๑๐ ๓๓๐ ๖๔๐ นายภาณุวฒัน์   สวสัดี 
๑๓ บา้นห้วยขนุน ๓๐๙ ๒๘๗ ๕๙๖ นายกรีวรรณ     บ ารุงราษฎร์ 

รวม ๔,๔๕๗ ๕,๕๙๐ ๙,๐๔๗  

   
หมายเหตุ :   ขอ้มูลทะเบียนราษฎร์อ าเภอเมืองชุมพร  จงัหวดัชุมพร  วนัที่  ๑๘ เดือนเมษายน  พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

สภาพทางสังคม 

หมู่บ้าน 
  ต าบลบา้นนา มีจ  านวนหมู่บา้น จ านวน ๑๓  หมู่บา้น ชาย ๔,๔๕๗ คน หญิง ๕,๕๙๐ คน  

รวมประชากรในหมู่บา้น  ๙,๐๔๗  คน 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
          ประชากรชาวต าบลบา้นนาส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ มีสถานที่ส าคญัทางศาสนาไดแ้ก่ 
   ๑. วดับา้นนา   ตั้งอยู ่ หมู่ที่ ๑ 



   ๒. ส านกัสงฆด์อนมะม่วง  ตั้งอยู ่ หมู่ที่ ๑ 
๓. วดัสุวรรณคีรี (เขาปูน)  ตั้งอยู ่ หมู่ที่ ๒ 
๔. วดัคณฑีธรรมาราม  ตั้งอยู ่ หมู่ที่ ๓ 
๕. ส านกัสงฆถ์ ้าสนุก  ตั้งอยู ่ หมู่ที่ ๕ 
๖. ส านกัสงฆถ์ ้าพระนโม  ตั้งอยู ่ หมู่ที่ ๖ 
๗. วดัท่ามะปริง   ตั้งอยู ่ หมู่ที่ ๗ 
๘. ส านกัสงฆบ์า้นควนจ าปา ตั้งอยู ่ หมู่ที่ ๑๑ 
๙. ส านกัสงฆถ์ ้าชา้งเผอืก  ตั้งอยู ่ หมู่ที่ ๑๒ 
 
 
 
 
 
 
                                     ๓ 
 

การสาธารณสุข 
   ต าบลบา้นนา มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่ใหบ้ริการทางดา้นอนามยัขั้นพื้นฐาน
แก่ประชาชน  ไดแ้ก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นนา ตั้งอยู ่หมู่ที่ ๖ บา้นเขาวง ใหบ้ริการประชาชนในหมู่ที่ 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๙,๑๑,๑๒,๑๓  รวมจ านวน  ๑๑  หมู่บา้น  อีก  ๒  หมู่บา้น  ไดแ้ก่หมู่ที่  ๘  และหมู่ที่ ๑๐  นั้น  ใช้
บริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นท่าไมล้าย  ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตต าบลวงัใหม่ 
   นอกจากน้ี ในต าบลยงัมีการแต่งตั้งอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น(อสม.) และ
ผูส่ื้อข่าวสาธารณสุข  ซ่ึงคดัเลือกจากประชาชนในหมู่บา้น  เพือ่ใหก้ารช่วยเหลือทางดา้นสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใน
หมู่บา้น 
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    สถานีต ารวจต าบลบา้นนาในขณะน้ียงัไม่มีสถานีต ารวจในต าบล การดูแลและการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในชีวติและทรัพยสิ์น จึงอยูใ่นเขตความรับผดิชอบของสถานีต ารวจภูธรต าบลวงัใหม่ 
   การดูแลรักษาความปลอดภยัอ่ืนๆ ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บา้นและ
ต าบล  นอกเหนือจากหนา้ที่และความรับผิดชอบ  ของเจา้หน้าที่ต  ารวจแลว้  ต  าบลบา้นนา ยงัมีต  ารวจชุมชน(ตชต.) 
และอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน(อปพร.)  ช่วยเหลือในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย   โดยมีการจดัเวรยาม
และตั้งป้อมยามเพือ่ปฏิบติัหนา้ที่คุม้ครอง  ป้องกนัชีวติและทรัพยสิ์นของราษฎร   
     - อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)    จ  านวน   ๑๓๓     คน 

การศึกษา 
 ต าบลบา้นนา  มีสถานศึกษาอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา  ดงัน้ี 
 -  โรงเรียนประถมศึกษา  จ  านวน  ๒  แห่ง  ไดแ้ก่ 

    ๑)  โรงเรียนบา้นท่ามะปริง ตั้งอยูห่มู่ที่    ๙ 
    ๒)  โรงเรียนบา้นเขาวง  ตั้งอยูห่มู่ที่   ๑๑ 



   -  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก   จ านวน  ๒  แห่ง  ไดแ้ก่ 
    ๑)   ศพด.บา้นท่ามะปริง  ตั้งอยูห่มู่ที่    ๙ 
    ๒)   ศพด. อบต.บา้นนา  ตั้งอยูห่มู่ที่   ๑๑ 
ระบบบริการพื้นฐาน 

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  การคมนาคม 
         องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา มีเสน้ทางการคมนาคมที่ส าคญัผา่นคอื ทางหลวงแผน่ดิน
หมายเลข ๔ จากต าบลขนุกระทิงไปทางทิศเหนือ  เขา้เขตต าบลบา้นนาผา่นหมู่ที่๑,๒ และหมู่ที่ ๓ ไปจน ถึงเทศบาล
ต าบลวงัไผ ่  

การส่ือสารและโทรคมนาคม 
         การบริการดา้นการส่ือสารต่าง ๆ  ในเขตต าบลบา้นนา  สามารถแยกไดด้งัน้ี 
        -  โทรศพัทส์าธารณะ  จ านวน  ๖ เคร่ือง 
        -  โทรศพัทบ์า้น   จ านวน  ๒๕๙ เคร่ือง 
        -  หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย จ านวน  ๑๒ ชุด 
  การไฟฟ้า 

      การบริการดา้นกระแสไฟฟ้าภายในต าบลบา้นนา  มีการใชบ้ริการไฟฟ้าบางส่วนและใชเ้ตม็ทั้ง 
หมู่บา้น แต่คาดวา่ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๖๑ - ๒๕๖๔  ราษฎรในเขตต าบลบา้นนา  จะมีไฟฟ้าใชค้รบทุกครัวเรือน   
ตามนโยบายของรัฐบาล 
 
 
 
       ๔ 
 

   แหล่งน ้าธรรมชาติ   
         -  แม่น ้ าชุมพร   -  หว้ยตาหนู  -  หว้ยลึก  
   -  หว้ยโคลน   -  หนองสม้ป่อย  -  หว้ยกลาง  
   -  หว้ยน ้ าตก   -  สระปากโบสถ ์ -  หว้ยทุง้ฟ้า 
   -  สระหนองน ้ าผดุ  -  คลองมอพต  -  คลองทุง้ฟ้า 
   -  คลองทุ่งไร่ออ้ย  -  คลองกุ่ม  -  หว้ยสลุด 
   -  คลองพลึง   -  คลองง่วม  -  หว้ยไมแ้ดง 
   -  คลองบา้นบน   -  คลองหว้ยกระ  -  คลองอีแพะ 
   -  คลองสา้นแดง   -  คลองแพรกหมาก -  คลองบางชะนี 
   -  คลองขนุอินทร์   -  คลองวงัลึก  -  คลองป่าไม ้
   -  คลองกุ่มเอน   -  หว้ยสะบา้ ๑,๒ -  คลองนาแซะ  
   -  หว้ยไมแ้ก่น   -  หว้ยลึก  -  คลองฉานโกบ 
   -  คลองช่อง   -  คลองบางงูร้าย  -  คลองขี้นาค 



   -  คลองยายสือ   -  หว้ยขนุน 
  แหล่งน ้าที่สร้างขึน้ 
   -  บ่อน ้ าต้ืน   จ านวน     ๑๒๓    แห่ง  
   -  สระน ้ า   จ านวน      ๕๓    แห่ง 
   -  บ่อบาดาล   จ านวน      ๒๑    แห่ง 
   -  ฝาย/ท านบ/ผนงัเก็บน ้ า  จ านวน     ๑๗     แห่ง 
   -  ประปา   จ านวน     ๙       แห่ง 

ข้อมูลอ่ืนๆ 
  ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที ่

ป่าไม้ 
   ต าบลบา้นนามีพื้นที่อยูใ่นเขตป่าสงวน และป่าไมถ้าวรประมาณร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่ทั้ง
ต  าบล  ประกอบไปดว้ยบริเวณป่าเสียบญวน - ท่าสาร  เขาตาเถร  เขาแพะมะ  เขาชนั  เขาช่องแรด  เขายอ  เป็นตน้  
พื้นที่ป่าไมเ้หล่าน้ีจะอยูท่างทิศตะวนัตกจนถึงตอนกลาง  และตอนใตข้องต าบล  ป่าไมมี้ลกัษณะเป็นป่าโปร่ง  แบบป่า
ไมใ้นเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ประกอบดว้ยไมมี้ค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด ปัจจุบนัประชาชนใชเ้ป็นพื้นที่
เพือ่เกษตรกรรมเป็นบางส่วน      

น ้า 
   ต าบลบา้นนามีแหล่งน ้ าทางธรรมชาติที่ส าคญัและสามารถใชป้ระโยชน์ในทางการเกษตรที่
ส าคญั  ไดแ้ก่  แม่น ้ าชุมพร 

 

ดิน 
   สภาพดินในต าบลบา้นนาสามารถที่จะจ าแนกไดด้งัน้ี 
   ๑.  ดินต้ืนถึงลึก  มีการระบายน ้ าดีถึงดีเกินไป  พบในสภาพพื้นที่ลาดชนั  เช่น เนินเขา และ
เทือกเขาต่าง ๆ  ซ่ึงไดแ้ก่บริเวณทางดา้นทิศตะวนัตก   ทิศใต ้ และทิศตะวนัออกของต าบล 
   ๒.  ดินต้ืน  มีการระบายน ้ าไดดี้ปานกลางถึงดี  จะพบชั้นหิน  เศษหิน  หรือศิลาแลง  พบใน
สภาพที่ลาดชนัเล็กนอ้ย  ถึงลาดมากในเขตชุ่มช้ืน  เช่น  บางส่วนของหมู่ที่ ๓,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓ 
 
 
 
 
       ๕ 
 

สัตว์ป่า 
   เน่ืองจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของต าบลบา้นนา มีลกัษณะเป็นป่าเป็นส่วนใหญ่  ดงันั้น 
สตัวป่์าชนิดต่างๆ จึงยงัอาศยัอยูใ่นพื้นที่ต  าบลบา้นนาอยูม่าก  จึงควรที่จะอนุรักษป์กป้องคุม้ครองพนัธุส์ตัวป่์าใหค้ง
อยูต่่อไป 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที ่



   จุดเด่นของพื้นทีท่ี่เอื้อต่อการพฒันา 
   -  ต  าบลบา้นนา  มีสภาพทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขา  มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษท์ี่ส าคญั  เช่น  ถ ้าแกว้โครัม  ถ ้าชา้งเผอืก   ถ ้าสนุก  ฯลฯ  และสถานที่ทอ่งเที่ยวในทางธรรมชาติอ่ืน ๆ  เช่น 
วนอุทยานปลาสระยกัษ ์ หว้ยตาหนู    ฯลฯ 
   -  มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไมท้ี่อุดมสมบูรณ์  เหมาะแก่การอาศยัของสตัวป่์า 
   - มีผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นช่ือ และเป็นสินคา้หลกัของต าบล เช่น ทุเรียน  เงาะ  ลองกอง   
สม้โชกุน  ฯลฯ 

ข้อมูลเกีย่วกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา   

๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ได้ก าหนดส่วนการบริหารงาน   ไว้ดังนี้ 
         -  ฝ่ายการเมือง    
                - ฝ่ายนิติบญัญตัิ    ประกอบดว้ย     สมาชิกสภา อบต.               จ  านวน ๒๔ คน 
                - ฝ่ายบริหาร      ประกอบดว้ย     นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล    
             รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล      จ านวน  ๒ คน 
             เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน  ๑ คน 
      -  ฝ่ายประจ า     
             (๑)   ส านกังานปลดั 
              -  งานบริหารงานทัว่ไป 
             -  งานนโยบายและแผน 
       -   งานการศึกษา 
             -  งานกฎหมายและคดี 
          (๒)    กองคลงั 
              -   งานการเงินและบญัชี 
               -   งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
              -   งานทะเบียนทรัพยสิ์นและพสัดุ 
               (๓)    กองช่าง 
              -   งานก่อสร้าง  ออกแบบและควบคุมอาคาร 
              -   งานประสานสาธารณูปโภคและผงัเมือง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  มีบุคลากร  จ านวน ๒๘  คน  ดังนี้ 

ส านักงานปลัด 

   นกับริหารงานองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ๑ คน 
  นกับริหารงานทัว่ไป    ๑ คน   
   นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน   ๑ คน 
  นกัทรัพยากรบุคคล                      ๑ คน 
  นกัวชิาการศึกษา    ๑ คน    
  เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ๑ คน 



 
 
         ๖ 
 
  ครู       ๑ คน 
  ครูผูดู้แลเด็ก     ๑        คน 
   เจา้หนา้ที่ธุรการ  (ลูกจา้งประจ า)  ๑ คน   
   พนกังานจา้งตามภารกิจ    ๔ คน 
  พนกังานจา้งทัว่ไป       ๕ คน  

 
กองคลัง 

   นกับริหารงานคลงั      ๑ คน 
  นกัวชิาการการเงินและบญัชี   ๑ คน 
  นกัวชิาการจดัเก็บรายได ้   ๑ คน 
  เจา้พนกังานพสัดุ    ๑ คน 
  เจา้หนา้ที่พสัดุ    ๑ คน 
   เจา้หนา้ที่การเงินและบญัชี     ๑ คน 
  พนกังานจา้งตามภารกิจ   ๑ คน 

 
  กองช่าง 

   นกับริหารงานช่าง     ๑ คน 
   นายช่างโยธา      ๑ คน 
  พนกังานจา้งตามภารกิจ     ๑ คน 
ระดับการศึกษาของบุคลากร 

ประถมศึกษา     ๔       คน 
 มธัยมศึกษา/อาชีวศึกษา    ๖       คน 

ปริญญาตรี     ๑๑       คน 
       ปริญญาโท      ๓       คน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

       ๗ 

 

ส่วนที่ ๒ 

สรุปผลการพฒันาท้องถิน่ตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

๑. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณทีไ่ด้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  ในระยะเวลา  ๓  ปี  แยกได้ดังนี ้
      ประเภท ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๑. หมวดภาษีอากร ๒,๒๙๐,๔๔๘.๙๖ ๑,๙๕๔,๐๐๙.๑๐ ๔,๙๗๙,๗๓๕.๔๐ 
๒. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และค่าใบอนุญาต 

๒,๑๐๗,๐๖๐.๓๗ ๖๘๑,๓๗๔.๘๐ ๗๒๔,๕๕๗.๐๐ 

๓. หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น ๖๗๓,๒๑๒.๑๑ ๕๒๖,๖๕๓.๑๑ ๔๔๖,๙๕๖.๓๗ 
๔. หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด ๓๒๔,๙๐๐.๐๐ ๓๓๐,๙๒๙.๐๐ ๓๖๑,๘๐๐.๐๐ 
๕. หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๕,๕๑๗,๐๑๐.๙๙ ๑๙,๗๘๓,๐๕๙.๑๐ ๑๙,๘๗๙,๓๗๒.๒๑ 
๖. หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป ๘,๙๑๑,๘๙๐.๐๐ ๘,๕๖๗,๐๕๑.๐๐ ๗,๓๙๗,๘๐๖.๐๐ 

รวม ๒๙,๑๕๑,๓๑๐.๓๒ ๓๑,๘๔๓,๐๗๖.๑๑ ๓๓,๗๙๐,๒๒๖.๙๘ 

 

๒.ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
  การด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  -  ปรับปรุงพฒันาเสน้ทางคมนาคมภายในหมู่บา้น และต าบล  เช่น  ถนน  สะพาน  ฯลฯ 
เพือ่อ  านวยความสะดวกแก่ราษฎร  ในการใชเ้สน้ทางคมนาคม  ที่สะดวก  รวดเร็ว และมีมาตรฐานยิง่ขึ้น 
  -  ใหก้ารสนบัสนุนการขยายเขตไฟฟ้า เขา้ถึงภายในหมู่บา้น  ใหค้รอบคลุมและทัว่ถึงมากยิง่ขึ้น 



  -  ด าเนินการขยายโทรศพัทส์าธารณะ  และโทรศพัทบ์า้นใหท้ัว่ถึง  และเพยีงพอกบัความตอ้งการ
ของราษฎร 
  การด าเนินงานด้านสังคม 
  -  ส่งเสริม/สนบัสนุน  การจดักิจกรรมทางดา้นการกีฬา  และนนัทนาการ  เพือ่พฒันาทางดา้น
ร่างกายและจิตใจ  ให้ห่างไกลยาเสพติด 
  -  ส่งเสริม/สนบัสนุนการพฒันาอาชีพ  ของกลุ่มอาชีพภายในหมู่บา้น  เพือ่ใหมี้รายไดเ้พิม่ขึ้น 
  -  จดัใหมี้สวสัดิการและการสงัคมสงเคราะห์แก่เด็ก  สตรี  ผูพ้กิาร  คนยากจน  และผูสู้งอาย ุ
  -  การด าเนินการจดัการดา้นการป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยัดา้นต่างๆ เช่น อุทกภยัภยั   
  -  ส่งเสริมการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  โดยกระบวนการจดัเวทีประชาคม 
  -  จดัมีติดตั้งเสียงตามสาย  และหอกระจายข่าวภายในหมู่บา้น  ใหค้รอบคลุม 

  การด าเนินการด้านเศรษฐกิจ 
  -  ส่งเสริมการพฒันาระบบการผลิตดา้นการเกษตร  เพือ่ใหมี้คุณภาพ  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตลาด 
  -  จดัตั้งกลุ่มอาชีพของการเกษตร  และพฒันา/ส่งเสริมอาชีพของราษฎร 
  -  ส่งเสริมการจดัตั้งตลาดกลาง  เพือ่รองรับผลผลิตทางการเกษตร 
  -  ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตร 
  -  สนบัสนุนกิจกรรมการคา้ชุมชน  เพือ่เป็นการกระจายรายไดแ้ก่ประชาชน 
 
       ๘ 
 

  การด าเนินการด้านแหล่งน ้า 
  -  พฒันา/ปรับปรุงแหล่งน ้ าเพือ่การอุปโภค - บริโภค  และแหล่งน ้ าเพือ่การเกษตร  ใหมี้
ประสิทธิภาพ  เพือ่แกไ้ขปัญหาทางดา้นแหล่งน ้ า  ใหก้บัราษฎรไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
   การด าเนินการด้านสาธารณสุข 
  - มุ่งเพิม่พฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชน ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้ง
ทางดา้นร่างกายและจิตใจ 

-   ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาในดา้นการใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขใหมี้ ประสิทธิภาพ 
   -   ส่งเสริมใหค้วามรู้ความเขา้ใจ ในดา้นสาธารณสุข พร้อมทั้งประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
สุขภาพอนามยั ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ 
 

   การด าเนินการด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
-  ใหก้ารสนบัสนุนการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ 

   -  ส่งเสริมใหเ้ยาวชนที่ไม่ศึกษาในระดบัสูง ไดรั้บการศึกษาอบรมทางดา้นอาชีพตามความถนัดและ
สนใจ  
   -  ส่งเสริมและสนบัสนุน ศิลปวฒันธรรมงานประเพณี  วฒันธรรมทอ้งถ่ิน และกิจกรรมทางศาสนา
ที่ส าคญัในต าบล 
   การด าเนินการด้านการเมือง การบริหาร 



-   ส่งเสริมใหค้วามรู้ ความเขา้ใจแก่ผูน้ าทอ้งถ่ิน ประชาชน เขา้ใจบทบาทและหนา้ที่ในการเขา้ร่วม 
ในทางการเมือง อยา่งถูกตอ้ง 
  - ส่งเสริมสนบัสนุนในการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรูปกระบวนการประชาคม เพือ่ระดม
ความคิดแบบต่าง ๆ  
   -  จัดให้มีการเสริมประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล ในด้านความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบตัิงาน  
   -  การให้การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบ ผลการ
ด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
   -  การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ส าหรับการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ
ต่อความตอ้งการ 

-  ปรับปรุงพฒันาการจดัเก็บรายได ้ใหมี้ประสิทธิภาพ และเป็นระบบ  
-   ส่งเสริมการใหบ้ริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ผูม้าติดต่อราชการ ทั้งในส านักงาน
และ 

นอกส านกังาน 

     การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  - สร้างจิตส านึกและอบรมใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ  ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้ม  
  - ใหก้ารป้องกนั คุม้ครอง สาธารณสมบติัของแผน่ดิน  เช่น ที่สาธารณประโยชน์  ฯลฯ 
  - ด าเนินการบ าบดัฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม   เช่น  กิจกรรมการปลูกป่า, ปลูก
ตน้ไมส้องขา้งถนน ฯลฯ 
                      - พฒันาแหล่งท่องเที่ยวภายในต าบล ใหมี้ศกัยภาพ ที่สามารถรองรับนกัท่องเที่ยว ทั้งในและนอกพื้นที ่

 
 
 
 
 
๙ 

 

๓.สรุปปัญหาอปุสรรคการด าเนินงานทีผ่่านมาและแนวทางการแก้ไข  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
 จุดแข็ง 
  ๑.  มีพื้นที่ของต าบลอยา่งกวา้งขวาง  เอ้ือต่อการพฒันาเป็นอยา่งมาก 
  ๒.  มีแหล่งน ้ าตามธรรมชาติที่สามารถพฒันาใหเ้กิดประโยชน์แก่ราษฎร 
  ๓.  การคมนาคมติดต่อภายในหมู่บา้นและต าบล  ส่วนใหญ่ติดต่อคมนาคมทางบก 
  ๔.  มีสภาพพื้นที่เอ้ืออ านวยแก่การเพาะปลูก  และการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 



  ๕.  มีสถานที่สามารถพฒันาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัภายในต าบลหลายแหล่ง  
๖.  มีวตัถุดิบและผลผลิตทางการเกษตรสมบูรณ์และเพยีงพอ  สามารถเอ้ืออ านวยในการ 
     พฒันาดา้นเกษตรกรรมและการพาณิชย ์

  ๗.  ความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไม่มี 
  ๘.  เป็นสงัคมเอ้ืออาทร  และเป็นชุมชนที่เขม้แขง็  มีความสามคัค ี
  ๙.  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  เป็นที่สนใจต่อองคก์รภายนอก 
  ๑๐.  มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  และหลากหลาย 
  ๑๑.  ปลอดยาเสพติด  ต  าบลบา้นนา  ประกาศเป็นต าบลเขม้แขง็ปลอดยาเสพติดทุกหมู่บา้น/ 
                           ชุมชน  และมีการด าเนินการรักษาสภาพปลอดยาเสพติดไวต้ลอดไป 
  

อุปสรรค 
  ๑.  เกิดปัญหาภยัธรรมชาติเป็นประจ า  ท  าให้การพฒันาไม่ต่อเน่ือง  และผลผลิตทางการเกษตร  
ไดรั้บความเสียหายท าใหก้ารผลิตหยดุชะงกั 
  ๒.  ระเบียบกฎหมายยงัไม่เอ้ือต่อการปฏิบติั  ท  าใหก้ารปฏิบติังานไม่คล่องตวั  และรวดเร็วเท่าที่ควร 
  ๓.  แหล่งเงินทุนและงบประมาณมีจ ากดั  ท  าใหไ้ม่สามารถพฒันาไดอ้ยา่งเตม็ที่ 
  ๔.  คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  ยงัไม่เป็นไปตามความตอ้งการของตลาด 
  ๕.  ขาดแคลนดา้นแรงงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
         ๑๐ 



ส่วนที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาระดบัมหภาค 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐  ปี 
 ๑.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 ๒.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างและเสริมสร้างศักยภาพ 
 ๔.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสังคม 
 ๕.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 ๖.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ 
ยทุธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์
ยทุธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล ้าในสงัคม 
ยทุธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ และแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยืน่ 
ยทุธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพือ่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
ยทุธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมัง่คงแห่งชาติเพือ่การพฒันาประเทศสู่ความมัง่คงและย ัง่ยนื 
ยทุธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกนั การทุจริต ประพฤติมิชอบ และธรรมมาภิบาลในสงัคมไทย 
ยทุธศาสตร์ที่ ๗ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกซ์ 
ยทุธศาสตร์ที่ ๘ การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยัและนวตักรรม 
ยทุธศาสตร์ที่ ๙ การพฒันาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
ยทุธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหวา่งประเทศเพือ่การพฒันา 
 

แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั/แผนพฒันาจงัหวดั 
วสิยัทศัน์จงัหวดัชุมพร 
  “ชุมพรน่าอยู ่สู่เกษตรกรรมที่ย ัง่ยนื และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ”์  และไดก้ าหนดยทุธศาสตร์การ
พฒันา ไวด้งัน้ี 

ยทุธศาสตร์ที่  ๑   การเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกิจดว้ยผลผลิตและการพฒันาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
                       การเกษตรและทุนทางปัญญา 
ยทุธศาสตร์ที่  ๒   การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากฐานชุมชนสู่นานาชาติ 
ยทุธศาสตร์ที่  ๓   การสร้างและพฒันาคนคุณภาพ สงัคมน่าอยูสู่่คุณภาพชีวติที่ดี ดว้ยปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
ยทุธศาสตร์ที่  ๔   การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นฐานการพฒันาจงัหวดั 
    เชิงสร้างสรรคท์ี่ย ัง่ยนื 
ยทุธศาสตร์ที่  ๕   การเสริมสร้างความมัน่คงการปรับสมดุลและพฒันาการบริหารจดัการ 

  สู่ประชาคมอาเซียน 



 
 
 
 
 
 
  ๑๑ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอเมืองชุมพร 
  ๑.  การแกปั้ญหาความยากจน 
  ๒.  การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
  ๓.  การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบในวงราชการ 
  ๔.  การแกไ้ขปัญหาราคาพชืเศรษฐกิจส าคญัของอ าเภอราคาตกต ่า 
  ๕.  การส่งเสริมใหทุ้กชุมชนเป็นศูนยเ์ขม้แขง็ 
  ๖.  การส่งเสริมระบบบริหารสงัคม  ขั้นพื้นฐานทุกดา้นที่มีคุณภาพครอบคลุมเป็นธรรม 
  ๗.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๒.ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิน่ 
วิสัยทัศน์การพัฒนา 
        “สร้างทอ้งถ่ินน่าอยู ่ ควบคู่เศรษฐกิจดีมีการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการศึกษาที่มี
คุณภาพ พฒันาแหล่งท่องเที่ยว  เก่ียวเน่ืองกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มที่สมดุลย”์ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง  ๔  ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนาไดก้ าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วง  ๔  ปี   

(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ไวด้งัน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.๑  การคมนาคมและขนส่ง 
  ๑.๒  การคมนาคมสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒   การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 
    ๒.๑  ดา้นการส่งเสริมอาชีพ 
    ๒.๒  ดา้นสวสัดิการสงัคม 
    ๒.๓  ดา้นการศึกษา 
    ๒.๔  การบริการสาธารณสุขและการป้องกนัรักษาโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
    ๒.๕  ส่งเสริมสนบัสนุนดา้นกีฬาและนนัทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓   ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 



    ๓.๑  การส่งเสริมประชาธิปไตย 
    ๓.๒  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
    ๓.๓  ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔   ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทนุ  พาณชิยกรรม  และการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
    ๔.๑  การส่งเสริมการลงทุน 
    ๔.๒  การพาณิชยกรรม 
    ๔.๓  การท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
     ๑๒ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕   ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม 

     แนวทางการพัฒนา 
  ๕.๑  การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
  ๕.๒  การคุม้ครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖   ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณ ี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     แนวทางการพัฒนา 

  ๖.๑  ส่งเสริมและสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 แนวทางการพัฒนา 
   ๗.๑  พฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
   ๗.๒  พฒันาเสริมสร้างศกัยภาพขององคก์ร 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๘  ยทุธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
   ๘.๑  แนวทางส่งเสริมดา้นโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม 
   ๘.๒  แนวทางส่งเสริมดา้นการศึกษา 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนท่ี ๔ 
การน าแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปีไปสู่การปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๕ 
การติดตามและประเมินผล 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 



 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้   
  ๑. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
  ๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
  ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินเพือ่ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง  ภายในเดือนธนัวาคม ของทุกปี  
ทั้งน้ีใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 
  ๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพือ่ช่วยปฏิบติังานตามที่เห็นสมควร 
 

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันา ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘   ขอ้  ๒๘ ไดก้ าหนดให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  
โดยมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ สองปีและอาจไดรั้บการคดัเลือกอีกได ้ ประกอบดว้ย 

๑. สมาชิกสภาทอ้งถ่ินที่สภาทอ้งถ่ินคดัเลือก จ านวนสามคน 
๒. ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ินที่ประชาคมทอ้งถ่ินคดัเลือก จ านวนสองคน 
๓. ผูแ้ทนหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งที่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือก จ านวนสองคน 
๔. หวัหนา้ส่วนการบริหารที่คดัเลือกกนัเอง จ  านวนสองคน 
๕. ผูท้รงคุณวฒิุที่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือก จ านวนสองคน 

 

ก าหนดเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา  โดยใชแ้บบรายงาน  ๓  
แบบตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจดัท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ดงัน้ี 
  ๑. แบบประเมินผลแผนพฒันา   ใชแ้บบรายงาน  แบบที่  ๑  การประเมินการจดัท าแผนยทุธศาสตร์
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  ๒. แบบติดตามแผนพฒันา   ใชแ้บบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

๓.  แบบประเมินผลแผนพฒันา  ใชแ้บบรายงาน  ๓  แบบ   คือ  
       ๓.๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ 
       ๓.๒  แบบประเมินความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
ภาพรวม 
       ๓.๓  แบบประเมินความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละ
ยทุธศาสตร์ 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
             คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินจะตอ้งรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพือ่ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินน าเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน คณะ กรรมการ
พฒันาทอ้งถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบ โดยทัว่กนั อยา่ง
นอ้ยปีละสองคร้ัง ภายในเดือนเมษายน  และเดือนตุลาคมของทุกปี  ทั้งน้ีใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่
สามสิบวนั 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๑.  พฒันาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ใหส้ะดวกและครอบคลุมทัว่ถึง 

๒. พฒันาแหล่งน ้ าเพือ่การเกษตร  อุปโภค และบริโภค ใหเ้พยีงพอ 
๓. พฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนใหดี้ขึ้น และอยา่งย ัง่ยนื 
๔. ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการประกอบอาชีพ เพือ่ยกระดบัรายไดข้องประชาชน และพฒันา

แหล่ง 
ท่องเที่ยวภายในต าบล 

๕. การจดัการทรัพยากรธรรมชาติที่ย ัง่ยนื 
๖. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขององคก์ร 

 

ทั้งน้ี จะใหมี้การประชาสมัพนัธท์ุกรูปแบบ เพือ่เผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนใน
การ 

ด าเนินกิจกรรมตามนโยบายต่างๆ ประสานใหค้วามร่วมมือส่งเสริมผูน้ าทอ้งที่ และส่วนราชการอ่ืนใหส้อดคลอ้งและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  เพือ่ให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาทอ้งถ่ินต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่  ๑   การก ากับการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าช้ีแจง :  แบบท่ี ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ คร้ัง หลงัจากท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดป้ระกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์แลว้ 

 
ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา                          . 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่ม ี

การด าเนินงาน 

ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น   

๑.มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
๒.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

  

๓.  มีการจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ   
๔.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
๕.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
๖.  มีคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประชาคมทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผน     

        



     ยทุธศาสตร์การพฒันา 
ส่วนที่  ๒  การจดัท าแผนการพฒันาท้องถิน่   
๗.  มีการรวบรวมขอ้มูลและปัญหาส าคญัของทอ้งถ่ินมาจดัท าฐานขอ้มูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
๙.  มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพ 
     การพฒันาทอ้งถ่ิน 

 
 

๑๐.  มีการก าหนดวิสยัทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้ง  
       กบัศกัยภาพของทอ้งถ่ิน 

 
 

๑๑. มีการก าหนดวิสยัทศัน์และภารกิจหลกักรพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้ง 
      กบัยทุธศาสตร์จงัหวดั 

 
 

๑๒.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน   
๑๓.  มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถ่ิน   
๑๔.  มีการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา   
๑๕.  มีการก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของจงัหวดั   
๑๖.  มีการอนุมติัและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา   
๑๗.  มีการจดัท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
๑๘.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยทุธศาสตร์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบที่  ๒  แบบตดิตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส     (๓ เดือน) 
 

ค าช้ีแจง :  แบบท่ี  ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายใตแ้ผนยทุธศาสตร์ ๕ ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
ทุก  ๆ ๓ เดือน เร่ิมตั้งแต่ส้ินสุดการด าเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เร่ิมตั้งแต่ส้ินสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธนัวาคม หรือ
ไตรมาสท่ี ๑ 



ส่วนที่  ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน..........องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา............................................... 
๒.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี   
 (๑)  ไตรมาสท่ี ๑(ตุลาคม-ธนัวาคม)   (๒)  ไตรมาสท่ี ๒ (มกราคม-มีนาคม) 
 (๓)  ไตรมาสท่ี๓ (เมษายน-มิถุนายน)   (๔)  ไตรมาสท่ี๔  (กรกฎาคม-กนัยายน) 
 

ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันา ๔ ปี 
๓.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันา ๔ ปี 

ยทุธศาสตร์ 

ปีท่ี ๑ พ.ศ....... ปีท่ี ๒ พ.ศ... ปีท่ี ๓ พ.ศ....... ปีท่ี ๔ พ.ศ........ รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑...           
๒...           
ฯลฯ           
รวม           

 
๔. ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันา  ปี ....... 

ยุทธศาส
ตร์ 

จ านวน
โครงการ 
ท่ีเสร็จ 

จ านวน
โครงการท่ีอยู่
ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการท่ี
ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการท่ี
มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการท่ี
มีการเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑...             
๒...             
ฯลฯ             
รวม             

 
๕.  การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ........... 

ยทุธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม งบหน่วยงานอ่ืน รวม 

จ านวน
เงิน 

ร้อยละ จ านวน
เงิน 

ร้อยละ จ านวน
เงิน 

ร้อยละ จ านวน
เงิน 

ร้อยละ 

๑...         
๒...         
ฯลฯ         
รวม         

 
 
 
 



 
 
ส่วนที่ ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 
๖.  โครงการท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  ............ 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการเสร็จ
แลว้ 

อยูใ่นระหว่าง
ด าเนินการ 

ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ี
ไดรั้บ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายไป 

- - - - - - 
รวม - - - - - 

 
ส่วนที่  ๔  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 
              ๑. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน..................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................. 
 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 
ค าช้ีแจง :  แบบท่ี  ๓/๑ เป็นประเมินตนเอง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชป้ระเมินผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตามยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไว ้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ ๑ คร้ัง หลงัจากส้ินสุดปีงบประมาณ 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน..................องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นนา........................................ 
๒.  วนั/เดือน/ปีท่ีรายงาน......................................................................................................................  
 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ................. 
๓.  ยทุธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยูใ่นแผนและจ านวนโครงการท่ีไดป้ฏิบติั 
 

ยทุธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ท่ีปรากฏอยูใ่นแผน 

จ านวนโครงการ 
ท่ีไดป้ฏิบติั 

๑...   
๒...   
ฯลฯ   
รวม   

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   
 

(คิดเป็นร้อยละ) 
ประเด็น พอใจมาก

(๑๐) 
พอใจ 
(๗) 

พอใจน้อย 
(๔) 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

   

๒)  มีการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/
กิจกรรม 

   

๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

   

๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

   

๕)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด    
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา
ของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

   

๘)  การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชน 

   

๙)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    

 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานของ  อปท.  ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
ผลการด าเนินงานในแต่ละยทุธศาสตร์ 
ยทุธศาสตร์ท่ี  ๑...........……………………………………………………………………………….. 

๑) ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง (คิดเป็นร้อยละ) 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 



(๑๐) (๗) (๔) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

   

๒)  มีการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/
กิจกรรม 

   

๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

   

๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

   

๕)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด    
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา
ของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

   

๘)  การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชน 

   

๙)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    

 
 
 
๒) การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตวัช้ีวดัท่ีเลือก 

 

ตวัช้ีวดัที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ก่อน
ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิม่/ลด 

     
     
     

 
 

 



ผ.๐๑

      ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพรที่  ๑.๑ แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย

ยุทธศาสตร์ที่  ๓   การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานที่     ๓.๑  การส่งเสริมประชาธิปไตย

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการรณรงค่ให้ความรู้และ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ อบรมให้ความรู้ปีละ ๑ คร้ัง ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ประชาชนมีความรู้ สนง.ปลดั
การมีส่วนร่วมในระบอบ เก่ียวกบัการเมือง การปกครอง เก่ียวกบัการเมือง
ประชาธิปไตย มากยิง่ข้ึน การปกครองเพ่ิมข้ึน

๒ โครงการจดัเวทีประชาคมหมูบ่า้น เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ประชาชนหมูท่ี่ ๑-๑๓ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ประชาชนมีส่วนร่วม สนง.ปลดั
ต าบล มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในการบริหารงาน

ของต าบล ของต าบลเพ่ิม
มากข้ึน

๓ โครงการจดัท าแผนพฒันาส่ีปี เพ่ือก าหนดแนวทางการ จดัท าแผนพฒันาส่ีปี ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ สามารถทราบ สนง.ปลดั
พฒันาต าบลในช่วงสามปี จ านวน ๔๐  เล่ม แนวทางการพฒันา

ทอ้งถ่ินในช่วง
๔ ปี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา

งบประมาณและทีผ่่านมา


	ข้อมูลทั้่วไป
	โครงการ 61-64

