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าด�วยการจัดทํา
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ทราบโดยท่ัวกันอย
างน�อยป$ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป$ท้ังนี้ให�ป?ดประกาศโดยเป?ดเผยไม
น�อยกว
า
สามสิบวัน   (๔)  แต
งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช
วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส
วนตําบลลานตากฟBา  ได�
รับการแต
งต้ังตามระเบียบฯ ได�ดําเนินการกําหนดแนวทาง   วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การ
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ายงบ
ประมาณขององค�การบริหารส
วนตําบล  และใช�แบบประเมินความพึงพอใจต
อการดําเนินงานขององค�การ
บริหารส
วนตําบล   ดังนั้น เพ่ือให�สอดคล�องกับระเบียบฯ  และการจัดทําแผนพัฒนาสามป$ให�สอดคล�องกับ    
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วนตําบลลานตากฟBา  ประจําป$งบประมาณ พ.ศ.2558 ข้ึน และ
สรุปรายงานผลเสนอต
อ นายกองค�การบริหารส
วนตําบลลานตากฟBา  เพ่ือนายกองค�การบริหารส
วนตําบลลาน
ตากฟBาเสนอต
อสภาองค�การบริหารส
วนตําบลลานตากฟBา  คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส
วนตําบลลาน
ตากฟBา   และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในเขตองค�การบริหารส
วนตําบล
ลานตากฟBาโดยท่ัวกันตามลําดับต
อไป    
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ส�วนท่ี 1 
บทนํา 

 
 โดยท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครองส
วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
2548  หมวด 6  กําหนดให�ผู�บริหารท�องถ่ินแต
งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา  เพ่ือทํา
หน�าท่ีในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล
าว  จะ
ดําเนินการติดตามและประเมินผลเอง  หรือผู�บริหารท�องถ่ินอาจมอบหมายให�หน
วยงานหรือบุคคลภายนอก
ดําเนินการภายใต�ข�อกําหนดขอบข
ายและรายละเอียดท่ีคณะกรรมการฯ กําหนดก็ได�  และให�คณะกรรมการฯ 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นต
อผู�บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือนําเสนอต
อสภาท�อง
ถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�อง
ถ่ินทราบโดยท่ัวกัน  อย
างน�อยป$ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป$   ท้ังนี้ให�ป?ดประกาศโดยเป?ดเผย  
ไม
น�อยกว
าสามสิบวัน  
 การติดตามถือได�ว
าเปVนเครื่องมือท่ีจําเปVนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการ
อยู
โดยท่ี  “การติดตาม” (monitoring)  หมายถึง   กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา  เพ่ือให�ข�อมูล 
ปBอนกลับ (feedback)   เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ  ปEญหาท่ีกําลังเผชิญอยู
และประสิทธิภาพของ  
วิธีการทํางาน   หากไม
มีระบบติดตามของโครงการแล�วย
อมส
งผลให�เกิดความล
าช�าในการดําเนินงานให�ลุล
วง   
ค
าใช�จ
ายโครงการสูงกว
าเกินท่ีกําหนดไว�   กลุ
มเปBาหมายหลักของโครงการไม
ได�รับประโยชน�หรือได�รับน�อย 
กว
าท่ีควรจะเปVน   เกิดปEญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบ  ความ
ขัดแย�งในการปฏิบัติงานภายในหน
วยงานหรือระหว
างงานกับกลุ
มเปBาหมายท่ีได�รับประโยชน�จากโครงการ  
 ในส
วนของ  “การประเมินผล”  เปVนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปVนสําหรับการดําเนินการเช
นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลท่ีไดจากการประเมินจะใช�ในการปรับปรุง  แก�ไข  การขยายขอบเขต  หรือการยุติการ
ดําเนินการ  ซ่ึงข้ึนอยู
กับวัตถุประสงค�ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเปVนสิ่งท่ีจะบ
งชี้ว
าแผนงานท่ี
กําหนดไว�ได�มีการปฏิบัติหรือไม
  อย
างไร  อันเปVนตัวชี้วัดว
าแผนหรือโครงการท่ีได�ดําเนินการไปแล�วนั้นให�ผล 
เปVนอย
างไร  นําไปสู
ความสําเร็จของแผนงานท่ีกําหนดไว�หรือไม
  นําไปสู
ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว�
หรือไม
  อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปVนการตรวจสอบดูว
ามีความสอดคล�องกับการใช�ทรัพยากร  
(งบประมาณ)  เพียงใด  
 ซ่ึงผลท่ีได�จากการติดตามและประเมินผลถือเปVนข�อมูลย�อนกลับ  (Feedback) ท่ีสามารถ นํา
ไปใช�ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต
อไป   นอกจากนี้  การประเมินผลยังถือเปVนกระบวนการตัดสินคุณค
า 
และการตัดสินใจอย
างมีหลักเกณฑ�โดยใช�ข�อมูลท่ีเก็บรวบรวมอย
างเปVนระบบ  มีความเท่ียงตรง  เปVนปรนัย 
เชื่อถือได� 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส�วนท่ี 2 
แนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558 - 2560) 
 
  องค�การบริหารส
วนตําบลลานตากฟBา  ได�กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการ 
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ. 2558-2560)  โดยพิจารณาความสอดคล�องของโครงการพัฒนากับ 
นโยบายของผู�บริหารองค�การบริหารส
วนตําบลลานตากฟBา  วิสัยทัศน� และยุทธศาสตร�การพัฒนาในช
วงสามป$ 
(พ.ศ. 2558-2560)  และการจัดสรรงบประมาณรายจ
ายประจําป$สําหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร�ต
างๆ 
เพ่ือจัดทําเปVนรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการ
พัฒนา ในยุทธศาสตร�ต
าง ๆ ท่ีได�รับการจัดสรรงบประมาณ  
  ในส
วนท่ี 2 นี้ จึงเปVนการสรุปนโยบายของผู�บริหารองค�การบริหารส
วนตําบลลานตากฟBา  
วิสัยทัศน�   และยุทธศาสตร�การพัฒนาในช
วงสามป$ (พ.ศ. 2558-2560)   และการจัดสรรงบประมาณรายจ
าย 
ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2558  เพ่ือให�เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาท่ีองค�การบริหารส
วนตําบลลาน
ตากฟBาได�กําหนดไว�และได�นํามาใช�เปVนกรอบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานต
อไป  
 นโยบายการพัฒนาของผู�บริหารองค6การบริหารส�วนตําบล  

1.  นโยบายด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
องค�การบริหารส
วนตําบลลานตากฟBา  มุ
งม่ันท่ีจะพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�มาตรฐาน  

เพ่ือตอบสนองต
อความต�องการของประชาชนได�อย
างมีประสิทธิภาพและสอดคล�องกับแผนพัฒนาองค�การ
บริหารส
วนตําบล  โดยมีแนวทางดังนี้ 

1.1  สร�างและบํารุงรักษาถนนทุกสาย  ท้ังเส�นทางสายหลักและทางเชื่อมระหว
างหมู
บ�าน  
โดยจะปรับปรุงให�เปVนถนนท่ีได�มาตรฐาน  ประชาชนสามารถใช�ประโยชน�ได�ตลอดป$  เช
น  ดําเนินการปรับปรุง
ถนนท่ีได�รับการถ
ายโอนจากหน
วยงานต
างๆ  ถนนท่ีเชื่อมต
อระหว
างหมู
บ�านหรือมีลักษณะท่ีเปVนเครือข
ายหลัก
ในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการให�เปVนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนลาดยาง  ถนนหินคลุกบดอัดแน
น
หรือปรับเกรดให�มีสภาพดีข้ึนสามารถอํานวยความสะดวกในการสัญจรไปมา  การขนส
งสินค�าทางการเกษตร
และการพาณิชย�ให�มีความสะดวกและรวดเร็วข้ึน  เพ่ือเปVนการกระจายความเจริญไปยังทุกท่ี 

1.2  สร�างและปรับปรุงระบบน้ําประปาหมู
บ�านให�ครอบคลุมท้ังตําบล  เช
นการขยายเขต
ระบบประปา  ก
อสร�างและปรับปรุงประปาหมู
บ�านให�ได�คุณภาพมากกว
าเดิม 

1.3  สร�างและปรับปรุงรักษาแหล
งน้ํา  โดยเพ่ิมหรือพัฒนาแหล
งน้ําเพ่ือใช�ในการอุปโภค – 
บริโภคหรือเพ่ือใช�ในด�านการเกษตรให�ครอบคลุมอย
างท่ัวถึงและวางแบบแผนการปBองกันน้ําท
วมให�เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย
างยั่งยืน   

1.4  ให�การสนับสนุนด�านเทคนิค  วิชาการเครื่องมือ  เครื่องจักรกลและบุคลากรในการ
พัฒนาและแก�ไขปEญหาโครงสร�างพ้ืนฐานให�กับหมู
บ�านในพ้ืนท่ีตําบลลานตากฟBา 

 1.5  ขยายเขตระบบจําหน
ายไฟฟBาและไฟแสงสว
างสาธารณะตามสภาพพ้ืนท่ีในตําบลลาน
ตากฟBาให�ครอบคลุมและท่ัวถึง 
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2.  นโยบายด�านเศรษฐกิจ 
องค�การบริหารส
วนตําบลลานตากฟBา  ริเริ่มส
งเสริมสนับสนุนและผลักดันให�มีกระบวนการ

สร�างรายได�  ลดรายจ
ายให�กับประชาชนทุกระดับ  โดยจะส
งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพ
ของชุมชนในระดับฐานรากของตําบล  โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1  สนับสนุนส
งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม  โดยสร�างระบบเศรษฐกิจท่ีดีม่ันคง  
ส
งเสริมการค�า  จัดให�มีศูนย�กลางจําหน
ายสินค�า  ผลิตภัณฑ�พ้ืนบ�าน  การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือ
อุตสาหกรรมขนาดย
อม 

2.2  ส
งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและการสร�างความเข�มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและ
ชุมชนแบบพ่ึงตนเอง 

2.3  ส
งเสริมอาชีพ  เพ่ิมรายได�ให�กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู
หัว 

2.4  ส
งเสริมให�ประชาชนได�นําภูมิปEญญาท�องถ่ินมาใช�ให�เกิดประโยชน�  เพ่ือเพ่ิมรายได�ให�แก

ราษฎรในท�องถ่ิน 

2.5  ส
งเสริมให�มีตลาดน้ําเปVนแหล
งท
องเท่ียวเชิงนิเวศน�  เพ่ือเพ่ิมรายได�ของชุมชน 
 

3.  นโยบายด�านสังคม   
       องค�การบริหารส
วนตําบลลานตากฟBา  จะส
งเสริมสนับสนุนให�ตําบลลานตากฟBา  เปVนชุมชนท่ี
ปลอดภัย  น
าอยู
และพัฒนาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนให�มีความเปVนอยู
ท่ีดีข้ึน  และสร�าง
โอกาสให�ทุกคนได�รับการบริการอย
างเท
าเทียมกัน  โดยมีแนวทางดังนี้ 
       3.1  สร�างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชนในตําบลและผู�มาเยี่ยมเยียนโดย
การประสานงานกับทางตํารวจ  อปพร.  เปVนต�น 

     3.2  จัดการสิ่งแวดล�อมให�น
าอยู
  น
าอาศัยและมีความปลอดภัย 
         3.3  ต
อต�านยาเสพติด  โดยการรณรงค�ในเรื่องของโทษและภัย  จัดการกีฬาเพ่ือให�เยาวชน

และประชาชนได�ร
วมกิจกรรม 
                 3.4  เสริมสร�างสุขภาพของประชาชนให�แข็งแรงสดใสร
าเริงโดยการร
วมประสานงานกับสถานี
อนามัย  อสม.  โรงเรียน 
  

4.  นโยบายด�านสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม 
องค�การบริหารส
วนตําบลลานตากฟBา  จะส
งเสริมสนับสนุนระบบสาธารณสุขให� มี

ประสิทธิภาพและมีความเข�มแข็งตลอดจนสร�างระบบสุขภาพท่ีดีให�เกิดข้ึนแก
ประชาชนในตําบลให�มีสุขภาพ
แข็งแรง  ท้ังทางร
างกายและจิตใจ  โดยมีแนวทางดังนี้        

4.1  จัดภูมิทัศน�ของตําบล  สถานท่ีอยู
อาศัย  สถานท่ีสาธารณะให�น
าอยู
และน
าใช�งาน 
4.2  กําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลโดยขยายงานบริการ  กําจัดขยะให�ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
4.3  รักษาดูแลปรับปรุงท่ีสาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติของตําบล 
4.4  สร�างความปลอดภัยในเรื่องมลภาวะ 
4.5  ส
งเสริมระบบสาธารณสุขชุมชนมูลฐานให�มีความเข�มแข็งและยั่งยืน 
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5.  นโยบายด�านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและกีฬา 
องค�การบริหารส
วนตําบลลานตากฟBา  จะส
งเสริมสนับสนุนระบบการศึกษาท้ังในและนอก

ระบบอย
างต
อเนื่อง  และส
งเสริมให�มีการเรียนรู�ของประชาชนในตําบล  การพัฒนาระบบเครือข
าย  
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู�ของชุมชน  ตลอดจนส
งเสริมจริยธรรมวัฒนธรรมท�องถ่ิน  และรักษาประเพณีท�องถ่ิน
ให�ยั่งยืน  โดยมีแนวทางดังนี้ 

5.1 ส
งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบอย
างต
อเนื่อง 
5.2 พัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให�น
าอยู
และให�มีประสิทธิภาพ 
5.3 ส
งเสริมให�มีเครือข
ายการเรียนรู�ในชุมชน เพ่ือเปVนแหล
งค�นคว�าหาความรู� 
5.4 ส
งเสริมกิจกรรมการกีฬาให�หลากหลายและท่ัวถึง 
5.5 ส
งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให�เปVนเอกลักษณ�ท่ีโดดเด
นของตําบล เช
น งาน

ประเพณีแห
เทียนเข�าพรรษา งานประเพณีสงกรานต� งานประเพณีลอยกระทงฯลฯ 
5.6 ส
งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
5.7 ส
งเสริมและสนับสนุนให�เด็กและเยาวชนได�ศึกษาและเรียนรู�ศาสนาและวัฒนธรรม

ท�องถ่ิน 
5.8 สนับสนุนให�มีสนามกีฬา และมีการจัดแข
งขันกีฬาในระดับหมู
บ�านและตําบลเพ่ือให�

ประชาชนสามารถใช�ประโยชน�ทํากิจกรรมร
วมกัน 
 

6.  นโยบายด�านการเมืองการบริหาร 
องค�การบริหารส
วนตําบลลานตากฟBา  จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมุ
งเน�นความ

โปร
งใส  และการมีส
วนร
วมโดยมีแนวทางดังนี้ 
6.1  ส
งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปVนพระ

ประมุข  โดยมุ
งเน�นให�ประชาชนมีส
วนร
วมในทุกๆด�าน  ได�แก
  การสนับสนุนประชาคม  องค�กรประชาชน  
โดยการ  “ร
วมคิด  ร
วมทํา  ร
วมปฏิบัติและร
วมรับผลประโยชน�  เพ่ือประชาชนชาวตําบลลานตากฟBา” 

6.2  การบริหารโดยความโปร
งใสและเปVนธรรมในเรื่องของโครงการและงบประมาณ 
6.3  การให�บริการให�มีความสะดวกรวดเร็วและเกิดความเท
าเทียมกัน 
6.4  ปBองกันปราบปรามทุจริตให�หมดไปจากองค�กร  เสริมสร�างคุณธรรม  จริยธรรมของ

ผู�บริหารและพนักงานส
วนตําบล 
6.5  ประสานงานและสนับสนุนกลุ
มและองค�กรต
างๆในตําบลให�มีบทบาทมากข้ึน 
6.6  สร�างเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท�ในองค�กรบริหารส
วนตําบลและประชาชน

ในตําบลลานตากฟBา 
6.7 บริหารการคลังอย
างมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง 
6.8  สร�างแรงจูงใจและเพ่ิมขวัญและกําลังใจให�ข�าราชการและผู�ปฏิบัติงานขององค�การ

บริหารส
วนตําบลลานตากฟBา  ท่ีปฏิบัติงานด�วยความทุ
มเท  ผลการปฏิบัติงานดีเด
นและเปVนท่ียอมรับ 
6.9  ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีขององค�การบริหารส
วนตําบลให�เหมาะสม  เปVนธรรม  

เพ่ือนําไปพัฒนาท�องถ่ินต
อไป 
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วิสัยทัศน6  ( Vision)  และ  พันธกิจ  (Mission)  การพัฒนาท�องถ่ิน 

    วิสัยทัศน6  ( Vision)  องค6การบริหารส�วนตําบลลานตากฟHา 

 “พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน   ส
งเสริมงานสาธารณสุขส
งเสริมงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล�อม   ขจัดทุกข�ทาง      ปEญญา    พัฒนาความเข�มแข็งชุมชน  มุ
งสู
ประชาคมอาเซียน”  

                      พันธกิจ  (Mission)  องค6การบริหารส�วนตําบลลานตากฟHา 
1.  พัฒนาระบบการศึกษาส
งเสริมสนับสนุนด�านการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการเข�าสู
ประชาคมอาเซียน 
2.  ยกระดับคุณภาพชีวิตความเปVนอยู
  และสร�างรายได�ให�แก
ประชาชน 
3.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน 
4.  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดีและการมีส
วนร
วมของประชาชนในการ   พัฒนาท�องถ่ิน 
5.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐาน  ด�านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ  และโครงสร�างพ้ืนฐาน 
 

องค6การบริหารส�วนตําบลลานตากฟHา  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ได�กําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร6ไว�  6  ยุทธศาสตร6 ประกอบด�วย 

 

1. ยุทธศาสตร6การพัฒนาท่ี  1  การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
   พันธกิจ          พัฒนาระบบการศึกษาส
งเสริมสนับสนุนด�านการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการเข�าสู
   
                             ประชาคมอาเซียน 

    เปHาประสงค6    ระบบการจัดการศึกษามีการพัฒนารองรับเข�าสู
ประชาคมอาเซียน 
 

2. ยุทธศาสตร6การพัฒนาท่ี  2  การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 
   พันธกิจ           ยกระดับคุณภาพชีวิตความเปVนอยู
  และสร�างรายได�ให�แก
ประชาชน     
   เปHาประสงค6     จํานวนรายได�ของประชาชนเพ่ิมข้ึน 
 

3. ยุทธศาสตร6การพัฒนาท่ี  3  การพัฒนาด�านสังคม 
   พันธกิจ           ยกระดับคุณภาพชีวิตความเปVนอยู
  และสร�างรายได�ให�แก
ประชาชน     
   เปHาประสงค6 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร�างความม่ันคงทางสังคมอย
าง 

ท่ัวถึง 
      

4. ยุทธศาสตร6การพัฒนาท่ี  4  การพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อมและการท
องเท่ียว 
   พันธกิจ           บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน 
   เปHาประสงค6     เพ่ือฟnoนฟู  อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�มีความยั่งยืน 

 

5. ยุทธศาสตร6การพัฒนาท่ี  5  การพัฒนาด�านการบริหารจัดการท่ีดี 
พันธกิจ           พัฒนากระบวนการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดีและการมีส
วนร
วมของประชาชน 
                   ในการพัฒนาท�องถ่ิน 

             เปHาประสงค6    ประชาชนเข�ามามีส
วนร
วมในการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ิมข้ึน 
 

6. ยุทธศาสตร6การพัฒนาท่ี  6  การพัฒนาด�านการบริการสาธารณะ 
   พันธกิจ           ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐาน  ด�านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ   

                                  และโครงสร�างพ้ืนฐาน 
             เปHาประสงค6   ระบบโครงสร�างพ้ืนฐานได�มาตรฐานมีความปลอดภัย 
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ยุทธศาสตร6การพัฒนาขององค6กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ประกอบด�วย  6  ด�าน  ดังนี ้

 ยุทธศาสตร6ท่ี  1  การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 แนวทางการพัฒนาท่ี  1  พัฒนาการศึกษาและส
งเสริมระบบการศึกษาอย
างยั่งยืน 
  -  พัฒนาระบบการเรียนการสอนให�มีประสิทธิภาพและส
งเสริม 

 การศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   และส
งเสริมความเสมอภาคในการศึกษา 

  -  สร�างศักยภาพทางการศึกษา  ส
งเสริม  และพัฒนาทักษะเพ่ือ 
   เตรียมความพร�อมรองรับการเข�าสู
ประชาคมอาเซียน 
แนวทางการพัฒนาท่ี  2 ส
งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู
หัวและ 
  งานรัฐพิธี 
แนวทางการพัฒนาท่ี  3 ส
งเสริม สนับสนุน  แหล
งการเรียนรู�  ช
องทางการรับรู�ข�อมูลข
าวสาร 
แนวทางการพัฒนาท่ี  4 ส
งเสริม  สนับสนุนการเผยแพร
และการปฏิบัติด�านคุณธรรมทาง 
   ศาสนา จริยธรรม  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปEญญา 
   ท�องถ่ิน 
แนวทางการพัฒนาท่ี  5 อนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  พิพิธภัณฑ� 
   ท�องถ่ินและศาสนสถาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี  6 ส
งเสริม   สนับสนุน  การเฝBาระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว   
   สถานศึกษาและชุมชน 
 

ยุทธศาสตร6ท่ี  2  การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนาท่ี  1 พัฒนา  ส
งเสริม  และฝqกอบรมอาชีพให�ประชาชน 
 -  สร�างทักษะ  พัฒนาฝ$มือกลุ
มอาชีพ  พร�อมรองรับการเข�าสู


ประชาคมอาเซียน 
 -  สร�างเครือข
ายในการพัฒนาอาชีพควบคู
ภูมิปEญญาท�องถ่ิน 
แนวทางการพัฒนาท่ี  2 ส
งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจาก

สารพิษ  ผลิตภัณฑ�ชุมชน  และอุตสาหกรรม  SME   
แนวทางการพัฒนาท่ี  3 ส
งเสริมละสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางพระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนาท่ี  4 ส
งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน  และการประหยัดพลังงาน 
 

ยุทธศาสตร6ท่ี  3  การพัฒนาด�านสังคม 
แนวทางการพัฒนาท่ี  1 ส
งเสริม  สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
แนวทางการพัฒนาท่ี  2 ส
งเสริม  สนับสนุนกิจกรสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนาท่ี  3 แก�ไข  ปBองกัน  และต
อต�านยาเสพติด 
แนวทางการพัฒนาท่ี  4 ส
งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาสังคม  และงานสวัสดิการสังคม 
แนวทางการพัฒนาท่ี  5 การปBองกันและรักษาความสงบเรียบร�อยในบ�านเมือง และความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
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แนวทางการพัฒนาท่ี  6 ส
งเสริม  สนับสนุนการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัย  จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ�  และอุปกรณ�ในการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แนวทางการพัฒนาท่ี  7 เสริมสร�างความเข�มแข็งขงครอบครัวและชุมชน 
แนวทางการพัฒนาท่ี  8 การเสริมสร�างความสมานฉันท�ในสังคม 
 

ยุทธศาสตร6ท่ี  4  การพัฒนาด�านส่ิงแวดล�อมและการท�องเท่ียว 
แนวทางการพัฒนาท่ี  1 พัฒนา  ส
งเสริม  สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล�อม และมลภาวะ 
แนวทางการพัฒนาท่ี  2 บํารุงรักษาแม
น้ําลําคลอง  แหล
งน้ําต
างๆ  และการปBองกันน้ําท
วม  

และน้ําเสีย 
แนวทางการพัฒนาท่ี  3 ดูแลรักษา  และพัฒนาท่ีสาธารณะ 
แนวทางการพัฒนาท่ี  4 พัฒนาและส
งเสริมการท
องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ  และเชิง

สุขภาพ 
แนวทางการพัฒนาท่ี  5 พัฒนา  ส
งเสริม  พ้ืนท่ีทีมีศักยภาพด�านการท
องเท่ียวให�เปVนแหล
ง

ท
องเท่ียวใหม
 
แนวทางการพัฒนาท่ี  6 การเตรียมความพร�อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 

ยุทธศาสตร6ท่ี  5  การพัฒนาด�านการบริหารจัดการท่ีดี 
แนวทางการพัฒนาท่ี  1 พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองค�กร  ส
งเสริมการมีส
วนร
วมของ

ประชาชนในการพัฒนาท�องถ่ิน  และส
งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

แนวทางการพัฒนาท่ี  2 ส
งเสริมธรรมาภิบาล  การปBองกันและปราบปรามการทุจริต  และ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

แนวทางการพัฒนาท่ี  3  ส
งเสริมสวัสดิการแก
ผู�บริหารและช
วยเหลือ อปท.สมาชิก  สภา อบต. 
 ข�าราชการ  ลูกจ�าง  พนักงาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี  4 ปรับปรุง  พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากร 
 -  สร�างประสิทธิภาพการจัดการความรู�และพัฒนาหน
วยงานให�เปVน

องค�กรแห
งการเรียนรู�  พร�อมรับการเข�าสู
ประชาคมอาเซียน 
แนวทางการพัฒนาท่ี  5 สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ปรับปรุง  และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เครื่องมือเครื่องใช�  และอาคารสถานท่ี 
แนวทางการพัฒนาท่ี  6 ส
งเสริมความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับกิจการท�องถ่ิน 
แนวทางการพัฒนาท่ี  7 ปรับปรุง  พัฒนารายได�  และการจัดการทรัพย�สินราชการท่ีไม
ได�ใช�

งานให�เกิดประโยชน�สูงสุด 
แนวทางการพัฒนาท่ี  8 เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
แนวทางการพัฒนาท่ี  9 สนับสนุน  ส
งเสริมการดําเนินงานพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ  

กระบวนการยุติธรรมชุมชน  และการจัดการความขัดแย�งโดยสันติวิธี 
 

 
 



-9- 
 

ยุทธศาสตร6ท่ี  6  การพัฒนาด�านการบริการสาธารณะ 
แนวทางการพัฒนาท่ี  1 ก
อสร�าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท�า  เส�นทาง

จักรยาน  ท
อระบายน้ํา  ท
าเทียบเรือ  ระบบการจัดการขยะ  ระบบ
บําบัดน้ําเสีย  และซ
อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคท่ีได�รับความ
เสียหานจากสาธารณภัย 

แนวทางการพัฒนาท่ี  2 พัฒนาระบบจราจร  และการคมนาคมขนส
ง 
แนวทางการพัฒนาท่ี  3 พัฒนาระบบไฟฟBา-ประปา 
แนวทางการพัฒนาท่ี  4 ส
งเสริม  สนับสนุน  การจัดทําผังเมือง  ผังเมืองรวม  ผังเมืองเฉพาะ  

และปBองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน� 
แนวทางการพัฒนาท่ี  5 พัฒนาแหล
งน้ําคูคลอง และระบบชลประทาน  เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค  การเกษตร  และอ่ืนๆ 
 

ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล   
  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เปVนเครื่องมือท่ีจําเปVนในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการท่ีดําเนินการอยู
โดยท่ีการติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือให�     
ข�อมูล ปBอนกลับเก่ียวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ปEญหาท่ีกําลังเผชิญอยู 
 ประสิทธิภาพของวิธีการ
ดําเนินงานให�ลุล
วง  ค
าใช�จ
ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว
าท่ีกําหนดไว� กลุ
มเปBาหมายหลักของโครงการ/
กิจกรรมไม
ได�รับประโยชน�หรือได�รับน�อยกว
าท่ีควรจะเปVน  เกิดปEญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ดําเนินงาน  เสียเวลาในการ ตรวจสอบความขัดแย�งในการปฏิบัติงานภายในหน
วยงานหรือระหว
างหน
วยงาน 
กลุ
มเปBาหมายท่ีได�รับ ประโยชน�จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานใน
ระหว
างท่ีกําลัง ดําเนินการหรือภายหลังท่ีการดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแล�ว ซ่ึงการประเมินผล เปVนสิ่งจําเปV
นเช
นเดียวกับการ ติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเปVนการบ
งชี้ว
าแผนงานท่ีกําหนดไว�ได�มีการปฏิบัติหรือไม
  
อย
างไร  อันเปVนตัวชี้วัดว
าแผนงานท่ีได�ดําเนินการไปแล�วนั้นให�ผลเปVนอย
างไร  นําไปสู 
ความสําเร็จตาม
แผนงานท่ีกําหนดไว�หรือไม
  ซ่ึงผลท่ีได�จากการติดตามและประเมินผลถือว
าเปVนข�อมูลย�อนกลับท่ีสามารถนําไป
ใช�ในการปรับปรุง   และตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินต
อไป 

 

ประโยชน6ของการติดตามและประเมินผล 
ผู�บริหารองค�การบริหารส
วนตําบลลานตากฟBา  การติดตามและประเมินผลเปVนประโยชน�ต
อ

การบริหารงานได�หลายแนวทาง  ดังนี้  
2.1 จัดสรรทรัพยากรขององค�การบริหารส
วนตําบลลานตากฟBา  สามารถพิจารณาจากการ 

ติดตามและประเมินผลว
า  กิจกรรมใดได�ทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานอย
างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต
อ 
ความต�องการของประชาชนหรือไม
  

2.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน
วยงาน การประเมินผลจะแสดงให�เห็นถึงการ 
ปฏิบัติงานของส
วนต
างๆ ว
าเปVนไปตามเปBาหมายตัวชี้วัดท่ีผู�บริหารกําหนดไว�หรือไม
 

2.3 เปVนหลักเกณฑ�พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทํางานของเจ�าหน�าท่ี   ซ่ึง 
เปVนผลต
อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน  ถ�าผู�บริหารหน
วยงานสามารถบริหารงานให�ได�ตามเปBาหมาย  
และตัวชี้วัดท่ีกําหนดก็สมควรได�รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ   
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วัตถุประสงค6ของการติดตามและประเมินผล 
3.1 เพ่ือให�การติดตามการประเมินผลเปVนไปอย
างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน�ต
อ 

ประชาชนและสามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนได�เปVนอย
างดี  
3.2 เพ่ือให�การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค�และเปBาหมายท่ีวางไว�  
3.3 เพ่ือรู�ถึงความต�องการท่ีแท�จริงของประชาชนในพ้ืนท่ีองค�การบริหารส
วนตําบลลานตาก

ฟBา และแก�ไขได�ตรงกับปEญหาท่ีเกิดข้ึน  
3.4 เพ่ือใช�เปVนข�อแนะนําผู�บริหารในการจัดทําแผนพัฒนาป$ต
อไป   
 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนพัฒนาสามป$ขององค�การ 

บริหารส
วนตําบลลานตากฟBา  ประกอบด�วยกระบวนการติดตามและการประเมินผลลัพธ� ซ่ึงสามารถอธิบาย 
รายละเอียดได�  ดังนี้  

การติดตามแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนพัฒนาสามป$  เปVนการตรวจสอบในระหว
าง
การดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส
วนท�องถ่ิน
ประจําป$งบประมาณนั้น  ว
าสามารถเปVนไปตามเปBาหมายท่ีต้ังไว�ได�หรือไม
  เพ่ือให�บุคลากรท่ีเก่ียวข�องสามารถ
ระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานท่ีจะสามารถนําไปสู
การบรรลุแผนท่ีกําหนดไว�ได�  เครื่องมือ
ท่ีใช�ในการติดตามผลการดําเนินงาน  ได�แก
 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส
วนตําบลลาน
ตากฟBา  ซ่ึงประกอบไปด�วย  การติดตามการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/
กิจกรรม  การติดตามการใช�จ
ายงบประมาณ   การติดตามโครงการ/กิจกรรมท่ีได�รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ตลอดจนปEญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน  การประเมินผลแผนพัฒนาสามป$  เปVนการตรวจสอบผลท่ี
เกิดข้ึนจริงเม่ือดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล�วเสร็จ  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว� โดยเครื่องมือท่ีใช�
ในการประเมินผล ได�แก
 แบบประเมินความพึงพอใจของผู�ท่ีเก่ียวข�องต
อผลการดําเนินงาน  ขององค�การ
บริหารส
วนตําบลลานตากฟBา  ในภาพรวม ความพึงพอใจของผู�ท่ีเก่ียวข�องต
อผลการดําเนินงานในแต
ละ
ยุทธศาสตร�และประเด็นการพัฒนา รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว�  อีกท้ังการ
ติดตามและประเมินผลด�วยระบบ e-plan 

  

การกําหนดห�วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  กําหนดห�วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

โครงการ/กิจกรรม โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแต
ละโครงการ/กิจกรรม ท้ังนี้ กําหนดให�มีการติดตามและ 
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งท่ีดําเนินการแล�วเสร็จและสรุปเปVนรายไตรมาส ระยะหก 
เดือน และรายงานให�ผู �บริหารทราบ เม่ือสิ้นป$งบประมาณให�ดําเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลอีกครั้งพร�อมสรุปผลในภาพรวมอย
างน�อยป$ละ  1 ครั้ง แล�วรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได� 
จากการติดตามและประเมินผลต 
อผู �บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือให �ผู �บริหารท �องถ่ินนําเสนอสภาท�องถ่ิน  
คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในเขตองค�การ
บริหารส
วนตําบลทราบโดยท่ัวกัน   อย
างน�อยป$ละ 1  ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป$   และป?ดประกาศไม

น�อยกว
า 30 วัน 
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แผนผังข้ันตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค6การบริหารส�วนตําบลลานตากฟHา 

ป(งบประมาณ พ.ศ. 2558  
 

 
 
              คณะกรรมการติดตาม    กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ    
            และประเมินผลแผนพัฒนา                ประเมินผล แผนพัฒนา 
     องค6การบริหารส�วนตําบลลานตากฟHา 

                  
 
                                                                            
                                                                           ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 
 
 
 
                                                                           รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการ 
                                                                            ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อ 
                                                                                นายกองค6การบริหารส�วนตําบล 
 
 
 
 

        นายกองค6การบริหารส�วนตําบลเสนอ 
ต�อสภาองค6การบริหารส�วนตําบล 

        คณะกรรมการพัฒนาองค6การบริหาร  
                       ส�วนตําบล  

 
 
 
                                     
                                                                 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผน 
                                                       พัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย�างน�อย 
                                                         ป(ละ1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป( ท้ังนี้ให�ปQด 
                                                                ประกาศ โดยเปQดเผยไม�น�อยกว�า 30 วัน  
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การติดตามและประเมินผลด�วยระบบ e- plan 
 
 กรมส
งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ได�ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการ 
วางแผนและประเมินผลการใช�จ
ายงบประมาณขององค�กรปกครองส
วนท�องถ่ิน(e-Plan) ซ่ึงเปVนระบบ
ปฏิบัติการ คอมพิวเตอร�ภายใต�แนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต�ใช�อย
างเหมาะสม ให�องค�กร
ปกครองส
วน ท�องถ่ินใช�เปVนข�อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน โดยองค�กรปกครอง
ครองส
วนท�องถ่ินจะต�องทําการบันทึกข�อมูลในระบบ e- plan ท่ี เว็บไซต�ของกรมส
งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 
www.dla.go.th  ตามเมนูดังนี้  เมนูข�อมูล อปท. เมนูข�อมูลประชากร เมนูวิสัยทัศน6 เมนูยุทธศาสตร6 อปท. 
เมนูจัดทําแผน เมนูเปล่ียนแปลงแผน เมนูขออนุมัติงบประมาณ เมนูระบุพิกัดโครงการ เมนูรายงาน GIS 
เมนูหาจุดพิกัด เมนูนโยบายเร�งด�วน “เอาชนะยาเสพติดอย�างย่ังยืน” เมนูเงินอุดหนุน เมนูเงินอุดหนุนยา
เสพติด เมนูลง นามสัญญาโครงการ เมนูเบิกจ�ายเมนูสถานการณ6ดําเนินการ เมนูรายรับ เมนูรายจ�าย และ
เมนูรายงาน  
 ท้ังนี้ องค�การบริหารส
วนตําบลลานตากฟBา  ได�ให�เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบบันทึกข�อมูลท่ีได�รับ 
มอบหมายทําการบันทึกข�อมูลดังกล
าวเปVนท่ีเรียบร�อยแล�ว  เม่ือข�อมูลถูกบันทึกตามเมนูดังกล
าว ผลการ 
ดําเนินงานก็จะปรากฏท่ีเมนูรายงาน  ซ่ึงเปVนการติดตามประเมินผลแผนด�วยระบบ e-plan นั่นเอง และ 
ประชาชนท่ัวไปสามารถขอดูข�อมูลต
างๆ เหล
านี้ ได�ท่ีศูนย�ข�อมูลข
าวสารองค�การบริหารส
วนตําบลลานตากฟBา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการดําเนินงานประจําป(งบประมาณ พ

การติดตาม 
  การติดตามการวางแผนพัฒนาและการจัดทํางบประมาณตามยุทธศาสตร6การพัฒนา
  ในป$งบประมาณ พ
ยุทธศาสตร�การพัฒนา (พ.ศ. 2558
พ.ศ.2557  ได�จัดทําแผนพัฒนาสามป$ 
รายจ
ายประจําป$ ซ่ึงทุกภาคส
วนได�บรรจุโครงการพัฒนาให�สอดคล�องกับทิศทางการพัฒนาภายใต�ยุทธศาสตร�
การพัฒนา 6 ด�าน ซ่ึงมีโครงการท่ีมีเปBาหมายดําเนินการในป$ 
พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ
ายประจําป$งบประมาณ พ
โครงการ เปVนเงินงบประมาณ  6
 
 

แผนภูมิแสดงผลการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามป( 
ท่ีได�รับงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร6การพัฒนา
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ส�วนท่ี  3 

ผลการดําเนินงานประจําป(งบประมาณ พ.ศ.2558

การติดตามการวางแผนพัฒนาและการจัดทํางบประมาณตามยุทธศาสตร6การพัฒนา
ในป$งบประมาณ พ.ศ.2558 องค�การบริหารส
วนตําบลลานตากฟBา ได�เริ่มดําเนินงานตามแผน

2558-2560) ซ่ึงเปVนแผนระยะยาว กําหนดเปBาหมายดําเนินการไว� 
ได�จัดทําแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ.2558-2560) เปVนกรอบในการดําเนินงานและจัดสรรงบประมา

รายจ
ายประจําป$ ซ่ึงทุกภาคส
วนได�บรรจุโครงการพัฒนาให�สอดคล�องกับทิศทางการพัฒนาภายใต�ยุทธศาสตร�
ด�าน ซ่ึงมีโครงการท่ีมีเปBาหมายดําเนินการในป$ 2558 จํานวน  150   โครงการ และผู�บริหารได�

พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ
ายประจําป$งบประมาณ พ.ศ.2558 เพ่ือดําเนินโครงการต
างๆ จํานวน  
6,603,390  บาท ดังนี้ 

แผนภูมิแสดงผลการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามป( (พ.ศ.2558
ท่ีได�รับงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร6การพัฒนา 

 
   

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

2558 

การติดตามการวางแผนพัฒนาและการจัดทํางบประมาณตามยุทธศาสตร6การพัฒนา 
องค�การบริหารส
วนตําบลลานตากฟBา ได�เริ่มดําเนินงานตามแผน

ซ่ึงเปVนแผนระยะยาว กําหนดเปBาหมายดําเนินการไว� 5 ป$ และในป$ 
เปVนกรอบในการดําเนินงานและจัดสรรงบประมาณ

รายจ
ายประจําป$ ซ่ึงทุกภาคส
วนได�บรรจุโครงการพัฒนาให�สอดคล�องกับทิศทางการพัฒนาภายใต�ยุทธศาสตร�
โครงการ และผู�บริหารได�

ครงการต
างๆ จํานวน  28           

2558-2560) 

 

ดําเนินการเสร็จ

อยูร่ะหวา่งดําเนินการ

ยงัไมไ่ด้ดําเนินการ

ที�มีการยกเลิก

จ่ายจากเงินสะสม,เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

ดําเนินการเสร็จ

อยูร่ะหวา่งดําเนินการ

ยงัไมไ่ด้ดําเนินการ

ที�มีการยกเลิก

จ่ายจากเงินสะสม,เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ
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การติดตามการใช�จ�ายงบประมาณตามยุทธศาสตร6การพัฒนา 
  องค�การบริหารส
วนตําบลลานตากฟBา มีโครงการในแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ.2558-2560) ท่ี
ได�รับการจัดสรรงบประมาณในป$งบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน  28  โครงการ เปVนจํานวนเงิน  6,603,390 
บาท โดยดําเนินการตามแผนการดําเนินงานประจําป$งบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน  150  โครงการ คิดเปVน
ร�อยละ 18.70  ของโครงการตามแผนการดําเนินงานในป$งบประมาณ พ.ศ.2558 (ระบุโครงการท่ีมีการกันเงิน
และก
อหนี้ผูกพัน/โครงการท่ีเพ่ิมเติมจากแผนการดําเนินงาน/โครงการท่ีรัฐบาลอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

ตารางท่ี 1 การดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจาํป(งบประมาณ พ.ศ.2558 

ยุทธศาสตร� 

จํานวนโครงการท่ี
เสร็จ 

จํานวนโครงการท่ี
อยู
ระหว
าง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ี
ยังไม
ได�ดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ีมี
การยกเลิก 

จํานวนโครงการท่ีมี
การเพิ่มเติม(ใช�

จ
ายเงินสะสม,เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

จํานวนโครงการ
ท้ังหมด 

จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 
1.ยุทธศาสตร�
การพัฒนา
ด�าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

12 42.9 - - - - - - - - 12 41.4 

2.ยุทธศาสตร�
การพัฒนา
ด�านเศรษฐกิจ 

- - - - - - - - - - - - 

3.ยุทธศาสตร�
การพัฒนา
ด�านสังคม 

4 14.3 - - - - - - - - 4 13.8 

4.ยุทธศาสตร�
การพัฒนา
ด�าน
ส่ิงแวดล�อม
และการ
ท
องเท่ียว 

1 3.6 - - - - - - - - 1 3.5 

5.ยุทธศาสตร�
การพัฒนา
ด�านการ
บริหารจัดการ
ท่ีดี 

8 28.6 - - - - - - -  8 27.6 

6.ยุทธศาสตร�
การพัฒนา
ด�านการ
บริการ
สาธารณะ 

3 10.8 1  - - - - - - 4 13.8 

รวม 28 100 1 100 - - - - - - 29 100 

 
หมายเหตุ       โครงการท่ีอยู
ระหว
างดําเนินการ  จํานวน  1  โครงการ  ดังนี้ 
  1.  โครงการซ
อมสร�างถนนลาดยางแอสฟEลท�ติกคอนกรีต  สายบ�านลําทหาร  หมู
ท่ี  2 
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ตารางท่ี 2 โครงการท่ีดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําป(งบประมาณ พ.ศ.2558 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
ข�อบัญญัติ 

(บาท) 
จ�ายจริง 
(บาท) 

ยุทธศาสตร6ท่ี 1  การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
1 โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ(นม)แก
โรงเรยีนในเขต  

อบต. 
687,000 686,473.60  

2 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให�แก
โรงเรียนในเขต  
อบต. 

1,440,000 768,000  

3 โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ(นม)ให�แก
นักเรียนระดับก
อน
วัยเรียน (เด็กเล็กวัย 3 ขวบ) 

114,000 113,997  

4 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให�แก
นักเรียนระดับก
อน
วัยเรียน (เด็กเล็กวัย 3 ขวบ) 

280,000 170,300  

5 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก 60,000 34,583  
6 โครงการอบรมเยาวชน “ต�นกล�าคุณธรรม ตามแนววิถี

พุทธ” 
30,000 29,700  

7 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ�าอยู
หัว 

120,000 118,660  

8 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 30,000 20,000  
9 โครงการสายใยรักครอบครัวเรียนรู�นอกห�องเรียน 30,000 27,392  
10 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ�า

พระบรมราชินีนาถ 
50,000 35,432  

11 โครงการปฐมนิเทศผู�ปกครองนักเรียนศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 5,000 732  
12 โครงการค
ายพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษเพ่ือ

ความก�าวหน�าสู
ประชาคมอาเซียน 
50,000 38,056  
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ลําดับ

ท่ี 
โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

ข�อบัญญัติ 
(บาท) 

จ�ายจริง 
(บาท) 

ยุทธศาสตร6ท่ี 3  การพัฒนาด�านสังคม 
13 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพผู�ปzวยเอดส� 72,000 59,500  
14 โครงการค
ายเยาวชนต�านภัยยาเสพติด 60,000 11,532  
15 โครงการอบรมความรู�เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู�สูงอายุตําบล

ลานตากฟBา 
100,000 97,982  

16 โครงการอุดหนุนสาธารณสุขมลูฐานชุมชน 75,000 40,854  
ยุทธศาสตร6ท่ี  4  การพัฒนาด�านส่ิงแวดล�อม 

17 โครงการสนับสนุนกลุ
มอาสาสมัครเฝBาระวังอนุรักษ�
สิ่งแวดล�อม 

120,000 120,000  

ยุทธศาสตร6ท่ี  5  การพัฒนาด�านการบริหารจัดการท่ีดี 
18 โครงการส
งเสริมการจัดเวทีประชาคมหมู
บ�านและโครงการ

สนับสนุนขบวนการจัดทําทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน 
20,000 3,894  

19 โครงการกิจกรรมรณรงค�และส
งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

10,000 432  

20 โครงการ  อบต.เคลื่อนท่ี 10,000 3,857  
21 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 90,000 90,000  
22 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสังคม 280,000 133,590  
23 โครงการเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ

ท�องถ่ิน (กบท.) 
245,000 245,000  

24 โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรม  ข�าราชการและ
เจ�าหน�าท่ีของรัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

30,000 6,532  

25 โครงการก
อสร�างกําแพงดินด�านหลังอาคารท่ีทําการ  อบต.
ลานตากฟBา 

718,000 777,000  
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
ข�อบัญญัติ 

(บาท) 
จ�ายจริง 
(บาท) 

ยุทธศาสตร6ท่ี 6  การพัฒนาด�านการบริการสาธารณะ 
26 โครงการซ
อมสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบ

คลองกระทุ
มเมือง  หมู
ท่ี  4 
1,480,000 1,478,000  

27 โครงการซ
อมสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข�า
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี  หมู
ท่ี  1 

570,000 568,000  

28 โครงการซ
อมสร�างลานคอนกรตีเสริมเหล็กสายซอย
จําเรญิทรัพย�  หมู
ท่ี  3 

949,000 947,000  

รวม 7,725,000 6,626,498.60  
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แบบท่ี  1  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร6ขององค6กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  1  เปVนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส
วนท�องถ่ิน 
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค�กรปกครองส
วนท�องถ่ินได�ประกาศใช�แผน
ยุทธศาสตร�แล�ว 

ช่ือองค6กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  องค�การบริหารส
วนตําบลลานตากฟBา    

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินงาน 
ไม�มี 

การดําเนินงาน 
ส�วนท่ี  1  คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน   
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  
3. มีการจัดประชุมอย
างต
อเนื่องสมํ่าเสมอ �  
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ินพิจารณาร
างแผน
ยุทธศาสตร�การพัฒนา 

�  

ส�วนท่ี  2  การจัดทําแผนการพัฒนาท�องถ่ิน   
7. มีการรวบรวมข�อมูลและปEญหาสําคัญของท�องถ่ินมาจัดทําฐานข�อมูล �  
8. มีการเป?ดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส
วนร
วมในการจัดทําแผน �  
9. มีการวิเคราะห�ศักยภาพของท�องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท�องถ่ิน 

�  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศน�และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินท่ีสอดคล�องกับ
ศักยภาพของท�องถ่ิน 

�  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศน�และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินท่ีสอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร�จังหวัด 

�  

12. มีการกําหนดจุดมุ
งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียังยืน �  
13. มีการกําหนดเปBาหมายการพัฒนาท�องถ่ิน �  
14. มีการกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา �  
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร�ท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร�ของจังหวัด �  
16. มีการอนุมัติและประกาศใช�แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา �  
17. มีการจัดทําบัญชีกลุ
มโครงการในแผนยุทธศาสตร� �  
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร� �  
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค6กรปกครองส�วนท�องถ่ินรายไตรมาส (3 เดือน) 
คําช้ีแจง :  เปVนแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร�ของ
องค�กรปกครองส
วนท�องถ่ิน  ภายใต�แผนพัฒนา  3  ป$  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การดําเนินงานทุกๆ  3  เดือน  เริ่มต้ังแต
สิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม  หรือไตรมาส 
ส�วนท่ี  1   ข�อมูลท่ัวไป 
1.  ช่ือองค6กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   องค�การบริหารส
วนตําบลลานตากฟBา 
2.  รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี    
 (1)  ไตรมาสท่ี  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)  (2)  ไตรมาสท่ี  2  (มกราคม – มีนาคม) 
 (3)  ไตรมาสท่ี  3  (เมษายน – มิถุนายน)  (4)  ไตรมาสท่ี  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

ส�วนท่ี  2   ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ป( 
3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ป( 
 

ยุทธศาสตร6 
ป(  2558 ป(  2559 ป(  2560 รวม 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.ยุทธศาสตร�
การพัฒนาด�าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม     

31 4,149,600 21 1,283,600 22 1,483,600 74 6,916,800 

2.  ยุทธศาสตร�
กาพัฒนาด�าน
เศรษฐกิจ     

9 500,000 6 350,000 6 350,000 21 1,200,000 

3.  ยุทธศาสตร�
การพัฒนาด�าน
สังคม    

34 2,212,650 30 2,470,000 28 3,720,000 92 8,402,265 

4.  ยุทธศาสตร�
การพัฒนาด�าน
ส่ิงแวดล�อมและ
การท
องเท่ียว     

11 3,800,000 9 4,770 8 2,770,000 28 11,340,000 

5.  ยุทธศาสตร�
การพัฒนาด�าน
การบริหาร
จัดการท่ีดี     

24 15,115,000 15 1,250,000 14 1,150,000 53 17,515,000 

6.  ยุทธศาสตร�
การพัฒนาด�าน 
การบริการ
สาธารณะ     

41 55,653,000 20 50,258,700 13 7,420,000 74 113,331,700 

รวม 150 81,430,250 101 60,382,300 91 16,893,600 342 158,706,150 
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4.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร6การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร6 
ป(  2558 ป(  2559 ป(  2560 รวม 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม    

31 4,149,600 21 1,283,600 22 1,483,600 74 6,916,800 

2.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านเศรษฐกิจ     

9 500,000 6 350,000 6 350,000 21 1,200,000 

3.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านสังคม    

34 2,212,650 30 2,470,000 28 3,720,000 92 8,402,265 

4.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านส่ิงแวดล�อม
และการท
องเท่ียว     

11 3,800,000 9 4,770 8 2,770,000 28 11,340,000 

5.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน การบริหาร
จัดการท่ีดี     

24 15,115,000 15 1,250,000 14 1,150,000 53 17,515,000 

6.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านการบริการ
สาธารณะ     

41 55,653,000 20 50,258,700 13 7,420,000 74 113,331,700 

รวม 150 81,430,250 101 60,382,300 91 16,893,600 342 158,706,150 
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5.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  ป( 2558 
 

ยุทธศาสตร� 

จํานวนโครงการท่ี
เสร็จ 

จํานวนโครงการท่ี
อยู
ระหว
าง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ี
ยังไม
ได�ดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ีมี
การยกเลิก 

จํานวนโครงการท่ีมี
การเพิ่มเติม(ใช�

จ
ายเงินสะสม,เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

จํานวนโครงการ
ท้ังหมด 

จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 
1.ยุทธศาสตร�
การพัฒนา
ด�าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

12 42.9 - - - - - - - - 12 41.4 

2.ยุทธศาสตร�
การพัฒนา
ด�านเศรษฐกิจ 

- - - - - - - - - - - - 

3.ยุทธศาสตร�
การพัฒนา
ด�านสังคม 

4 14.3 - - - - - - - - 4 13.8 

4.ยุทธศาสตร�
การพัฒนา
ด�าน
ส่ิงแวดล�อม
และการ
ท
องเท่ียว 

1 3.6 - - - - - - - - 1 3.5 

5.ยุทธศาสตร�
การพัฒนา
ด�านการ
บริหารจัดการ
ท่ีดี 

8 28.6 - - - - - - -  8 27.6 

6.ยุทธศาสตร�
การพัฒนา
ด�านการ
บริการ
สาธารณะ 

3 10.8 1  - - - - - - 4 13.8 

รวม 28 100 1 100 - - - - - - 29 100 
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6.  การเบิกจ�ายงบประมาณป( 2558 

 

ยุทธศาสตร6 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน ร�อยละ จํานวนเงิน ร�อยละ จํานวนเงิน ร�อยละ 
1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     

2,984,000 27.70 - - 2,984,000 27.70 

2.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน 
     เศรษฐกิจ     

50,000 0.50 - - 50,000 0.50 

3.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน 
     สังคม    

717,000 6.70 - - 717,000 6.70 

4.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน 
    สิ่งแวดล�อมและการท
องเท่ียว    

120,000 1.20 - - 120,000 1.20 

5.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน 
    การบริหารจัดการท่ีด ี    

2,616,000 24.30 - - 2,616,000 24.30 

6.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน 
     การบริการสาธารณะ     

4,290,200 39.80 - - 4,290,200 39.80 

รวม 10,777,200 100.00 - - 10,777,200 100.00 
 
 
ส�วนท่ี  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีได�รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
7.  โครงการท่ีได�รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป$  2558 
 

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
เสร็จแล�ว 

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

งบประมาณท่ี
ได�รับ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ�ายไป 

เพ่ือพัฒนาประเทศ  
(ตามยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศ) 

�   1,046,486 920,176.80 

เบ้ียยังชีพผู�สูงอาย ุ �   7,097,700 6,887,100 

เบ้ียยังชีพคนพิการ �   957,600 957,600 

ด�านการจัดการศึกษา   
(สําหรับสนับสนุนศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก) 

�   718,080 718,080 

ปBองกันและแก�ไขปEญหายาเสพตดิ �   50,000 50,000 

รวม    9,869,866 9,532,956.80 

 

 
ส�วนท่ี  4    ป\ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. จํานวนงบประมาณไม
เพียงพอในการดําเนินงาน 
2. มีโครงการท่ีความต�องการเร
งด
วนมาก 
3.  การจัดทําแผนพัฒนาสามป$  ไม
สอดคล�องกับงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 
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แบบท่ี  3  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร6 
คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  3  เปVนแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือใช�ประเมินผลการดําเนินงานของ
องค�กรปกครองส
วนท�องถ่ินตามยุทธศาสตร�ท่ีกําหนดไว�  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานป$ละ  1  ครั้ง  
หลังจากสิ้นสุดป$งบประมาณ 

ส�วนท่ี  1  ข�อมูลท่ัวไป 
1. ชื่อองค�กรปกครองส
วนท�องถ่ิน   องค�การบริหารส
วนตําบลลานตากฟBา    
2. วัน/เดือน/ป$ท่ีรายงาน  15  ธันวาคม  2558      

ส�วนท่ี  2  ยุทธศาสตร6การพัฒนาและโครงการในป(  2558 
3. ยุทธศาสตร�และจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยู
ในแผนและจํานวนโครงการท่ีได�ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร6การพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ปรากฏอยู�ใน
แผนพัฒนา 

บรรจุในข�อบัญญัติ
ฯ 

(นําไปปฏิบัต)ิ 

คิดเป_นร�อยละ 
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ  

1. ด�านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 31 12 38.70 
2. ด�านเศรษฐกิจชุมชน 9 - 0.00 
3. ด�านการเมืองและการบริหาร 34 4 11.80 
4. ด�านโครงสร�างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 11 1 9.10 
5. ด�านสาธารณสุข 24 8 33.40 
6. ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 41 3 7.40 

รวม 150 28 18.70 
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ส�วนท่ี  3  การประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�บริการ    
1. ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค6กรปกครองส�วนท�องถ่ินในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม�พอใจ 

    
1)  มีการเป?ดโอกาสให�ประชาชนมีส
วนร
วมในโครงการ/กิจกรรม 8.75% 71.25% 20.00% 
2)  มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ 50.00% 47.50% 2.50% 
/กิจกรรม    
3)  มีการเป?ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ 51.25% 47.50% 1.25% 
กิจกรรม    
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให� 46.25% 32.25% 21.50% 
ประชาชนทราบ    
5)  การเป?ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ 36.25% 51.50% 12.25% 
กิจกรรม    
6)  การดําเนินงานเปVนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 25.00% 62.25% 12.75% 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู
การแก�ไขปEญหาของ 38.75% 36.25% 25.00% 
ประชาชนในท�องถ่ิน    
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 62.50% 27.25% 10.25% 

ภาพรวม 39.84% 46.97% 13.19% 
    

 
จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองค�การบริหารส
วนตําบลลานตากฟBา จํานวน   100  ราย 
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2. ผลการดําเนินงานในแต�ละยุทธศาสตร6 
ยุทธศาสตร6ท่ี 1     การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

  
1)  มีการเป?ดโอกาสให�ประชาชนมีส
วนร
วมในโครงการ/กิจกรรม 6.87 
2)  มีประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.78 
3)  มีการเป?ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.00 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต
อให�ประชาชน 6.12 
ทราบ  
5)  การเป?ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.00 
6)  การดําเนินงานเปVนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.87 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู
การแก�ไขปEญหาของประชาชน 7.00 
ในท�องถ่ิน  
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.50 

ภาพรวม 7.27 
  
 
 
จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองค�การบริหารส
วนตําบลลานตากฟBา จํานวน   100  ราย 
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ยุทธศาสตร6ท่ี 3    การพัฒนาด�านสังคม 
ความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

  
1)  มีการเป?ดโอกาสให�ประชาชนมีส
วนร
วมในโครงการ/กิจกรรม 5.25 
2)  มีประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.12 
3)  มีการเป?ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.87 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต
อให�ประชาชน 7.00 
ทราบ  
5)  การเป?ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 5.00 
6)  การดําเนินงานเปVนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.65 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู
การแก�ไขปEญหาของประชาชน 7.00 
ในท�องถ่ิน  
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.15 

ภาพรวม 6.63 
  
 
 
จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองค�การบริหารส
วนตําบลลานตากฟBา จํานวน   100  ราย 
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ยุทธศาสตร6ท่ี 4   การพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อม 
ความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

  
1)  มีการเป?ดโอกาสให�ประชาชนมีส
วนร
วมในโครงการ/กิจกรรม 8.87 
2)  มีประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.00 
3)  มีการเป?ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.50 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต
อให�ประชาชน 7.00 
ทราบ  
5)  การเป?ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.78 
6)  การดําเนินงานเปVนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.25 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู
การแก�ไขปEญหาของประชาชน 8.25 
ในท�องถ่ิน  
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 

ภาพรวม 7.71 
  
 
 
จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองค�การบริหารส
วนตําบลลานตากฟBา จํานวน   100  ราย 
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ยุทธศาสตร6ท่ี 5   การพัฒนาด�านการบริหารจัดการท่ีดี 
ความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

  
1)  มีการเป?ดโอกาสให�ประชาชนมีส
วนร
วมในโครงการ/กิจกรรม 8.87 
2)  มีประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.52 
3)  มีการเป?ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.00 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต
อให�ประชาชน 9.15 
ทราบ  
5)  การเป?ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.78 
6)  การดําเนินงานเปVนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.67 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู
การแก�ไขปEญหาของประชาชน 8.00 
ในท�องถ่ิน  
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.15 

ภาพรวม 8.14 
  
 
 
จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองค�การบริหารส
วนตําบลลานตากฟBา จํานวน   100  ราย 
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ยุทธศาสตร6ท่ี 6    การพัฒนาด�านการบริการสาธารณะ 
ความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

  
1)  มีการเป?ดโอกาสให�ประชาชนมีส
วนร
วมในโครงการ/กิจกรรม 7.25 
2)  มีประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.00 
3)  มีการเป?ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.25 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต
อให�ประชาชน 7.75 
ทราบ  
5)  การเป?ดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.65 
6)  การดําเนินงานเปVนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.00 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู
การแก�ไขปEญหาของประชาชน 7.25 
ในท�องถ่ิน  
8)  ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.15 

ภาพรวม 7.91 
  
 
 
จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองค�การบริหารส
วนตําบลลานตากฟBา  จํานวน  100  ราย 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 



ส�วนท่ี  4 
ข�อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

 
  จากการประเมินผลความพึงพอใจต
อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร�การพัฒนาของ
องค�การบริหารส
วนตําบลลานตากฟBา พบว
าประชาชนส
วนใหญ
มีความพึงพอใจในระดับปานกลางต
อผลการ
ดําเนินงานขององค�การบริหารส
วนตําบลลานตากฟBา โดยมีความพึงพอใจในทุกยุทธศาสตร� 
  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได�เสนอแนะข�อคิดเห็นไว�ดังนี้ 
 
  1.  อยากให�ตัดโครงการท่ีคิดว
าองค�การบริหารส
วนตําบลลานตากฟBาไม
ดําเนินการ เนื่องจาก
มีจํานวนโครงการเยอะมาก  ทําให�การติดตามประเมินผลไม
ประสบความสําเร็จเท
าท่ีควร   
  2. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทุกป$ ทําให�เราทราบถึงผลการดําเนินงานขององค�การ
บริหารส
วนตําบลลานตากฟBา  ว
าได�ดําเนินการเรื่องอะไรไปบ�างมากน�อยเพียง  เพ่ือท่ีเราจะได�ตอบประชาชนได�
หรือหากมีการตรวจสอบทางคณะกรรมการจะได�ชี้แจงได�ถูกต�อง 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


