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ค าน า 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้ก าหนดให้
มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผล เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้ง 
ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน 
พัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตาม
ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 

 คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง

เน่ืองจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริงองค์การบริหารส่วนต าบลลาน
สกา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในต าบล จึงจ าเป็นที่
จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ 
เพื่อใช้เปรียบเทียบการทางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. ๒๕61 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการ
ด าเนินงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณวัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถ บ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่
เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถ่ินได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมี
เครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหรือไม่อย่างไรซึ่ง 
“ระบบติดตาม”  และ  “ระบบประเมินผล”  จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
แม้แต่ยุติการด าเนินงาน 

๑. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการ ด าเนินงานให้
ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/ กิจกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลา ในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผลคือการตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือ
ภายหลังที่การด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว  ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผล
แผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มี การปฏิบัติไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการ
ไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือไม่ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง และตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ต่อไป 
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๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลลานสกาใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ 

บริหารงานได้หลายแนวทางดังนี้ 
๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา  สามารถพิจารณาจากการติดตาม

และประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ใช้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ 
ต้องการของประชาชนหรือไม่ 

๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ 
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่ 
    ๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผล
ต่อเน่ืองจากการติดตามผลการปฏิบัติงานถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่
ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
๓.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
๓.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
๓.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลลานสกาและ

แก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
๓.๔ เพื่อใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา  จะต้องด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)      
พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๘ ดังนี้  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นจ านวนสามคนคัดเลือก 
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นจ านวนสองคนคัดเลือก 
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
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โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสีป่ีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
ขั้นตอนที่ ๒ 
๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙  ดังนี้ 
(๑)  ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  

3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2  ดังนี้ 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล 
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ขั้นตอนที่ ๓ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 

3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 13 ดังนี้ 
(5)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ 

พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด 
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา  ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง ตามระเบียบฯ  ได้ก าหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล    
ลานสกา ดังนี้ 

๑. ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565)  ตามแนวทางการ
พิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท ๐๘03.๒/ว 
0600 ลงวันที่ 29  มกราคม  2559 

๒. ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาปีงบประมาณ 2564  และ 
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
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๕. ระเบียบวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตาม  ดังนี้ 
   (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลลาน
สกาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘ โดยมีภาค 
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม 

(๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน  ดังนี้ 
แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที ่๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
(๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบe-plan (www.dla.go.th)  และ การติดตามและ 

ประเมินผลด้วย ระบบe-laas  (www.dla.go.th) 
๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 
(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565) 
(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ  

ด าเนินงานปีละหน่ึงครั้ง 
๕.๓ เครื่องมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผล 

แบบที ่๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
แบบที ่๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
แบบที ่๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ 

e-laas (www.dla.go.th) 
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ส่วนที ่2 
วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.วิสัยทัศน์(Vision) 
“ลานสกาน่าอยู ่ประชาชนใฝ่เรียนรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง การท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ ์เน้นหนัก

คุณธรรม น าชุมชนเข้มแข็ง” 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา 

การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลลานสกาวิเคราะห์โดยการ 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพื่อช่วยในการก าหนดจดุแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threat) เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปก าหนดกลยุทธ์การท างาน
น าไปสู่การก าหนดวิสัยทศัน์ พันธกจิ ยุทธศาสตร ์และแนวทางการพัฒนาจากการ วิเคราะหS์WOT ได้ยุทธศาสตร์
การพัฒนา  6  ดา้น  ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การปรับปรุงพัฒนาแหลง่น้ า 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที ่5  การพฒันาการเมืองและการบริหาร 

  ยุทธศาสตร์ที ่6  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. เป้าประสงค ์
  1) เกษตรกรรมและกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้รับการสนับสนุนด้านความรู้ เครื่องมือ เงินทุน และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต าบลเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 
  2) สังคมเข้มแข็ง การศึกษามีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ประชาชน เยาวชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด ผู้ด้อยโอกาสในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 
  3) ประชาชนมีน้ าส าหรับท าการเกษตรที่เพียงพอ 
  4) เป็นเมืองน่าอยู่ มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบถ้วน 
  5) องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา ให้บริหารประชาชนอย่างรวดเร็วและโปร่งใส 
  6) ทรัพยากรธรรมชาติ ได้ รับการอนุ รักษ์  ประชาชน เยาวชนมีจิตส านึ กรักป่ า  และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุนชนสะอาดไม่มีปัญหาขยะมูลฝอย ประชาชนมีสถานที่ผักผ่อนหย่อนใจ 
4. ตัวชี้วัด 
  1) ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  2) ประชาชนมีแหล่งน้ าเพียงพอในการบริโภค อุปโภคและท าการเกษตร 
  3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีอย่างครบครันและทั่วถึง 
  4) การพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5) ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาน 
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5. ค่าเป้าหมาย 
 

 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม

พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นทีต่ าบลลาน
สกา 
 

2. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาสังคม          โครงการพัฒนาสงัคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้
ยากไร ้ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมเยาวชน สตร ีอุดหนนุ อปท.
อื่น ส่วนราชการหรือหนว่ยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน 
องค์กรการกุศล องค์กรทีจ่ัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อด าเนิน
โครงการที่มีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาดา้นสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชวีิต   ฯลฯ  
          ด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ด าเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ 
อปพร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้  
         ปลูกจติส านึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ เพิ่มประสิทธภิาพ 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน ฯลฯ   
        การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุม
ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ 
       พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุข
ของหมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลานสกา 
ฯลฯ 
        พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ  สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการ
จัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
ฯลฯ   
อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เช่น -
โครงการประเพณีลอยกระทง  แห่ผ้าขึ้นธาตุ  กวนข้าว
ยาคู  ฯลฯ 
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3. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ า ก่อสร้างและปรับปรุง รางระบายน้ า ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ 
คสล. ฝายทดน้ า  บริหารจัดการระบบน้ าอุปโภคบริโภค
และน้ าที่ใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ  
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานต่างๆ
ในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน อาคารตา่งๆ   ป้ายจราจร 
กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ  

  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการ
บริหาร 

เพื่อพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลสูงสุด 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

การบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น การบริหารจดัการขยะแบบครบ
วงจร ตั้งแตต่้นทางถึงปลายทาง   การปลูกต้นไม้ในป่า
ชุมชนป่าต้นน้ า  ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนรุกัษ์
ฟื้นฟูแหล่งน้ า สรา้งและซ่อมแซมฝายชะลอน้ า ตาม
พระราชด ารฯิ เป็นต้น 

  
  
6. กลยุทธ ์

  ๑. การพัฒนาสวัสดิการสังคม 
  ๒. การพัฒนาสาธารณสุข 
  ๓. การพัฒนาสร้างจิตส านึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด                
                     ๔. การสร้างความเข้มแข็งชุมชน  สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน       
  5. การพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 

    สะพาน อาคารสถานที่ 
                     6. การพัฒนา ปรับปรุง และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
  7.  การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาระบบน้ าอุปโภค – บริโภค 

     และน้ าเพื่อการเกษตร 
  8.  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 
  9.  การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
  10.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และพัฒนาการเรียนรู้ 
  11.  การส่งเสริม  สนับสนุน  ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี 

         และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
12.  การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

  13.  การพัฒนา  ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  14.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน 
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15.  การพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการ 
         บริหาร เพื่อให้การบริการที่ดีแก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมมาภิบาล          

   16.  พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
การจดัท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของอบต.มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.     

ลานสกาน่าอยู่ 
ประชาชนใฝ่เรียนรู้  
สู่เศรษฐกิจพอเพียง  
การท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ เน้นหนัก

คุณธรรม  
น าชุมชนเข้มแข็ง 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 

 

การพัฒนาสังคม 

 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 
การพัฒนา

การเมืองและการ
บริหาร

 
การปรับปรุง

พัฒนาแหล่งน้ า 

 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 
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ส่วนที ่3 
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลลานสกาไดด้ าเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลลานสกาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 น ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลานสกา  ดังนี ้

แบบที ่1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าช้ีแจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นโดยจะท าการ 
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากทีอ่งค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

  ประเด็นการประเมิน มีการ ไม่มีการ 
   ด าเนินงาน ด าเนินงาน 
ส่วนที ่๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑. มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๒. มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๓. มีการจดัประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ √  
๔. มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๕. มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผน √  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   

 ส่วนที ่๒ การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล √  
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน √  
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา √  
ท้องถิ่น   
๑o. มีการก าหนดวิสัยทศัฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ √  
ศักยภาพของท้องถ่ิน   
๑๑. มีการก าหนดวิสัยทศัน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ √  
ยุทธศาสตร์จังหวดั   
๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน √  
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตรท์ี่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา √  
๑๗. มีการจดัท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์ √  
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แบบที ่๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา 

ค าช้ีแจง : แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) โดยมีก าหนดระยะเวลาใน การตดิตามและ
รายงานผลการด าเนินงานปีละหน่ึงครั้ง โดยเริ่มตัง้แต่ เดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
************************************************************************************************** 
ส่วนที่  ๑ ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ องค์การบริหารสว่นต าบลลานสกา  อ าเภอลานสกา  จังหวดันครศรีธรรมราช 
๒. รายงานผลการด าเนินงาน 
    เดือนตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 
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ส่วนที ่๒ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – พ.ศ. ๒๕๖๕)  

 

ยุทธศาสตร์ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ดา้นการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

25 12,465,000.- 10 660,000.- 7 350,000.- 10 
 

450,000.- 14 1,700,000.- 66 15,625,000.- 

2. ดา้นการพัฒนา
สังคม 

72 17,913,732.- 75 19,096,600.- 73 18,518,300.- 78 
 

19,789,500.- 70 21,185,500.- 368 96,476,632.- 

3. ดา้นการพัฒนา
ปรับปรุงแหล่งน้ า 

- - 3 644,000.- 16 22,804,000.- 9 
 

3,060,000.- 17 9,750,000.- 45 36,258,000.- 

4. ดา้นการพัฒนา
โครงสรา้งพื้นฐาน 

25 11,203,000.- 11 15,507,000.- 36 35,430,000.- 48 
 

39,182,000.- 49 67,970,000.- 169 169,292,000.- 

5. ดา้นการพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

13 1,681,200.- 17 1,699,500.- 16 2,606,400.- 
16 

 
 

10,660,400.- 14 4,314,400.- 76 20,961,900.- 

6. ดา้นการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9 590,000.- 6 185,000.- 8 255,000.- 
7 
 
 

225,000.- 4 115,000.- 34 1,370,000.- 

รวม 144 43,852,932.- 122 37,792,100.- 156 79,963,700.- 168 73,366,900.- 168 105,034,900.- 758 339,983,532.- 
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4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖1 - ๒๕๖๕) (ตามข้อบัญญัติ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ทั้งหมดจ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 

ที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
จ านวนโครงการ 

ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

ที่ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 6.25 - - - - 3 6.25 - - 
2. ด้านการพัฒนาสังคม 37 77.09 - - - - 24 50 13 27.09 
3. ด้านการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า - - - - - - - - - - 
4. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน - - - - - - - - - - 
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการ
บริหาร 

6 12.50 - - - - 5 10.41 1 2.09 

6. ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

2 4.16 - - - - 2 4.16 - - 

รวม 48 100 - - - - 34 70.82 14 29.18 
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โครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

เบิกจ่ายเงินแล้ว 
ที ่ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 
เบิกจ่าย จ านวน(บาท) คงเหลือ 

1 โครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทางถนนในเขต
ต าบลลานสกา 

128,900.- 128,000.- 900.- 

2 โครงการซ่อมแซมถนนซอยในเผียน-เขาวัง หมู่ที่ 2   
ต าบลลานสกา 

77,000.- 76,500.- 500.- 

3 โครงการซ่อมแซมถนนซอยตาแมน-วัดน้ ารอบ(ล่าง) 
หมู่ที่ 3   ต าบลลานสกา 

221,000.- 220,000.- 1,000.- 

4 โครงการซ่อมแซมถนนซอยใสช่อ-หนานกระโจน หมู่ที่ 
3  ต าบลลานสกา 

96,000.- 95,500.- 500.- 

5 โครงการซ่อมแซมถนนซอยนายชีพ-เขามอ หมู่ที่ 5  
ต าบลลานสกา 

160,000.- 159,000.- 1,000.- 

6 โครงการซ่อมแซมถนนซอยเขามอ หมู่ที่ 5  ต าบล
ลานสกา 

124,000.- 123,000.- 1,000.- 

7 โครงการซ่อมแซมถนนซอยสวนบ้านเก่า-หนานฝน 
หมู่ที่ 5  ต าบลลานสกา 

275,000.- 274,000.- 1,000.- 

8 โครงการซ่อมแซมถนนซอยศรีผกาอุทิศ หมู่ที่ 5  
ต าบลลานสกา 

302,000.- 301,000.- 1,000.- 

9 โครงการซ่อมแซมถนนคอสะพานคลองอินทนิล หมู่ที่ 
5  ต าบลลานสกา 

24,900.- 24,000.- 900.- 

10 โครงการปรับปรุงถนนซอยสวนใหญ่ หมู่ที่ 6 ต าบล
ลานสกา   

86,000.- 85,000.- 1,000.- 

11 โครงการซ่อมแซมถนนซอยเขาแค่-สันหินช่อง หมู่ที่ 7 
ต าบลลานสกา 

255,000.- 251,000.- 4,000.- 

12 โครงการซ่อมแซมถนนซอยคลองหัวนอน หมู่ที่ 7 
ต าบลลานสกา 

92,000.- 91,500.- 500.- 

13 โครงการต่อท่อระบบประปาฝายบางน้ าใส หมู่ที่ 7 
ต าบลลานสกา 

154,900.- 154,000.- 900.- 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทวี
พัฒนา  (นศ.ถ.161-10) หมู่ที่ 2  ต าบลลานสกา   

451,000.- 450,000.- 1,000.- 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564   
 

โครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ต่อ) 
เบิกจ่ายเงินแล้ว 
 
ที ่ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 
เบิกจ่าย จ านวน(บาท) คงเหลือ 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบน
บ้าน-นายหน่วง (นศ.ถ.161-18) หมู่ที่ 4 ต าบลลาน
สกา   

489,000.- 488,000.- 1,000.- 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีผกา
อุทิศ (นศ.ถ.161-64) หมู่ที่ 5 ต าบลลานสกา   

279,000.- 278,000.- 1,000.- 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสม
จิตร-์สวนใหญ่ (นศ.ถ.161-24) หมู่ที่ 5 ต าบลลาน
สกา   

488,000.- 487,000.- 1,000.- 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาย
ชีพ-เขามอ (นศ.ถ.161-63) หมู่ที่ 5 ต าบลลานสกา   

488,000.- 487,000.- 1,000.- 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนอก
สวน-อ่าวไอ้แกลบ (นศ.ถ.161-54) หมู่ที่ 6 ต าบล
ลานสกา   

444,000.- 443,000.- 1,000.- 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาย
คณิต-ปลายน้ าราง (นศ.ถ.161-65) หมู่ที่ 6 ต าบล
ลานสกา   

435,000.- 434,000.- 1,000.- 

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาแค่-
ควนหลาโอน (นศ.ถ.161-67) หมู่ที่ 7 ต าบลลาน
สกา   

473,000.- 472,000.- 1,000.- 

22 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ต้นมะม่วง-บางน้ าใส (นศ.ถ.161-15) หมู่ที่ 7 ต าบล
ลานสกา   

453,000.- 452,000.- 1,000.- 

23 โครงการก่อสร้างพนังป้องกันการพังทลายของดิน 
ถนนสายต้นมะม่วง-บางน้ าใส  หมู่ที่ 7 ต าบลลานสกา   

156,900.- 156,000.- 900.- 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564   
 

โครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ต่อ) 
เบิกจ่ายเงินแล้ว 
 
ที ่ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

(บาท) 
เบิกจ่าย จ านวน(บาท) คงเหลือ 

24 โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก สายนายเชย หมู่ที่ 
1  ต าบลลานสกา 

230,000.- 229,000.- 1,000.- 

25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าถนนต้นมะม่วง หมู่ที่ 4 
ต าบลลานสกา 

277,000.- 276,000.- 1,000.- 

 รวม 6,660,600.- 6,634,500 26,100 
 
5. การเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม งบจากกรม

ส่งเสริมฯ,อบจ. 
รวม 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 0.00 -  0.00 
2. ด้านการพัฒนาสังคม 2,312,076.00 - - 2,312,076.00 
3. ด้านการพัฒนาปรับปรุง
แหล่งน้ า 0.00 154,000.00 - 154,000.00 

4. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 0.00 6,480,500.00 5,659,800.00 12,140,300.00 

5. ด้านการพัฒนาการเมือง
และการบริหาร 99,000.00 - - 99,000.00 

6. ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0.00 
 

- - 0.00 

รวม 2,411,076.00 6,634,500.00 5,659,800.00 14,705,376.00 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564   
 

ส่วนที่ ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินจากหน่วยงานภายนอก 
๖. โครงการที่ได้รับเงินจากหน่วยงานภายนอก (กรมส่งเสริมฯ,อบจ.)  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณที ่
เบิกจ่ายไป 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.161-66) สาย
ปากแพรก-เขาแค่ หมู่ที่ 7 ต าบลลานสกา 
(กรมส่งเสริมฯ) 

√ - - 3,690,000.00 
 

2,100,000.00 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.161 - 59  สาย
นายเผียน – เขาวัง บ้านในเผียน หมู่ที่ 2 
ต าบลลานสกา 

√ - - 4,727,000.00 
 

2,577,800.00 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.161-65 สาย
นายคณิต – ปลายน้ าราง หมู่ที ่7 ต าบลลาน
สกา(กรมส่งเสริมฯ) 

√ - - 491,000.00 
 

491,000.00 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.161 - 67  สาย
ควนหลาโอน หมู่ที่ 7    ต าบลลานสกา 
(กรมส่งเสริมฯ) 

√ √ - 491,000.00 
 

491,000.00 
 

รวม 4 - - 9,399,000.- 5,659,800.00 
 
สรุป  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลลานสกา  ตามที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ทั้ง  6  ด้าน บรรจุโครงการไว้จ านวน  168 โครงการ สามารถน า 
โครงการมาด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 43 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 25.60  ของ
โครงการทั้งหมด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เฉพาะป ีพ.ศ. 2564 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564   
 

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์ 

ค าชี้แจง  แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะในการรายงานปี
ละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
  1. องค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา  อ าเภอลานสกา  จังหวัดนครศรธีรรมราช 
  2. รายงานผลการด าเนินงานระยะ 1 ปี ( เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 ) 
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตรแ์ละโครงการในปี พ.ศ.2564  
   3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ 10 0 
2. ดา้นการพัฒนาสังคม 78 13 
3. ดา้นการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า 9 1 
4. ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 48 28 
5. ดา้นการพัฒนาการเมอืงและการบริหาร 16 1 
6. ดา้นการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 0 

รวม 168 43 
 
ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงาน 

4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสว่นต าบลลานสกาในภาพรวม 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม √   
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม √   
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม √   
๔. มีการรายงานผลด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ √   
๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม √   
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด √   
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน √   
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน √   
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม √   

ภาพรวม √   
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564   
 

(สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน แบบที ่๓/๒ และ ๓/๓) 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
............................................................................................................................. ................................ 

**เก็บข้อมูลประชาชนต าบลลานสกา  หมู่ที่ 1 – 7 จ านวน 70 ชุด  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (1) ชาย  จ านวน 36 คน     (2) หญิง จ านวน  34 คน 

2. อายุ  (1) ต่ ากวา่ 20 ปี จ านวน  7  คน   (2) 20-30 ปี จ านวน  11 คน 
(3) 31-40 ปี จ านวน 11 คน    (4) 41 – 50 ปี  จ านวน 16 คน 
(5)  51 – 60 ปี จ านวน 14 คน  (6) มากกวา่ 60 ปี จ านวน 11 คน 

3. การศึกษา   (1) ประถมศึกษา จ านวน  16  คน          (2) มัธยมศึกษา/เทียบเท่า จ านวน  32  คน 
  (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 5 คน 

(4) ปริญญาตร ีจ านวน 14 คน  (5) สูงกว่าปริญญาตร ีจ านวน 3 คน 

4. อาชีพหลัก  (1) รับราชการ จ านวน 8 คน   (2) เอกชน/รัฐวสิาหกิจ จ านวน  6 คน 
  (3) ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตวั จ านวน 10 คน   (4) รับจ้าง จ านวน 11 คน 

(5) นักเรียน/นักศึกษา จ านวน  10  คน   (6) เกษตรกร จ านวน 25  คน 

ส่วนที่ ๒  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 
(เต็ม  4,2๐๐ คะแนน) 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 3,952 พอใจมาก 

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม 3,562 พอใจมาก 

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 3,769 พอใจมาก 

๔. มีการรายงานผลด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 3,834 พอใจมาก 

๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3,766 พอใจมาก 

๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3,505 พอใจมาก 

๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน 3,965 พอใจมาก 

๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 3,925 พอใจมาก 

๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3,864 พอใจมาก 

รวม (เต็ม  37,8๐๐  คะแนน) 34,142 พอใจมาก 
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๒. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร ์
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  7๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึงพอใจ 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม - ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์covid-19 

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม - ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์covid-19 

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม - ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์covid-19 

๔. มีการรายงานผลด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ - ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์covid-19 

๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์covid-19 

๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด - ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์covid-19 

๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน - ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์covid-19 

๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน - ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์covid-19 

๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์covid-19 

รวม (เต็ม 6,3๐๐  คะแนน) 
- 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์covid-19 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคม 
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 
(เต็ม  7๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึงพอใจ  

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 611 พอใจมาก 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม 645 พอใจมาก 

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 592 พอใจมาก 

๔. มีการรายงานผลด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 594 พอใจมาก 

๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 584 พอใจมาก 

๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 629 พอใจมาก 

๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 658 พอใจมาก 

๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 664 พอใจมาก 

๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 663 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 6,3๐๐  คะแนน) 5,640 พอใจมาก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า 
 ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 
(เต็ม  7๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึงพอใจ  

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 532 พอใจมาก 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม 582 พอใจมาก 

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 554 พอใจมาก 

๔. มีการรายงานผลด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 563 พอใจมาก 

๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 546 พอใจมาก 

๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 612 พอใจมาก 

๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 624 พอใจมาก 

๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 632 พอใจมาก 

๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 602 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 6,3๐๐  คะแนน) 5,247 พอใจมาก 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 
(เต็ม  7๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึงพอใจ  

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 632 พอใจมาก 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม 641 พอใจมาก 

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 579 พอใจมาก 

๔. มีการรายงานผลด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 582 พอใจมาก 

๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 589 พอใจมาก 

๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 627 พอใจมาก 

๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 618 พอใจมาก 

๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 624 พอใจมาก 

๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 668 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 6,3๐๐  คะแนน) 5,560 พอใจมาก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 
(เต็ม  7๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึงพอใจ  

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 591 พอใจมาก 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม 675 พอใจมาก 

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 542 พอใจมาก 

๔. มีการรายงานผลด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 583 พอใจมาก 

๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 559 พอใจมาก 

๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 578 พอใจมาก 

๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 597 พอใจมาก 

๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 615 พอใจมาก 

๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 659 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 6,3๐๐  คะแนน) 5,399 พอใจมาก 

  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 

(เต็ม  7๐๐  คะแนน) 
ระดับความพึงพอใจ  

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม - ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์covid-19 

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม - ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์covid-19 

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม - ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์covid-19 

๔. มีการรายงานผลด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ - ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์covid-19 

๕. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์covid-19 

๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด - ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์covid-19 

๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน - ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์covid-19 

๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน - ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์covid-19 

๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์covid-19 

รวม (เต็ม 6,3๐๐  คะแนน) 
- 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์covid-19 
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ส่วนที่ 4 
ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผล 

ในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
***************** 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3 ) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑๓ และข้อ ๒๙ ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่  มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2562  และการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นการวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายและ
ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้น  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความ
เหมาะสมเพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบและเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

ดังนั้น  เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามระเบียบและหนังสือ  
สั่งการดังกล่าวจึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาโดยสรุปผลการ
ประเมินมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
    3.5 กลยุทธ ์ (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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  2. แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง   
การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง    
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า
พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

2 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า                 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
5 

 
5 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3 2 
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ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ
(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ต้น 
 

3 3 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 
 

3 3 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

3 3 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่  
S-Strength (จุ ด แ ข็ ง ) W-Weakness (จุ ด อ่ อ น )                  
O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 
 

3 3 

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 
 

60 
(10) 

 
9 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 
 

10 9 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล      
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 
 
 

9 
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ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3. ยุทธศาสตร์(ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3 .9  ความ เชื่ อม โยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่ เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น  

5 
 
 

5 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 
 
 

5 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งส่ิงใดที่ชัดเจน  
 

5 4 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 4 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่ งหมายใน เรื่ อ งใด เรื่ อ งหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิ ดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
ระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

5 
 
 
 

4 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  Thailand 4.0 แผนพัฒนา
ภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 4 

รวมคะแนน 100 93 
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  3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

5 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

5 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  

5 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

5 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 
รวมคะแนน 100 
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  4. แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแ
นน
เต็ม 

คะแ
นนที่
ได้ 

1.การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

8 

2. การ
ประเมินผล

การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิน่ไป
ปฏิบัติใน

เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่
ได้ก าหนดไว้ 
2) วิ เคราะห์ ผลกระทบ/สิ่ งที่ ก ระทบ ( Impact) โครงการที่ ด าเนิ นการใน เชิ งปริมาณ 
(Quantitative) 

10 
 
 

9 

3. การ
ประเมินผล

การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิน่ไป
ปฏิบัติใน

เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัด
ว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 8 

4. แผนงาน
และ

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (DemandAnalysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ  

10 8 
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ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

5. โครงการพัฒนา 
5 .1  ความชั ด เจนของชื่ อ
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5 .3  เป้ า ห ม าย  ผ ล ผ ลิ ต
โครงการมีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
5 .4  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
20 ปี 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 .6  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
สอดคล้องกับ Thailand 4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
5 
 
 
 

 
4 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน   มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไรกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหนเร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไรใคร
คือกลุ่มเป้าหมายของโครงการหากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดลง
ไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 4 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6)การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) 
ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม                (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง(5) การสร้างค วาม
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 4 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ท าน้อย ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4 
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5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถ
แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

 
5 
 
 
 

 
4 

5 .8  โครงการแก้ ไข ปัญ หา
ค ว า ม ย า ก จ น ห รื อ ก า ร
เส ริมสร้ า งให้ ป ระ เท ศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

5 5 

5 .9  งบ ประม าณ  มี ค วาม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ เ ป้ า ห ม า ย 
(ผลผลิตของโครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)   
(4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม 
(Equity)   (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 4 

5.10 มีการประมาณการราคา
ถู ก ต้ อ ง ต า ม ห ลั ก วิ ธี ก า ร
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์                

5 3 

5.11 มีการก าหนดตัวชี้ วัด 
(KPI)  แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ได้  (measurable) ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

5 4 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  (3 ) ระบุสิ่ งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4 

รวมคะแนน 100 81 
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  5. การวดัผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติรูปภาพกราฟข้อมูลตา่งๆ จาก 
  5.1 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
   (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
   (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model 
ของ Kaplan & Norton  
   (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ ์(Result Framework Model (RF)) 
   (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
   (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวดักระบวนการปฏิบัติงานหรอื PPMS 
   (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธกีารแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึน้หรือ 
Problem-Solving Method  
   (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
   (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
   (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
   (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
   (11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ                
(1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได ้
  5.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรคา่ใช้จา่ย (Cost) เวลา  
(Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
  5.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
  5.4 วดัผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร ่(Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
  5.5 ผลกระทบ (Impact) 
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ส่วนที ่๕ 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

***************************** 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓  และ ข้อ ๒๙ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗  ลงวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๘  เรื่องเร่งรัดการน าเข้าข้อมูล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเข้าข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้
ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 นั้น 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าวองค์การบริหาร       
ส่วนต าบลลานสกาโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา จึง
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ด้วยระบบ e-plan ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ  ดังนี้ 
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ประกาศ อบต.ลานสกา 

เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

    ดว้ยรฐัธรรมนญู มาตรา 253 ก าหนดให ้อปท.สภาทอ้งถิ่น และผูบ้รหิารทอ้งถิ่น เปิดเผยขอ้มลูและรายงานผลการด าเนินงานใหป้ระชาชนทราบ รวมตลอดทัง้ มีกลไกใหป้ระชาชนในทอ้งถินมี

สว่นรว่มดว้ย ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

    ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) ก าหนดใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล

ต่อสภาทอ้งถิ่น และคณะกรรมการ พฒันาทอ้งถิ่น พรอ้มทัง้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัท่ีผูบ้รหิาร

ทอ้งถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดงักลา่ว และตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสบิวนั โดยอย่างนอ้ยปีละสองครัง้ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตลุาคมของทกุปี 

    ดงันัน้เพ่ือการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น อบต.ลานสกา จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการ

จดัท างบประมาณ การใชจ่้าย และผลการด าเนินงาน รวมทัง้การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนรว่มในการตรวจสอบ

และก ากบัการบรหิารจดัการอบต.ลานสกา ดงันี ้ 

ก. วิสัยทศัน ์ของอบต.ลานสกา  

    "ลานสกาน่าอยู่ ประชาชนใฝ่เรียนรู ้สูเ่ศรษฐกิจพอเพียง การท่องเท่ียวเชิง อนรุกัษ ์เนน้หนกัคณุธรรม น าชมุชนเขม้แข็ง" 

ข. พันธกิจ ของอบต.ลานสกา  

    1. การพฒันาสวสัดิการสงัคม  

    2. การพฒันาสาธารณสขุ  

    3. การพฒันาสรา้งจิตส านึกเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการแพรร่ะบาด  

     ของยาเสพติด  

    4. การสรา้งความเขม้แข็งชมุชน สนบัสนนุความปลอดภยัในชีวติและ  

     ทรพัยส์นิ  

    5. การพฒันาก่อสรา้ง ปรบัปรุง บ ารุงรกัษาถนน ทางเทา้ ท่อระบาย  

     น า้ สะพาน อาคารสถานท่ี  

    6. การพฒันา ปรบัปรุง และติดตัง้ไฟฟ้าสาธารณะ  

    7. การพฒันา ก่อสรา้ง ปรบัปรุง และบ ารุงรกัษาระบบน า้อปุโภค ?  

     บรโิภค และน า้เพ่ือการเกษตร  

    8. การพฒันาสง่เสรมิอาชีพแก่ประชาชน  

    9. การสง่เสรมิและพฒันาการท่องเท่ียว  

    10. การพฒันาคณุภาพการศึกษา และพฒันาการเรียนรู ้ 

    11. การสง่เสรมิ สนบัสนนุ ท านบุ  ารุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม  

     ประเพณี และภมูิปัญญาทอ้งถิ่น  

    12. การสง่เสรมิการกีฬาและนนัทนาการ  

    13. การพฒันา ฟ้ืนฟูและอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม  

    14. การสง่เสรมิการมีส่วนรว่มในการพฒันาทอ้งถิ่นของประชาชน  

    15. การพฒันาบคุลากรและองคก์รใหท้นัสมยั มีประสทิธิภาพในการ  

     บรหิาร เพ่ือใหก้ารบรกิารท่ีดีแก่ประชาชนและเป็นองคก์ร  

     ธรรมมาภิบาล  
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    16. พฒันาการจดัเก็บรายไดใ้หท้นัสมยัและมีประสทิธิภาพ                                                                                        

     

ค. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ของอบต.ลานสกาไดก้  าหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันายทุธศาสตรไ์ว ้6 ยทุธศาสตร ์ดงันี ้

    ยทุธศาตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจ 

 

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสงัคม 

 

    ยทุธศาสตรก์ารปรบัปรุงและพฒันาแหลง่น า้ 

 

    ยทุธศาตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 

    ยทุธศาตรก์ารพฒันาการเมืองและการบรหิาร 

 

    ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

ง. การวางแผน 

    อบต.ลานสกา ไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบญัญตัิไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมีสว่นรว่มของประชาชน 

เช่น การจดัเวทีประชาคม การประชมุกรรมการชมุชน เพ่ือรบัฟังปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้รงิของประชาชนในพืน้ท่ี ก่อนน ามาจดัท าโครงการเพ่ือพฒันาพืน้ท่ี ท่ีบรรจไุวใ้นแผนพฒันา 3 ปี 

ต่อไป  

    อบต.ลานสกา ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้  าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร ์

2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยทุธศาตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจ 25 12,465,000.00 10 660,000.00 7 350,000.00 10 450,000.00 14 1,700,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสงัคม 72 17,913,732.00 75 19,096,600.00 73 18,518,300.00 78 19,789,500.00 70 21,185,500.00 

ยทุธศาสตรก์ารปรบัปรุงและพฒันาแหลง่น า้ 0 0.00 3 644,000.00 16 22,804,000.00 9 3,060,000.00 17 9,750,000.00 

ยทุธศาตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 25 11,203,000.00 11 15,507,000.00 29 31,960,000.00 48 39,182,000.00 49 67,970,000.00 

ยทุธศาตรก์ารพฒันาการเมืองและการบรหิาร 13 1,681,200.00 17 1,699,500.00 16 2,606,400.00 16 10,660,400.00 14 4,314,400.00 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม 
9 590,000.00 6 185,000.00 8 255,000.00 7 225,000.00 4 115,000.00 

รวม 144 43,852,932.00 122 37,792,100.00 149 76,493,700.00 168 73,366,900.00 168 105,034,900.00 
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   จ. การจัดท างบประมาณ 

ผูบ้รหิารอบต.ลานสกา ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญตัิงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจอุยู่ในขอ้บญัญตัิงบประมาณ จ านวน 75 โครงการ งบประมาณ 10,091,204 บาท สามารถจ าแนกตาม

ยทุธศาสตร ์ไดด้งันี ้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

ยทุธศาตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจ 3 55,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสงัคม 44 4,105,804.00 

ยทุธศาสตรก์ารปรบัปรุงและพฒันาแหลง่น า้ 1 0.00 

ยทุธศาตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 19 0.00 

ยทุธศาตรก์ารพฒันาการเมืองและการบรหิาร 6 5,920,400.00 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 2 10,000.00 

รวม 75 10,091,204.00 

 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญตัิงบประมาณ อบต.ลานสกา มีดงันี ้

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถุ 

ประสงค ์
ผลผลิต 

1.  
ยทุธศาตรก์ารพฒันา

เศรษฐกิจ 

โครงการพฒันาเพิ่มศกัยภาพคณะ

กรรมการบรหิารศนูยถ์่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรและเกษตรกร 

10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ืออบรมใหค้วามรูก้บัคณะกรรมการ

ศนูยฯ์และเกษตรกร  

คณะกรรมการและเกษตรกรได้

ประสบการณ ์

2.  
ยทุธศาตรก์ารพฒันา

เศรษฐกิจ 
โครงการสง่เสรมิอาชีพ 25,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือสง่เสรมิอาชีพ ยกระดบั พฒันาฝีมือ 

เพิ่มศกัยภาพดา้นอาชีพ ใหแ้ก่เกษตรกร 

กลุม่สตรี เยาวชน ผูส้งูอาย ุผูพ้ิการ และ

ประชาชนทั่วไป 

เกษตรกร กลุม่สตรี เยาวชน ผูส้งูอาย ุ

ผูพ้ิการ และประชาชนทั่วไป 

3.  
ยทุธศาตรก์ารพฒันา

เศรษฐกิจ 

โครงการประชาสมัพนัธแ์หลง่ท่องเท่ียว

และกิจกรรมการท่องเท่ียว 
20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือประชาสมัพนัธแ์หลง่ท่องเท่ียวใน

ต าบลลานสกาใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัในวงกวา้ง

ขึน้ 

จดัท าโครงการประชาสมัพนัธแ์หลง่

ท่องเท่ียว 

4.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันา
โครงการจดัการแข่งขนักีฬาศนูยพ์ฒันา

เด็กเลก็องคก์ารบรหิารส่วนต าบลลาน
0.00 ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั
เพ่ือใหน้กัเรียนเลน่กีฬาเพ่ือสง่เสรมิ นกัเรียนศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์าร
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สงัคม สกา ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

พฒันาการดา้นรา่งกายใหแ้ข็งแรงสมวยั บรหิารสว่นต าบลลานสกา 

5.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 
โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาต ิ 0.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือใหป้ระชาชนเห็นความส าคญัและ

ความตอ้งการของเด็ก และเพ่ือกระตุน้

ใหเ้ด็กตระหนกัถึงบทบาทอนัส าคญัของ

ตนในประเทศ โดยปลกูฝังใหเ้ด็กมีสว่น

รว่มในสงัคม เตรียมพรอ้มใหต้นเองเป็น

ก าลงัของชาติ 

เพ่ือใหเ้ด็กกลา้แสดงออกและไดเ้ขา้

รว่มกิจกรรมต่างๆในวนัเด็กแห่งชาติ 

6.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

โครงการสานสมัพนัธค์รูผูป้กครองสู่

ชมุชน 
1,882.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือใหมี้กิจกรรมระหวา่งครูและ

ผูป้กครองไดร้ว่มกนัพบปะพดูคยุหารือ 

เพ่ือสามารถสง่เสรมิ แกไ้ข และผลกัดนั

ใหเ้ด็กไดเ้รียนรูค้วบคู่เป็นแนวทาง

เดียวกนัทัง้บา้นและโรงเรียน 

- กิจกรรมเย่ียมบา้น - กิจกรรมประชมุ

ผูป้กครอง - กิจกรรมภมูิปัญญา

ทอ้งถิ่น 

7.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

โครงการสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม

ส าหรบัเด็กปฐมวยั 
2,500.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือใหน้กัเรียนเขา้รว่มกิจกรรมต่างๆท่ี

เป็นการสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม

ในเด็กเลก็ 

- กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ - กิจกรรมวนั

อาสาฬหบชูา/วนัเขา้พรรษา - กิจกรรม

วนัไหวค้รู - กิจกรรมส าหรบัเด็ก

ปฐมวยั - กิจกรรมสง่เสรมิมารยาทไทย 

- กิจกรรมสง่เสรมิวถีิพอเพียงในศนูย์

พฒันา 

8.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

โครงการพฒันาแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทาง

การศึกษา 
7,238.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือสรา้งแรงจงูใจในการเรียนใหก้บั

นกัเรียน 

นกัเรียนมีแรงจงูใจในการเรียนและ

พรอ้มเรียนรู ้

9.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

สนบัสนนุอาหารเสรมิ(นม)แก่นกัเรียน

ประถมศึกษาในเขตต าบลลานสกา 
776,062.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือสง่เสรมิและสนบัสนนุใหเ้ด็กมี

พฒันาการรา่งกายและสติปัญญา 

อาหารเสรมิ(นม)และอาหารกลางวนั

โรงเรียน 3 แห่ง 

10.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

สนบัสนนุอาหารเสรมิ(นม)และอาหาร

กลางวนัแก่ศนูยเ์ด็กเลก็องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลลานสกา 

776,062.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือสง่เสรมิและสนบัสนนุใหเ้ด็กมี

พฒันาการทางรา่งกายและสติปัญญา 

อาหารเสรมิ(นม)และอาหารกลางวนั

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

11.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

สนบัสนนุอาหารกลางวนัใหก้บัเด็ก

นกัเรียนโรงเรียนวดัเจดีย ์
296,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือใหเ้ด็กไดร้บัประทานอาหารกลางวนั

อย่างทั่วถึง และมีคณุค่าทางโภชนาการ

อย่างเพียงพอ เหมาะสม ต่อความ

ตอ้งการของรา่งกาย 

เด็กไดร้บัประทานอาหารกลางมี

คณุค่าครบถว้นทางโภชนาการครบทกุ

คน 



36 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564   
 

12.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

สนบัสนนุอาหารกลางวนัใหก้บัเด็ก

นกัเรียนโรงเรียนวดัน า้รอบ 
528,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือใหเ้ด็กไดร้บัประทานอาหารกลางวนั

อย่างทั่วถึง และมีคณุค่าทางโภชนาการ

อย่างเพียงพอ เหมาะสม ต่อความ

ตอ้งการของรา่งกาย 

เด็กไดร้บัประทานอาหารกลางมี

คณุค่าครบถว้นทางโภชนาการครบทกุ

คน 

13.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

สนบัสนนุอาหารกลางวนัใหก้บัเด็ก

นกัเรียนโรงเรียนวดัวงัหงส ์
548,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือใหเ้ด็กไดร้บัประทานอาหารกลางวนั

อย่างทั่วถึง และมีคณุค่าทางโภชนาการ

อย่างเพียงพอ เหมาะสม ต่อความ

ตอ้งการของรา่งกาย 

เด็กไดร้บัประทานอาหารกลางมี

คณุค่าครบถว้นทางโภชนาการครบทกุ

คน 

14.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

สนบัสนนุอาหารกลางวนัใหก้บัเด็ก

นกัเรียนศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ อบต.ลาน

สกา 

479,260.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือใหเ้ด็กไดร้บัประทานอาหารกลางวนั

อย่างทั่วถึง และมีคณุค่าทางโภชนาการ

อย่างเพียงพอ เหมาะสม ต่อความ

ตอ้งการของรา่งกาย 

เด็กไดร้บัประทานอาหารกลางมี

คณุค่าครบถว้นทางโภชนาการครบทกุ

คน 

15.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

โครงการเขา้ค่ายฝึกอบรมคณุธรรม 

จรยิธรรม เสรมิสรา้งคณุภาพชีวติ 

โรงเรียนวดัเจดีย ์

3,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมใหก้บั

เด็กและเยาวชน โรงเรียนวดัเจดีย ์

อดุหนนุงบประมาณใหโ้รงเรียนวดั

เจดีย ์

16.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

โครงการเขา้ค่ายฝึกอบรมคณุธรรม 

จรยิธรรม เสรมิสรา้งคณุภาพชีวติ 

โรงเรียนวดัน า้รอบ 

0.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมใหก้บั

เด็กและเยาวชน โรงเรียนวดัน า้รอบ 

อดุหนนุงบประมาณใหโ้รงเรียนวดัน า้

รอบ 

17.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

โครงการเขา้ค่ายฝึกอบรมคณุธรรม 

จรยิธรรม เสรมิสรา้งคณุภาพชีวติ 

โรงเรียนวดัวงัหงส ์

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมใหก้บั

เด็กและเยาวชน โรงเรียนวดัวงัหงส ์

อดุหนนุงบประมาณใหโ้รงเรียนวดัวงั

หงส ์

18.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

โครงการสนบัสนนุการแข่งขนักีฬา - 

กรีฑา โรงเรียนวดัเจดีย ์
20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือสง่เสรมิใหเ้ด็กนกัเรียนและเยาวชน

รกัการเลน่กีฬา 

อดุหนนุงบประมาณใหโ้รงเรียนวดั

เจดีย ์

19.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

โครงการสนบัสนนุการแข่งขนักีฬา - 

กรีฑา โรงเรียนวดัน า้รอบ 
20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือสง่เสรมิใหเ้ด็กนกัเรียนและเยาวชน

รกัการเลน่กีฬา 

อดุหนนุงบประมาณใหโ้รงเรียนวดัน า้

รอบ 
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20.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

โครงการสนบัสนนุการแข่งขนักีฬา - 

กรีฑา โรงเรียนวดัวงัหงส ์
20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือสง่เสรมิใหเ้ด็กนกัเรียนและเยาวชน

รกัการเลน่กีฬา 

อดุหนนุงบประมาณใหโ้รงเรียนวดัวงั

หงส ์

21.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

โครงการสง่เสรมิการจดังานประเพณีวนั

สงกรานต ์
0.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ืออนรุกัษว์ฒันธรรมประเพณีไทย ประเพณีสงกรานตไ์ดร้บัการอนรุกัษ์ 

22.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

โครงการจดังานประเพณีท าบญุใหท้าน

ไฟ 
0.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือสง่เสรมิสนบัสนนุกิจกรรมวนัขึน้ปี

ใหม่(ใหท้านไฟ) 

จดัโครงการวนัขึน้ปีใหม่ (ใหท้านไฟ) 

ต าบลลานสกา 1 ครัง้/ปี 

23.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 
โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง 90,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือสง่เสรมิสนบัสนนุประเพณีวนัลอย

กระทง 

จดัโครงการวนัลอยกระทงต าบลลาน

สกา 1 ครัง้/ปี 

24.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

โครงการสง่เสรมิอนรุกัษป์ระเพณีแห่ผา้

ขึน้ธาต ุ
3,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ืออนรุกัษว์ฒันธรรมประเพณีไทย เขา้รว่มประเพณีแห่ผา้ขึน้ธาต ุ

25.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

โครงการสง่เสรมิอนรุกัษป์ระเพณีแห่

เทียนพรรษา 
0.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

ออนรุกัษว์ฒันธรรมประเพณีไทย 
แห่เทียนพรรษาเพ่ือสืบสานประเพณี

ส าคญัทาง ศาสนา 

26.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

โครงการสง่เสรมิประเพณีมงัคดุหวาน

และของดีลานสกา  
50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือเขา้รว่มกิจกรรมงานมงัคดุหวานและ

ของดีลานสกา 

1.จดัรถผลาชาติ 2.จดัขบวนแห่รถผลา

ชาติ 

27.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

โครงการสง่เสรมิประเพณีเทศกาลสารท

เดือนสบิ 
10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือสง่เสรมิอนรุกัษป์ระเพณีวฒันธรรม

ทอ้งถิ่น 

อดุหนนุงบประมาณใหท่ี้ท าการ

ปกครองอ าเภอลานสกา 
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28.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศกัยภาพบทบาท

สตรีขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลลาน

สกา 

35,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

1. เพ่ือเสรมิสรา้งความรู ้ทกัษะ และเพิ่ม

ขีดความสามารถต่อการพฒันาความ

เป็นผูน้  าของสตรีในการบรหิารจดัการ

กลุม่สตรีใหมี้ประสทิธิภาพและเป็นท่ี

ยอมรบัต่อสงัคม 2. เพ่ือกระตุน้ใหผู้น้  า

สตรีมีความรูค้วามสามารถและเป็น

ตน้แบบในการพฒันาตน เพ่ือขยายผล

แก่สตรี กลุม่อ่ืนๆต่อไป  

คณะกรรมการพฒันาสตรีระดบั

หมู่บา้น (กพสม.)และคณะกรรมการ

พฒันาสตรีระดบัต าบล (กพสต.) 

หมู่บา้นๆละ 15 คน 7 หมู่บา้น รวม 

105 คน 

29.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

โครงการอบรมใหค้วามรูใ้นการแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน 
0.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือสรา้งความรูค้วามเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง

เก่ียวกบัยาเสพติดใหก้บัเด็กและเยาวชน 

อบรมใหค้วามรูเ้ร่ืองยาเสพติดในเด็ก

และเยาวชน 

30.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

โครงการสนบัสนนุศนูยพ์ฒันาคณุภาพ

ชีวติและสง่เสรมิอาชีพผูส้งูอายตุ  าบล

ลานสกา 

50,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือสง่เสรมิและสนบัสนนุการด าเนิน

กิจกรรมและขบัเคล่ือนการด าเนินงาน

ของศนูยพ์ฒันาคณุภาพชีวติและ

สง่เสรมิอาชีพผูส้งูอายตุ  าบลลานสกา 

ผูส้งูอายไุดด้  าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น 

1. กิจกรรมสง่เสรมิการดแูลสขุภาพ 2.

กิจกรรมสง่เสรมิการบรโิภคตามหลกั

โภชนาการ 3.กิจกรรมออกก าลงักาย 

4. กิจกรรมนนัทนาการ 5.กิจกรรม

สง่เสรมิสขุภาพจิต 6. กิจกรรมฝึก

อาชีพ 7. กิจกรรมถ่ายทอดความรูแ้ละ

ภมูิปัญญาจากผูส้งูอายสุู่ชมุชน ฯลฯ 

เป็นตน้ 

31.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 

หมู่ท่ี 1 ต าบลลานสกา อ าเภอลานสกา 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือใหป้ระชาชนหมู่ท่ี 1 ต าบลลานสกา

มีสขุภาพดีแข็งแรงปราศจากโรค 
ประชาชนหมู่ท่ี 1 ต าบลลานสกา 

32.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 

หมู่ท่ี 2 ต าบลลานสกา อ าเภอลานสกา 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือใหป้ระชาชนหมู่ท่ี 2 ต าบลลานสกา

มีสขุภาพดีแข็งแรงปราศจากโรค 
ประชาชนหมู่ท่ี 2 ต าบลลานสกา 

33.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 

หมู่ท่ี 3 ต าบลลานสกา อ าเภอลานสกา 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือใหป้ระชาชนหมู่ท่ี 3 ต าบลลานสกา

มีสขุภาพดีแข็งแรงปราศจากโรค 
ประชาชนหมู่ท่ี 3 ต าบลลานสกา 

34.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 

หมู่ท่ี 4 ต าบลลานสกา อ าเภอลานสกา 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

เพ่ือใหป้ระชาชนหมู่ท่ี 4 ต าบลลานสกา

มีสขุภาพดีแข็งแรงปราศจากโรค 
ประชาชนหมู่ท่ี 4 ต าบลลานสกา 



39 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564   
 

อบต. 

35.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 

หมู่ท่ี 5 ต าบลลานสกา อ าเภอลานสกา 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือใหป้ระชาชนหมู่ท่ี 5 ต าบลลานสกา

มีสขุภาพดีแข็งแรงปราศจากโรค 
ประชาชนหมู่ท่ี 5 ต าบลลานสกา 

36.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 

หมู่ท่ี 6 ต าบลลานสกา อ าเภอลานสกา 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือใหป้ระชาชนหมู่ท่ี 6 ต าบลลานสกา

มีสขุภาพดีแข็งแรงปราศจากโรค 
ประชาชนหมู่ท่ี 6 ต าบลลานสกา 

37.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 

หมู่ท่ี 7 ต าบลลานสกา อ าเภอลานสกา 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

20,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือใหป้ระชาชนหมู่ท่ี 7 ต าบลลานสกา

มีสขุภาพดีแข็งแรงปราศจากโรค 
ประชาชนหมู่ท่ี 7 ต าบลลานสกา 

38.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

โครงการรณรงคป์้องกนัและควบคมุโรค

พิษสนุขับา้ (ตามโครงการสตัวป์ลอดโรค 

คนปลอดภยัจากพิษสนุขับา้ ตาม

ปณิธานศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระ

เจา้นอ้งนางเธอเจา้ฟ้าจฬุาภรณว์ลยั

ลกัษณ ์อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวาง

ควฒัน วรขตัติยราชนารี) 

30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือป้องกนัโรคพิษสนุขับา้ ในสนุขัและ

แมวในพืน้ท่ีต  าบลลานสกา  

ฉีดวคัซีนป้องกนัพิษสนุขับา้ ใหก้บั

สนุขัและแมวในพืน้ท่ีต  าบลลานสกา 

39.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 
สนบัสนนุเบีย้ยงัชีพ ผูส้งูอายุ  0.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือสงเคราะหผ์ูส้งูอายุ  เงินสงเคราะหผ์ูส้งูอายุ ทกุหมู่บา้น 

40.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 
สนบัสนนุเบีย้ยงัชีพ ผูพ้ิการ  0.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือสงเคราะห ์ผูพ้ิการ  เงินสงเคราะหผ์ูพ้ิการ ทกุหมู่บา้น 

41.  

 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 
สนบัสนนุเบีย้ยงัชีพ ผูป่้วยโรคเอดส ์ 0.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์ เงินสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดสท์กุหมู่บา้น 

42.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันา เงินสมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ 0.00 ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั
เพ่ือสง่เสรมิสนบัสนนุโครงการ จ่ายสมทบ 40% ของเงินท่ีไดร้บัการ
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สงัคม อบต.ลานสกา ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

หลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้ สปสช. สนบัสนนุจาก สปสช.  

43.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 
เงินสมทบกองทนุสวสัดิการชมุชน 0.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือสนบัสนนุองคก์รกองทนุสวสัดิการ

ชมุชนในการด าเนินการ 

กองทนุสวสัดิการชมุชนไดร้บัการ

สนบัสนนุงบประมาณ 

44.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

โครงการป้องกนัและลดอบุตัิเหตทุาง

ถนนช่วงเทศกาล 
15,800.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือใหป้ระชาชนไดร้บัความปลอดภยั

จากการจราจรทางถนน ในช่วงเทศกาล  

ตัง้จดุบรกิารประชาชนเพ่ือเฝา้ระวงั

และป้องกนัอบุตัิเหตทุางถนนช่วง

เทศกาล จ านวน 1 จดุ 

45.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

โครงการสงเคราะหเ์ด็กนกัเรียนศนูย์

พฒันาเด็กเลก็องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

ลานสกาท่ีมีฐานะยากจนและเป็นเด็ก

ดอ้ยโอกาส 

154,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

1.เพ่ือลดภาระผูป้กครอง 2.เพ่ือใหเ้ด็ก

ไดร้บัการศึกษาอย่างเท่าเทียมกนั  

จา้งเหมารถรบัสง่เด็กยากจน เด็กดอ้ย

โอกาส ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ อบต.ลาน

สกา 

46.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

โครงการฝึกอบรมชดุปฏิบตัิการจิตอาสา

ภยัพิบตัิประจ าองคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลลานสกา 

0.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือเสรมิสรา้งศกัยภาพและความ

เขม้แข็งใหแ้ก่องคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

ใหมี้บคุลากรท่ีมีความสามารถปฏิบตัิ

หนา้ท่ีช่วยเหลือเจา้พนกังานในการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ไดอ้ย่าง

มีประสทิธิภาพ 

. จิตอาสาภยัพิบตัิ อบต.ลานสกา 

จ านวน 50 คน 2. ผูส้งัเกตการณไ์ดแ้ก่ 

ผูบ้รหิาร พนกังานสว่นต าบล จ านวน 

10 คน 

47.  
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

สงัคม 

โครงการสนบัสนนุศนูยป์ฏิบตัิการรว่มใน

การข่วยเหลือประชาชนขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่นระดบัอ าเภอ อ าเภอ

ลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช 

30,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือสนบัสนนุศนูยป์ฏิบตัิการรว่มในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่นระดบัอ าเภอ ของอ าเภอลาน

สกา จงัหวดันครศรีธรรมราช 

สามารถแกไ้ขปัญหาและใหค้วาม

ช่วยเหลือประชาชนดา้นต่างๆเช่น สา

ธารณภยั ปัญหาการป้องกนัโรคติดต่อ 

โรคระบาด ฯลฯ 

48.  

ยทุธศาสตรก์าร

ปรบัปรุงและพฒันา

แหลง่น า้ 

โครงการต่อท่อระบบประปาฝายบางน า้

ใส หมู่ท่ี 7 ต าบลลานสกา 
0.00 

ส านกั/กองช่าง, 

ส านกัช่าง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีน า้ใชอ้ย่างเพียงพอ 
ต่อท่อ PE Ø280 มม. ยาว 41 เมตร 

(แทนท่อเดิมท่ีเสียหาย)  

49.  
ยทุธศาตรก์ารพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการก่อสรา้ง ถนน คสล.สายทวี

พฒันา หมู่ท่ี 2 ต าบลลานสกา 
0.00 

ส านกั/กองช่าง, 

ส านกัช่าง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีความสะดวกในการ

สญัจรและใชใ้นการขนสง่ผลผลติ

ทางการเกษตร 

ถนน คสล. กวา้ง 3 เมตร ยาว 180 

เมตร 

50.  
ยทุธศาตรก์ารพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายบนบา้น 

- นายหน่วง หมู่ท่ี 4 ต าบลลานสกา 
0.00 

ส านกั/กองช่าง, 

ส านกัช่าง, กอง

โยธา, กอง

เพ่ือใหป้ระชาชนมีความสะดวกในการ

สญัจรและใชใ้นการขนสง่ผลผลติ

ถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร ระยะทาง 

200 เมตร 
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ประปา ทางการเกษตร 

51.  
ยทุธศาตรก์ารพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ซอยศรีผกา

อทุิศ ช่วงท่ี 2 ต่อจากถนน คสล.เดิม หมู่

ท่ี 5 ต าบลลานสกา 

0.00 

ส านกั/กองช่าง, 

ส านกัช่าง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีความสะดวกในการ

สญัจรและใชใ้นการขนสง่ผลผลติ

ทางการเกษตร 

ถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร ระยะทาง 

100 เมตร 

52.  
ยทุธศาตรก์ารพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายสมจิตร 

- สวนใหญ่ ต่อจากถนน คสล.เดิม หมู่ท่ี 

5 ต าบลลานสกา 

0.00 

ส านกั/กองช่าง, 

ส านกัช่าง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีความสะดวกในการ

สญัจรและใชใ้นการขนสง่ผลผลติ

ทางการเกษตร 

ถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร ระยะทาง 

200 เมตร 

53.  
ยทุธศาตรก์ารพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายนายชีพ 

- เขามอ เริ่มจากสวนนายละออง สาย

บญุ ถึงบรเิวณสวน นางศภุวลัย ์แกว้ใฝ 

หมู่ท่ี 5 ต าบลลานสกา 

0.00 

ส านกั/กองช่าง, 

ส านกัช่าง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีความสะดวกในการ

สญัจรและใชใ้นการขนสง่ผลผลติ

ทางการเกษตร 

ถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร ระยะทาง 

200 เมตร 

54.  
ยทุธศาตรก์ารพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายนอก

สวน - อา่วไอแ้กลบ ช่วงท่ี 2 ต่อจาก

ถนน คสล.เดิม (บรเิวณสวนนายเนิม- 

คสล.เดิม) หมู่ท่ี 6 ต าบลลานสกา 

0.00 

ส านกั/กองช่าง, 

ส านกัช่าง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีความสะดวกในการ

สญัจรและใชใ้นการขนสง่ผลผลติ

ทางการเกษตร 

ถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร ระยะทาง 

170 เมตร 

55.  
ยทุธศาตรก์ารพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายนาย

คณิต - ปลายน า้ราง ช่วงท่ี 2 ต่อจาก 

ถนน คสล.เดิม หมู่ท่ี 6 ต าบลลานสกา 

0.00 

ส านกั/กองช่าง, 

ส านกัช่าง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีความสะดวกในการ

สญัจรและใชใ้นการขนสง่ผลผลติ

ทางการเกษตร 

ถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร ระยะทาง 

170 เมตร 

56.  
ยทุธศาตรก์ารพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการซอ่มแซมถนนและไหลท่างถนน

ในเขตต าบลลานสกา 
0.00 

ส านกั/กองช่าง, 

ส านกัช่าง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีความสะดวกในการ

สญัจรและใชใ้นการขนสง่ผลผลติ

ทางการเกษตร 

ถมหลมุบอ่ถนนและไหลท่างถนนใน

เขตต าบลลานสกา 

57.  
ยทุธศาตรก์ารพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการซอ่มแซมถนนซอยในเผียน-เขา

วงั หมู่ท่ี 2 ต าบลลานสกา 
0.00 

ส านกั/กองช่าง, 

ส านกัช่าง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีความสะดวกในการ

สญัจรและใชใ้นการขนสง่ผลผลติ

ทางการเกษตร 

ถมหลมุบอ่ถนน ระยะทาง 700 เมตร 

58.  
ยทุธศาตรก์ารพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการซอ่มแซมถนนซอยตาแมน-วดั

น า้รอบ(ลา่ง) หมู่ท่ี 3 ต าบลลานสกา 

บรเิวณท่อเหลี่ยม คสล.  

0.00 

ส านกั/กองช่าง, 

ส านกัช่าง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีความสะดวกในการ

สญัจรและใชใ้นการขนสง่ผลผลติ

ทางการเกษตร 

ถนน คสล. ยาว 17 เมตร พรอ้มเรียง

หินใหญ่ยาแนวรวม 108 ตร.ม.  

59.  
ยทุธศาตรก์ารพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการซอ่มแซมถนนซอยใสช่อ-หนาน

กระโจน หมู่ท่ี 3 ต าบลลานสกา บรเิวณ

ท่อเหลี่ยม คสล.  

0.00 

ส านกั/กองช่าง, 

ส านกัช่าง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีความสะดวกในการ

สญัจรและใชใ้นการขนสง่ผลผลติ

ทางการเกษตร 

ถนน คสล. ยาว 8 เมตร พรอ้มเรียงหิน

ใหญ่ยาแนวรวม 61 ตร.ม.  
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60.  
ยทุธศาตรก์ารพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการซอ่มแซมถนนซอยนายชีพ-เขา

มอ หมู่ท่ี 5 ต าบลลานสกา  
0.00 

ส านกั/กองช่าง, 

ส านกัช่าง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีความสะดวกในการ

สญัจรและใชใ้นการขนสง่ผลผลติ

ทางการเกษตร 

ถมหลมุบอ่ถนน ระยะทาง 1,100 เมตร 

และวางท่อระบายน า้ คสล. จ านวน 20 

ท่อน  

61.  
ยทุธศาตรก์ารพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการซอ่มแซมถนนซอยเขามอ หมู่ท่ี 

5 ต าบลลานสกา บรเิวณท่อเหลี่ยม 

คสล.คลองเสือเพลง  

0.00 

ส านกั/กองช่าง, 

ส านกัช่าง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีความสะดวกในการ

สญัจรและใชใ้นการขนสง่ผลผลติ

ทางการเกษตร 

ถมไหลท่างถนนพรอ้มเรียงหินใหญ่ยา

แนวรวม จ านวน 141 ตารางเมตร 

62.  
ยทุธศาตรก์ารพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการซอ่มแซมถนนซอยสวนบา้นเก่า-

หนานฝน หมู่ท่ี 5 ต าบลลานสกา  
0.00 

ส านกั/กองช่าง, 

ส านกัช่าง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีความสะดวกในการ

สญัจรและใชใ้นการขนสง่ผลผลติ

ทางการเกษตร 

ถนน คสล. ยาว 30 เมตร พรอ้มเรียง

หินใหญ่ยาแนวรวม 112 ตร.ม. พรอ้ม

วางท่อ และ ใชห้ินคลกุถมหลมุบอ่  

63.  
ยทุธศาตรก์ารพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการซอ่มแซมถนนซอยศรีผกาอทุิศ 

หมู่ท่ี 5 ต าบลลานสกา บรเิวณท่อ

เหลี่ยม คสล.  

0.00 

ส านกั/กองช่าง, 

ส านกัช่าง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีความสะดวกในการ

สญัจรและใชใ้นการขนสง่ผลผลติ

ทางการเกษตร 

ถนน คสล. ยาว 19 เมตร พรอ้มเรียง

หินใหญ่ยาแนวรวม 118 ตร.ม.  

64.  
ยทุธศาตรก์ารพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการซอ่มแซมถนนคอสะพานคลอง

อนิทนิล หมู่ท่ี 5 ต าบลลานสกา  
0.00 

ส านกั/กองช่าง, 

ส านกัช่าง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีความสะดวกในการ

สญัจรและใชใ้นการขนสง่ผลผลติ

ทางการเกษตร 

ถมหินใหญ่ จ านวน 24 ลบ.เมตร 

พรอ้มเรียงหินใหญ่ยาแนวรวม 16 ตร.

เมตร 

65.  
ยทุธศาตรก์ารพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการปรบัปรุงถนนซอยสวนใหญ่ หมู่

ท่ี 6 ต าบลลานสกา  
0.00 

ส านกั/กองช่าง, 

ส านกัช่าง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีความสะดวกในการ

สญัจรและใชใ้นการขนสง่ผลผลติ

ทางการเกษตร 

ถนนหนิคลกุ ยาว 40 เมตร พรอ้มวาง

ท่อระบายน า้ คสล. จ านวน 12 ท่อน  

66.  
ยทุธศาตรก์ารพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการซอ่มแซมถนนซอยเขาแค่-สนั

หินช่อง หมู่ท่ี 7 ต าบลลานสกา  
0.00 

ส านกั/กองช่าง, 

ส านกัช่าง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีความสะดวกในการ

สญัจรและใชใ้นการขนสง่ผลผลติ

ทางการเกษตร 

ถมหลมุบอ่ถนน ระยะทาง 2,000 เมตร  

67.  
ยทุธศาตรก์ารพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการซอ่มแซมถนนซอยคลองหวันอน 

หมู่ท่ี 7 ต าบลลานสกา  
0.00 

ส านกั/กองช่าง, 

ส านกัช่าง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีความสะดวกในการ

สญัจรและใชใ้นการขนสง่ผลผลติ

ทางการเกษตร 

ถมไหลท่างถนน ใชห้ินคลกุจ านวน 22 

ลบ.เมตร และเรียงหินใหญ่ยาแนว 19 

ตร.ม. 

68.  

ยทุธศาตรก์ารพฒันา

การเมืองและการ

บรหิาร 

โครงการจดัการเลือกตัง้ทอ้งถิ่น 35,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือจดัการเลือกตัง้ทั่วไปและเลือกตัง้

ซอ่มสมาชิกสภา อบต.ลานสกา ในการ

สรรหาผูแ้ทนประชาชนมาด ารงต าแหน่ง

คณะผูบ้รหิารและสมาชิกสภา อบต.ลาน

สกา  

ผูแ้ทนประชาชนต าแหน่งคณะผูบ้รหิาร

ทอ้งถิ่นและสมาชิกสภา อบต.ลานสกา 

จ านวน 7 หมู่บา้น 

69.  ยทุธศาตรก์ารพฒันา

การเมืองและการ
โครงการฝึกอบรมพฒันาความรูเ้ก่ียวกบั 0.00 ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพและความรูใ้นการ

ปฏิบตัิงานของ ผูบ้รหิาร สมาชิกสภา 

ผูบ้รหิาร ส.อบต. พนกังานสว่นต าบล

และพนกังานจา้งไดร้บัการอบรมให้
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บรหิาร การปฏิบตัิงาน ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

อบต.และพนกังาน อบต.และพนกังาน

จา้ง  

ความรูแ้ละพฒันาศกัยภาพการท างาน

อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

70.  

ยทุธศาตรก์ารพฒันา

การเมืองและการ

บรหิาร 

โครงการฝึกอบรมการเรียนรูด้า้นการท า

ประชาคม 
1,400.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือใหป้ระชาชนไดร้บัความรู ้ความ

เขา้ใจ และใหค้วามส าคญัในการท า

ประชาคมของ อบต. 

ใหค้วามรูก้ารท าประชาคมทัง้ 7 

หมู่บา้น ในเขตพืน้ท่ี อบต. 

71.  

ยทุธศาตรก์ารพฒันา

การเมืองและการ

บรหิาร 

โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมของ

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลลานสกา 
10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ืออบรมคณุธรรมจรยิธรรม ผูบ้รหิาร 

สมาชิกสภา พนกังาน อบต.ลานสกา 

เสรมิสรา้งคณุธรรมจรยิธรรมใน

หน่วยงาน 

72.  

ยทุธศาตรก์ารพฒันา

การเมืองและการ

บรหิาร 

โครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรพัยส์นิขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล

ลานสกา 

108,000.00 ส านกั/กองคลงั 

เป็นการเพิ่มรายไดข้ององคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลลานสกาโดยสามารถจดัเก็บ

ภาษีต่างๆไดอ้ย่างครบถว้น ถกูตอ้ง เป็น

ธรรม และสะดวกรวดเรว็ 

อบต.ลานสกาจดัท าแผนท่ีและ

ทะเบียนทรพัยส์นิใหค้รอบคลมุพืน้ท่ี

ทัง้หมดของ อบต.ลานสกา ซึง่มีพืน้ท่ี

ประมาณ 65.5 ตร.กม. 

73.  

ยทุธศาตรก์ารพฒันา

การเมืองและการ

บรหิาร 

ก่อสรา้งอาคารท่ีท าการองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลลานสกา(แห่งใหม่) 
5,766,000.00 

ส านกั/กองช่าง, 

ส านกัช่าง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการท างานและ

ใหบ้รกิารไดดี้ขึน้ 

ก่อสรา้งส านกังานใหม่ตามแบบแปลน

ท่ีก าหนด 

74.  

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการ

มีสว่นรว่มในการคดัแยกขยะมลูฝอย

และก าจดัของเสียอนัตรายในชมุชน 

0.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือสง่เสรมิความรูใ้นการจดัการขยะท่ี

เกิดในชมุชนอย่างเป็นระบบ 

ประชาชนเขา้ใจกระบวนการและ

วธีิการจดัการขยะและของเสียใน

ชมุชน 

75.  

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

โครงการถนนสวยงาม 10,000.00 

ส านกัปลดั อบจ.

, ส านกั

ปลดัเทศบาล, 

ส านกังานปลดั 

อบต. 

เพ่ือดแูลรกัษาความสะอาดของถนนใน

พืน้ท่ีต  าบลลานสกาใหส้วยงามอยู่เสมอ 

ถนนในพืน้ท่ีต  าบลลานสกาสะอาด

สวยงาม 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

     อบต.ลานสกา มีการใชจ่้ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญตัิงบประมาณ โดยไดมี้การก่อหนีผ้กูพนั/ ลงนามในสญัญา รวม 15 โครงการ จ านวนเงิน 3,860,304 บาท มีการ

เบกิจ่ายงบประมาณ จ านวน 15 โครงการ จ านวนเงิน 2,785,892 ลา้นบาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนีผู้กพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยทุธศาตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจ 
    

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสงัคม 14 3,458,640.80 14 2,677,892.00 

ยทุธศาสตรก์ารปรบัปรุงและพฒันาแหลง่น า้ 
    

ยทุธศาตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
    

ยทุธศาตรก์ารพฒันาการเมืองและการบรหิาร 1 108,000.00 1 108,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
    

รวม 15 3,566,640.80 15 2,785,892.00 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญตัิงบประมาณอบต.ลานสกา ท่ีมีการก่อหนีผ้กูพนั/ลงนามในสญัญา มีดงันี  ้ 

  ยุทธศาสตร ์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสงัคม 
โครงการสานสมัพนัธค์รู

ผูป้กครองสู่ชมุชน 
1,882.00 1,882.00 1,882.00 0.00 

2.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสงัคม 
โครงการพฒันาแรงจงูใจ

ใฝ่สมัฤทธ์ิทางการศึกษา 
7,238.00 7,238.00 7,238.00 0.00 

3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสงัคม 
ค่าอาหารเสรมิ (นม) 

(ยกเลกิ) 
776,062.00 756,190.40 365,816.00 19,871.60 

4.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสงัคม 
ค่าอาหารเสรมิ (นม) 

(ยกเลกิ) 
776,062.00 756,190.40 365,816.00 19,871.60 

5.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสงัคม 

โครงการอาหารกลางวนั

ส าหรบัเด็กนกัเรียน

โรงเรียนวดัเจดีย ์

296,000.00 268,080.00 268,080.00 27,920.00 

6.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสงัคม 

โครงการอาหารกลางวนั

ส าหรบัเด็กนกัเรียน

โรงเรียนวดัน า้รอบ 

528,000.00 522,840.00 522,840.00 5,160.00 

7.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสงัคม โครงการอาหารกลางวนั

ส าหรบัเด็กนกัเรียน
548,000.00 531,340.00 531,340.00 16,660.00 
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โรงเรียนวดัวงัหงส ์

8.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสงัคม 

โครงการสนบัสนนุ

ค่าใชจ่้ายการบรหิาร

สถานศึกษา 

479,260.00 373,820.00 373,820.00 105,440.00 

9.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสงัคม 
โครงการจดังานประเพณี

ลอยกระทง 
90,000.00 88,853.00 88,853.00 1,147.00 

10.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสงัคม 

โครงการพระราชด ารดิา้น

สาธารณสขุ หมู่ท่ี 7 ต าบล

ลานสกา อ าเภอลานสกา 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

11.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสงัคม 

โครงการรณรงคป์้องกนั

และควบคมุโรคพิษสนุขับา้ 

(ตามโครงการสตัวป์ลอด

โรค คนปลอดภยัจากพิษ

สนุขับา้ ตามปณิธาน

ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จ

พระเจา้นอ้งนางเธอเจา้ฟ้า

จฬุาภรณวลยัลกัษณ ์อคัร

ราชกมุารี กรมพระศรีสวาง

ควฒัน วรขตัติยราชนารี) 

30,000.00 28,657.00 28,657.00 1,343.00 

12.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสงัคม 

โครงการป้องกนัและลด

อบุตัิเหตทุางถนนช่วง

เทศกาล 

15,800.00 15,800.00 15,800.00 0.00 

13.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสงัคม 

โครงการสงเคราะหเ์ด็ก

นกัเรียนศนูยพ์ฒันาเด็ก

เลก็องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลลานสกาท่ีมีฐานะ

ยากจนและเป็นเด็กดอ้ย

โอกาส 

154,000.00 57,750.00 57,750.00 96,250.00 

14.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสงัคม 

โครงการสนบัสนนุศนูย์

ปฏิบตัิการรว่มในการข่วย

เหลือประชาชนขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่นระดบั

อ าเภอ อ าเภอลานสกา 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

15.  
ยทุธศาตรก์ารพฒันาการเมืองและการ

บรหิาร 

โครงการจดัท าแผนท่ีภาษี

และทะเบียนทรพัยส์นิของ

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

ลานสกา 

108,000.00 108,000.00 108,000.00 0.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 

อบต.ลานสกา ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช  

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 

ทัง้หมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยทุธศาตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจ 10 450,000.00 3 55,000.00 
    

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสงัคม 78 19,789,500.00 44 4,105,804.00 14 3,458,640.80 14 2,677,892.00 

3.ยทุธศาสตรก์ารปรบัปรุงและพฒันาแหลง่น า้ 9 3,060,000.00 1 0.00 
    

4.ยทุธศาตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 48 39,182,000.00 19 0.00 
    

5.ยทุธศาตรก์ารพฒันาการเมืองและการบรหิาร 16 10,660,400.00 6 5,920,400.00 1 108,000.00 1 108,000.00 

6.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 7 225,000.00 2 10,000.00 
    

รวม 168 73,366,900.00 75 10,091,204.00 15 3,566,640.80 15 2,785,892.00 

 

ช. ผลการด าเนินงาน 

     อบต.ลานสกา ไดด้  าเนินการโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพืน้ท่ี โดยไดร้บัความรว่มมือ การสง่เสรมิและสนบัสนนุจากภาคประชาชน ภาครฐั และภาคเอกชนในพืน้ท่ี

ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเรจ็ดว้ยดี ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ประชาชนทัง้ในพืน้ท่ีและพืน้ท่ีใกลเ้คียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส  าคญัดงันี ้

อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทยีบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ  

 

ซ. คณะกรรมการ 

   1. คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอรโ์ทรศัพท ์ เบอรม์ือถือ email 

นายเจรญิ อฏิฐผล นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลลานสกา

(ประธานกรรมการ) 

075391160 ต่อ 0 0857942288 - 

นายบรรจง น านาผล รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลลาน

สกา(กรรมการ) 

075391160 ต่อ 0 0838975749 - 

นายสรุสทิธ์ิ วงศผ์ะดาย รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลลาน

สกา(กรรมการ) 

075391160 ต่อ 0 0899734988 - 

นางขวญัเรือน วลิยัมาศ สมาชิกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลลาน

สกาหมู่ท่ี 3 

075391160 ต่อ 0 0862692445 - 

นายสายนัห ์บรูณะพล สมาชิกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลลาน 075391160 ต่อ 0 0810796030 - 
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สกาหมู่ท่ี 5 

นายณรงค ์มาแกว้ สมาชิกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลลาน

สกาหมู่ท่ี 7 

075391160 ต่อ 0 0636085325 - 

นายสรุภาพ ศรีพิเชียร ผูท้รงคณุวฒุ ิ 075391160 0624399834 - 

นายเสรมิ พนัธะ ผูท้รงคณุวฒุ ิ 075391160 ต่อ 0 0895972685 - 

นายเนิม วคิะบ าเพิง ผูท้รงคณุวฒุ ิ 075391160 ต่อ 0 0848386746 - 

นายอภิชาติ ค าแกว้ ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัวงัหงส(์ผูแ้ทน

ภาคราชการ) 

0 0846270501 - 

นายณฤทธ์ิ หนสูมแกว้ ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัเจดีย(์ผูแ้ทนภาค

ราชการ) 

0 065-3514380 - 

นายณฏัฐรชัต ์อน้ประวตัิ ทอ้งถิ่นอ  าเภอลานสกา(ผูแ้ทนภาค

ราชการ) 

075391227 0891499267 - 

นายปรีชา เรืองลกัษณ ์ ผูแ้ทนประชาคมต าบล(กรรมการ) 0 - - 

นายปรีดี ทวีพล ผูแ้ทนประชาคม(กรรมการ) 0 - - 

นายสมชาย สง่แสงรตัน ์ ผูแ้ทนประชาคม(กรรมการ) 0 - - 

นายวนิิตย ์นิลกรรณ ์ ปลดั อบต.ลานสกา(กรรมการและ

เลขานกุาร) 

075391160 ต่อ 0 - - 

นางพชัรีย ์รตันสภุา หวัหนา้ส านกัปลดั(ผูช่้วยเลขานกุาร) 075391160 ต่อ 0 0819599010 - 

 

   2. คณะกรรมการ ตดิตามแผน  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอรโ์ทรศัพท ์ เบอรม์ือถือ email 

นายชยัยศ ทวีพล สมาชิกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลลาน

สกาหมู่ท่ี 2 

075391160 ต่อ 0 0828002132 saolansaka@gmail.com 

นายสเุบต นาคเกิด สมาชิกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลลาน

สกาหมู่ท่ี 4 

075391160 ต่อ 0 0895865889 saolansaka@gmail.com 

นายระว ิมขุวฒัน ์ สมาชิกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลลาน

สกาหมู่ท่ี 6 

075391160 ต่อ 0 0872680439 saolansaka@gmail.com 

นายประทิ่น แรกจ านงค ์ ประชาคม หมู่ท่ี 1 075391160 ต่อ 0 - - 
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นายถนอม จ านงคร์ตัน ์ ประชาคม หมู่ท่ี 6 075391160 ต่อ 0 - - 

นางสาวนิรมล พรมฮวด ปลดัอ าเภอประจ าต าบลลานสกา(ผูแ้ทน

ภาครฐั) 

075809900 0822732170 - 

นายชนะ ศิลปภกัดี ผูอ้  านวยการ รพ.สต.บา้นพรุก า(ผูแ้ทน

ภาครฐั) 

075374199 0818985477 - 

นายอฏัฐะพร จนัทวาศ ผูอ้  านวยการกองช่าง(หวัหนา้สว่น

ราชการ) 

075391160 ต่อ 0 0858899188 - 

นางพชัรีย ์รตันสภุา หวัหนา้ส านกัปลดั (หวัหนา้สว่นราชการ) 075391160 ต่อ 0 0819599010 - 

นายสถิตย ์ศรีวเิชียร ผูท้รงคณุวฒุ ิ 075391160 0857959156 - 

นายสมทบ บวัโท ผูท้รงคณุวฒุ ิ 075391160 0895902883 - 

 

   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอรโ์ทรศัพท ์ เบอรม์ือถือ email 

นายวนิิตย ์นิลกรรณ ์ ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลลานสกา

(ประธานกรรมการ) 

075391160 ต่อ 0 - - 

นายอฏัฐะพร จนัทวาศ ผูอ้  านวยการกองช่าง(กรรมการ) 075391160 ต่อ 0 0858899188 - 

นางวภิาณี บญุรอด ผูอ้  านวยการกองคลงั(กรรมการ) 075391160 ต่อ 0 0884500050 - 

นายเสนอ วงัชยัศรี ตวัแทนประชาคม(กรรมการ) 075391160 ต่อ 0 0879900538 - 

นายทรงเกียรต ิราชบ าเพิง ตวัแทนประชาคม(กรรมการ) 075391160 ต่อ 0 0822872387 - 

นายถนอม จ านงคร์ตัน ์ ตวัแทนประชาคม(กรรมการ) 075391160 ต่อ 0 0622374887 - 

นางพชัรีย ์รตันสภุา หวัหนา้ส านกัปลดั (กรรมการและ

เลขานกุาร) 

075391160 ต่อ 0 0819599010 - 

จ่าเอกปวชิ สวุรรณโกศยั นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญ

การ(ผูช่้วยเลขานกุาร) 

075391160 ต่อ 0 0625782693 - 

 

    ทัง้นี ้หากประชาชนทกุท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีขอ้สงสยัหรือมีความประสงคจ์ะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ การบรหิารงานขออบต.ลานสกาทราบ เพ่ือจะได้

พิจารณาการวางแผนพฒันาและปรบัปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพืน้ท่ีในระยะต่อไป 

    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกนั 

                                                              ประกาศ ณ วนัท่ี 30 ตลุาคม 2564 
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ส่วนที่ ๖ 
สรุปผลการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

*************************** 
ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา ฉบับน้ีสามารถสรุปข้อมูลที่ส าคัญ  ดังต่อไปนี ้
1. อบต.ลานสกาได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เป็นไปด้วยความ

ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) สรุปผลการ  
ด าเนินงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม ๒๕๖3 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖4)  มีดังนี ้

ยุทธศาสตร์ 

รายละเอียดโครงการ รายละเอียดงบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 
ตามแผน 

จ านวน 
โครงการ 

ที่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณตามแผน งบประมาณที่เบิกจ่ายจรงิ 

1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 10 0 450,000.00 0.00 
2. ด้านการพัฒนาสังคม 78 13 19,789,500.00 2,312,076.00 
3. ด้านการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า 9 1 3,060,000.00 154,000.00 
4. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 48 28 39,182,000.00 12,140,300.00 
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการ
บริหาร 

16 1 10,660,400.00 99,000.00 

6. ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

7 0 255,000.00 0.00 

รวม 168 43 73,366,900.00 14,705,376.00 
 
3. จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา

ได้ ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง
เดือนกันยายน 2564   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) จ านวนโครงการทั้งหมด 168 โครงการ มี 
รายละเอียดดังนี้ 

3.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  

จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 10 โครงการ  ด าเนินการไปแล้ว  0 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ  0.00  งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น  0,00 บาท 
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3.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 78 โครงการ  ด าเนินการไปแล้ว  13 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ  7.74  งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น  2,312,076 บาท 
3.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า 
จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 9 โครงการ  ด าเนินการไปแล้ว  1 โครงการ คิด

เป็นร้อยละ  0.60  งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น  154,000 บาท 
3.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 48 โครงการ  ด าเนินการไปแล้ว  28 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ  16.67  งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น  12,140,300 บาท 
3.5 ยุทธศาตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 16 โครงการ  ด าเนินการไปแล้ว  1 โครงการ คิด

เป็นร้อยละ  0.60  งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น  99,000 บาท 
3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 7 โครงการ  ด าเนินการไปแล้ว  0 โครงการ คิด

เป็นร้อยละ  0.00  งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น  0.00  บาท 
 
4. ข้อเสนอแนะ 

      ในปีต่อไปขอให้มีการด าเนินการตามโครงการให้ครอบคลุมในทุกยุทธศาสตร์ เพื่อกระจายโอกาส
ในการพัฒนาให้ครบทุกด้าน ซึ่งในปีนี้ก็เป็นผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดต่อเนื่องอีกปี อาจท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาไดอ้ย่างเต็มที ่ องค์การบริหารส่วนต าบลลานสกาอาจเตรียมความพร้อมในการจัดท า
โครงการเพื่อรองรับโอกาสในการพัฒนา เมื่อสถานการณ์การระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (Covid-
19 ) คลี่คลาย ก็จะสามารถด าเนินการได้ทันที 
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บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 –2565  (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณพ.ศ.2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     **************************************** 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
1.1 สนับสนุนงบประมาณและจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างฯ 
๑.๒ พัฒนาและส่งเสริมภาคการผลิต สินค้าเกษตร การรวมกลุ่ม  อาชพีและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๑.๓ ส่งเสริมภาคการตลาดและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
      ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณตั้งไว ้ เบิกจ่าย หมายเหต ุ
๑ โครงการส่งเสริมอาชีพ 25,๐๐๐ 0.00  
2 โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรและเกษตรกร 
๔๐,๐๐๐ 0.00  

3 โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเท่ียว 20,000 0.00  
รวมทั้งสิ้น 85,๐๐๐ 0.00  

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

2.1 สนับสนุนการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.2 ฟื้นฟูอนุรักษ ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณทีอ้งถิ่น  
2.3 สนับสนุนการกีฬา กิจกรรมนันทนาการและต่อตา้นยาเสพติด  
2.4 พัฒนาด้านสาธารณสุข 
2.5 สร้างความเข้มแข็งและปลอดภัยในชุมชน 

2.6 ส่งเสริมคุณธรรมสู่สังคมสมานฉันท์ 
 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย หมายเหต ุ

๑ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลลานสกา 

1๐,๐๐๐ 0.00  

2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 10๐,๐๐๐ 0.00  

3 โครงการสานสัมพันธ์ครูผู้ปกครองสู่ชุมชน 5,๐๐๐ 1,882  

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 5,000 0.00  

5 สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนประถมศึกษาในเขตต าบลลาน
สกา 

776,062 756,190.40  
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ล าดับที ่ รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย หมายเหต ุ

6 โครงการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการศึกษา 10,000 7,238  

7 โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเจดีย์ 296,000 268,080  

8 โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดน้ ารอบ 528,000 522,840  

9 โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดวังหงส์ 548,000 531,340  

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 479,260 373,820  

11 โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
โรงเรียนวัดเจดีย์ 

20,000 0.00  

12 โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
โรงเรียนวัดน้ ารอบ 

20,000 0.00  

13 โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
โรงเรียนวัดวังหงส์ 

20,000 0.00  

14 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา โรงเรียนวัดเจดีย์ ๒๐,๐๐๐ 0.00  

15 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา โรงเรียนวัดน้ ารอบ ๒๐,๐๐๐ 0.00  

16 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา โรงเรียนวัดวังหงส์ ๒๐,๐๐๐ 0.00  

17 โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 95,000 0.000  

18 โครงการจัดงานประเพณีท าบุญให้ทานไฟ 40,000 0.00  

19 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 90,000 88,853  

20 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ 10,000 0.00  

21 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา 7,500 0.00  

22 โครงการส่งเสริมประเพณีเทศกาลสารทเดือนสิบ 10,000 0.00  

23 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบทบาทสตรีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลลานสกา 

35,000 0.00  

24 โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ต าบลลานสกา 

 

50,000 0.00  



53 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564   
 

ล าดับที ่ รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย หมายเหต ุ

25 โครงการอบรมให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและ
เยาวชน 

30,000 0.00  

26 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ อ าเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

30,000 30,000  

27 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 ต าบลลานสกา อ าเภอ
ลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2๐,๐๐๐ 0.00  

28 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 ต าบลลานสกา อ าเภอ
ลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2๐,๐๐๐ 0.00  

29 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 ต าบลลานสกา อ าเภอ
ลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2๐,๐๐๐ 0.00  

30 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 ต าบลลานสกา อ าเภอ
ลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2๐,๐๐๐ 0.00  

31 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 ต าบลลานสกา อ าเภอ
ลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2๐,๐๐๐ 0.00  

32 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 ต าบลลานสกา อ าเภอ
ลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2๐,๐๐๐ 0.00  

33 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 ต าบลลานสกา อ าเภอ
ลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐  

34 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า(ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) 

40,000 28,657  

35 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 25,000 15,800  

36 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลานสกา 

190,000 0.00  

37 โครงการสงเคราะห์เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลลานสกาท่ีมีฐานะยากจนและเป็นเด็กด้อยโอกาส 

154,๐๐๐ 57,750  

รวมทั้งสิ้น 3,823,822 2,702,450.40  
 

37 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ า 
1.1 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรรม 
1.2 ก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดเลก็        

 
ล าดับที ่ รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย หมายเหต ุ

- - - - - 
รวมทั้งสิ้น - -  

 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๔.๑  จดัให้มีระบบประปาที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ 
    ๔.๒  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟา้และแสงสว่างเพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
    ๔.๓  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในต าบล    
 

ล าดับที ่ รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย หมายเหต ุ
๑ โครงการก่อสร้างอาคารท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา(แห่ง

ใหม่) 
5,766,๐๐๐ 0.0๐  

๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากแพรก – เขาแค่ หมู่ที่ 7 ต าบลลาน
สกา (งป.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

4,000,๐๐๐ 0.00  

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในเผียน – เขาวัง หมู่ที่ 2 
ต าบลลานสกา(งป.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

4,727,000 0.00  

รวมทั้งสิ้น 14,493,000 0.00  
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๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

  ๕.๑  จดัอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยา่งสม่ าเสมอและต่อเน่ือง 
  ๕.๒  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
  ๕.๓  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพใน 
         การด าเนินงาน 
  ๕.๔  พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัย 
  ๕.๕  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  ๕.๖  ส่งเสริมประชาธปิไตยและการมีส่วนรว่มของชุมชน         

ล าดับที ่ รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย หมายเหต ุ
๑ โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น  490,0๐๐ 0.00  

2. โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 20,000 0.00  

3 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา 10,000 0.00  

4 โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ด้านการท าประชาคม 10,000 0.00  

5 
 
 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลลานสกา                                                                                                 

108,000 27,000  

รวมทั้งส้ิน 638,000 27,000  

 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   ๖.๑  พัฒนาการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๖.๒  พัฒนาสู่ต าบลน่าอยู่ 

ล าดับที ่ รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย หมายเหต ุ
๑ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการคัดแยก

ขยะมูลฝอยและก าจัดของเสียอันตรายในชุมชน 
   15,000       0.00                    

2 โครงการถนนสวยงาม 10,000 0.00  

 รวมทั้งส้ิน 25,000 0.00  
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รายงานผล เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4 
 

 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ
๒ (๓) และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่  ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกข้อความใน(๓)ข้อ ๒๙ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” นั้น 

บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4  เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และได้น าเสนอความเห็น  
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดังนี้ 

      ในปีต่อไปขอให้มีการด าเนินการตามโครงการให้ครอบคลุมในทุกยุทธศาสตร์ เพื่อกระจายโอกาส
ในการพัฒนาให้ครบทุกด้าน ซึ่งในปีนี้ก็เป็นผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดต่อเนื่องอีกปี อาจท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาไดอ้ย่างเต็มที ่ องค์การบริหารส่วนต าบลลานสกาอาจเตรียมความพร้อมในการจัดท า
โครงการเพื่อรองรับโอกาสในการพัฒนา เมื่อสถานการณ์การระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (Covid-
19 ) คลี่คลาย ก็จะสามารถด าเนินการได้ทันที 
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