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คำนำ 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ัง ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี”  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  องค์การ
บริหารส่วนนาททอนและจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  ซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ในรอบปีงบประมาณ 2562 โดยการตรวจสอบจากระบบเพื่อวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองท้องงถิ่น E-PLAN ่ คณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน จะ
เป็นเสมือนกระจกเงาท่ี สะท้อนผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในรอบปีให้กับคณะผู้บริหารและ
ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนได้เห็นผลการดำเนินงานและนำปัญหาข้อบกพร่อง
ของการดำเนินงานและนำไปเป็นข้อมูลในการ พัฒนาปรับปรุง ปรับใช้และแก้ไข้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดำเนิน โครงการพัฒนาต่างฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนชาวตำบลนาทอน ต่อไป 
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   ส่วนที่ 1  
                                                       บทนำ 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนาทอนจึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล     
นาทอนหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมท้ัง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและ
กำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 -
2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      
นาทอนผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน สภาพพื้นท่ีและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลนาทอน 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะดำเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็น
ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นต้ังรับให้มั่นเพื่อรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนให้เกิด
ประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ ส่ิงเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
 



๒ 

 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ดำเนินการไปแล้วว่าส่ิงใด
ควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิ ภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนาทอนท่ีจะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลนาทอน และ 9 หมู่บ้าน 
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 “(๓) รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ัง ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายใน  สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา  ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของ  ทุกป ี”    
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
   (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
   (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
   (๓) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
   (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
   (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้,บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ  และกรรมการ อีกหนึ่งคนทำ       
หน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 24 กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ     
ส่ีปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 



๓ 

 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ีกำหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนเพื่อดำเนินการต่อไป 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนได้
กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลท่ีได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาท่ี
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนท่ี
ได้กำหนดไว้ ซึ่งส่ิงสำคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีกำหนดไว้  แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย   ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาทอน 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
จากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 



๔ 

 

  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาทอนเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล     
นาทอนและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน โดยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”    
  2.7 การวินิจฉัยส่ังการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ
ในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล    
นาทอน 
  3. การรายงานผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนมีอำนาจ
หน้าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาทอน เพื่อใหน้ายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนและ
คณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนโดยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 
ขั้นตอนการรายงานผล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ินคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”    
 
 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ริหารท้องถ่ิน 

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 



๖ 

 

 
4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่  แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นท่ีท่ัวไป อำนาจหน้าท่ี 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมท้ังเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ท่ีได้
กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ีเป็น
จริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
         ๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                            ๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
         3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ท่ีได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือท่ีมีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาทอนมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ
ท่ีเป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นท่ีจะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึง
อำเภอทุ่งหว้าและจังหวัดสตูลด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
 
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ท่ีสำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นท่ีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าท่ี บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนเป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่ง
ศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 
  3.  กำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
กำหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดู
ระดับการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัด
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง  
โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่ งทางการ ( formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาทอนใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล     
นาทอนมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
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(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชา
ชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน  (2) การสังเกตแบบไม่มี ส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง 
และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 
  3.4 การสำรวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล.../องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจ
ไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กล
ยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ 
รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะ
นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ทำให้ได้รับความเช่ือถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความสำนึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย ส่ังการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนสามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ 
สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนาทอนเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลนาทอน 



๙ 

 

ส่วนที่ 2  
การติดตามและประเมินผล 

 
1) สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ระหว่าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือน มีนาคม 2562 
      1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนเป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีกำหนด
ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนท่ี
กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล   อำเภอทุ่งหว้าและแผนชุมชนตำบลนาทอน 
    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนมีรายละเอียด ดังนี้ 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเท่ียวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศให้ได้  
        มาตรฐานและยั่งยืน 
       ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาพเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ 
                     มั่งคงอย่างยั่งยืน 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยง  
             อย่างท่ัวถึง 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคม   
             น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
              ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ   
            ปัญญาท้องถิ่น 
         ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน  
                  สังคมสงบสุข 
         ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 
    2) พันธกิจประกอบด้วย 
           
     พันธกิจท่ี ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การกีฬาและศูนย์รวมการท่องเท่ียว 
                    ระดับตำบล 

   พันธกิจท่ี 2. ส่งเสริมการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการ 
                   ดำเนินชีวิต 

     พันธกิจท่ี ๓. ฟื้นฟู สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าและวัฒนธรรม 
                   อันดีงามของท้องถิ่นและบำรุงไว้ซึ่งศาสนา 
     พันธกิจท่ี ๔.  ส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
                    และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
    พันธกิจท่ี  ๕.  ส่งเสริมการออมและการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนในชุมชนอย่าง 
                   ท่ัวถึง 



๑๐ 

 

    พันธกิจท่ี  ๖.  ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการจัดการตนเองให้แก่คนในชุมชน 
            พันธกิจท่ี ๗.  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่นให้เป็นชุมชนก้าวหน้าและ 
                    น่าอยู่ 
            พันธกิจท่ี ๘.  ส่งเสริม และรณรงค์การเลือกตั้ง อย่างต่อเนื่องและให้ประชาชนมี 
                   ส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
   พันธกิจท่ี ๙.  ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 
                    อย่างยั่งยืน 
   พันธกิจท่ี ๑๐. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอเพื่อรองรับการ 
                    เป็นเมืองท่องเท่ียว 
    3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
        
   จุดมุ่งหมายท่ี ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของ  
     ประชาชน 
   จุดมุ่งหมายท่ี ๒. สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างฯ เพื่อพัฒนาและยกระดับฝีมือให้  
     ประชาชนมีอาชีพเสริม แก้ปัญหาการว่างงานและยกระดับรายได้ 
     ของประชาชน 
   จุดมุ่งหมายท่ี ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตให้พ้นขั้นพื้นฐาน และมีความปลอดภัยใน 
     ชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น 
   จุดมุ่งหมายท่ี ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านการท่องเท่ียว และยกระดับ 
     บุคลากรด้านการกีฬาและมีสถานท่ีสำหรับเล่นกีฬา ได้มาตรฐาน 
     เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
   จุดมุ่งหมายท่ี ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงภูมิ 
     ปัญญาท้องถิ่น 
   จุดมุ่งหมายท่ี ๖. เสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรมและ 
     วัฒนธรรมอันดีงาม 
   จุดมุ่งหมายท่ี ๗. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง 
     ยั่งยืน 
   จุดมุ่งหมายท่ี ๘. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ/สนับสนุนการมี 
     ส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
   จุดมุ่งหมายท่ื  ๙.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความพร้อมในการให้บริการ
     ประชาชนและเพื่อความเป็นสัดส่วนของสำนักงาน 
 
    4 )  แผนงานการพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

            แผนงานพัฒนาท่ี  1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

            แผนงานพัฒนาท่ี  2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

            แผนงานพัฒนาท่ี  3  แผนงานการศึกษา 

          แผนงานพัฒนาท่ี  4  แผนงานสาธารณสุข 



๑๑ 

 

           แผนงานพัฒนาท่ี  5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

           แผนงานพัฒนาท่ี  6 แผนงานเคหะและชุมชน 

          แผนงานพัฒนาท่ี  7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

          แผนงานพัฒนาท่ี  8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

          แผนงานพัฒนาท่ี  9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

          แผนงานพัฒนาท่ี  10 แผนงานการเกษตร 

          แผนงานพัฒนาท่ี  11 แผนงานการพาณิชย์ 

          แผนงานพัฒนาท่ี  12 แผนงานงบกลาง 

           
    5) วิสัยทัศน์  
 
   คนสุขภาพดี               อยู่อย่างพอเพียง             ร้อยเรียงวิถีชุมชน   
         สังคมสวัสดิการ           ตำบลจัดการตนเอง           องค์กรการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2564) 
ระหว่าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือน มีนาคม  2562 

ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2562) 

ยุทธศาสตร์ 
 

จำนวนโครงการ/จำนวนกิจกรรม 
  

 
ตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

งบประมาณ 
(พ.ศ. 2562)  

ได้รับอนุมัติงบประมาณและ
ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก

หน่วยงานอื่น 
งบประมาณ (พ.ศ. 2562) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเท่ียวอุทยาน
ธรณีโลกเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน 15 13  
 2. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาพ
เกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่งคงอย่าง
ยั่งยืน 11 -  
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้
มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 47 3  
๔. ยุทธศาสตร์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 9 1  
๕. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ศิลปะ  
วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  แลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 16 2  
๖. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 103 10  
๗. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการองค์กรอย่างมี 
ธรรมมาภิบาล 16 8  

รวม 217 29 13% 
 บทสรุป 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 
ระหว่าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือน มีนาคม  2562 ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2562) 

      มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน  217  โครงการ  

  ได้รับการอนุมัติตามงบประมาณรายจ่ายและได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก    

                   หน่วยงานอื่น จำนวน  29     โครงการ  

    คิดเป็นร้อยละ    13%



13 

 

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2564) 
                       ระหว่าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือน มีนาคม  2562  (ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน  อ.ทุ่งหว้า  จ. สตูล 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน      
          1.1 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการ 

ลำดับ
ที่  

โครงการ 
/กิจกรรม 

 
แบบ 

 
 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่นำมาใช้จ่าย 

ในตำบลนาทอน 
 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 
หน่วยดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ
ดำเนินงาน 

(การติดตามและ
ประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

 โครงการสง่เสริม
กลุ่มท่องเท่ียวโดย
ชุมชนตำบลนาทอน 

ผ.02 พัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชน
ตำบลนาทอน               
หมู่ที่ 1-9 
 

ได้รับสนับสนุน
งบประมาณจาก 
สสส. มาพัฒนา
ศักยภาพกลุ่ม
ท่องเท่ียวชุมชน
ตำบลนาทอน 

  ต.ค.61-ก.ย.62 อบต.นาทอน ระดับความพอใจ มาก  

1 กิจกรรมคณะ
อาจารย์จากราชภฏั
สงขลาศึกษาดูงาน
กลุ่มการจัดการขยะ 

 ศึกษาดูงานกลุ่ม
การจัดการขยะ 
ตำบลนาทอน 

 9,500.-  21-ม.ค.62 กองสาธารณสุขฯ/ 
กองการศึกษาฯ 
งานท่องเท่ียวชุมชน 
 

ระดับความพอใจ มาก  

2 กิจกรรมศึกษาดูงาน 
วชช.ปัตตานี เรื่อง
การบริหารจัดการ
นาทอนโฮมสเตย์ 

 ศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการกลุ่ม
โฮม สเตย์ของ
ตำบลนาทอน 

 35,500.-  14-16 ก.พ. 
62 

กองการศึกษาฯ 
งานท่องเท่ียวชุมชน 
 

ระดับความพอใจ มาก  

3 กิจกรรมศึกษาดูงาน 
ทต.โกตาบารู เรื่อง
การจัดการขยะ 

 ศึกษาดูงานกลุ่ม
การจัดการขยะ 
ตำบลนาทอน 

 22,750.-  16--17      
ก.พ. 62 

กองสาธารณสุขฯ/ 
กองการศึกษาฯ 
งานท่องเท่ียวชุมชน 
 

ระดับความพอใจ มาก  
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      1.1 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการ 
ลำดับ

ที่  
โครงการ 
/กิจกรรม 

 
แบบ 

 
 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่นำมาใช้จ่าย 

ในตำบลนาทอน 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 
หน่วยดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ
ดำเนินงาน 

(การติดตามและ
ประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

4 กิจกรรมศึกษาดูงาน 
อบต.กาตอง จ.
ยะลา ศึกษาดูงาน
เรื่องการจัดการขยะ 

 ศึกษาดูงานกลุ่ม
การจัดการขยะ 
ตำบลนาทอน 

 36,458.-  18-19 
ก.พ. 62 

กองสาธารณสุขฯ/ 
กองการศึกษาฯ 
งานท่องเท่ียวชุมชน 
 

ระดับความพอใจ มาก  

5 กิจกรรมศึกษาดูงาน 
อบต.ปุโรง จ.ยะลา 
ศึกษาดูงานเรื่องการ
จัดการขยะ 

 ศึกษาดูงานกลุ่ม
การจัดการขยะ 
ตำบลนาทอน 

 500.-  21 ก.พ.62 กองสาธารณสุขฯ/ 
กองการศึกษาฯ 
งานท่องเท่ียวชุมชน 

ระดับความพอใจ มาก  

6 กศน.ยะลา จ.ยะลา 
ศึกษาดูงานเรื่องการ
จัดการขยะ 

 ศึกษาดูงานลง
พ้ืนที่ชุมชน
ตำบลนาทอน 

 7,450.-  27 ก.พ.62 กองสาธารณสุขฯ/ 
กองการศึกษาฯ 
งานท่องเท่ียวชุมชน 

ระดับความพอใจ มาก  

7 คณะอาจารย์จาก
ราชภัฏสงขลา 

 ศึกษาดูงานลง
พ้ืนที่ชุมชน
ตำบลนาทอน 

 500.-  5 มี.ค. 62 กองการศึกษาฯ 
งานท่องเท่ียว 

ระดับความพอใจ มาก  

8 กิจกรรมศึกษาดูงาน 
คณะจากวิทยาลัย
ชุมชนสตูล 
 

 กิจกรรมศึกษาดู
งานการบริหาร
จัดการ 

 2,000.-  6 มี.ค. 62 กองการศึกษาฯ 
งานท่องเท่ียวชุมชน 
 

ระดับความพอใจ มาก  

9 คณะศึกษาดูงาน
สนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา อบต.ปุโรง 
จ.ยะลา 

 กิจกรรมศึกษาดู
งาน สนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา 

 8,400.-  7 มี.ค. 62 กองการศึกษาฯ 
งานท่องเท่ียว 
 

ระดับความพอใจ มาก  
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     1.1 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการ 
ลำดับ

ที่  
โครงการ 
/กิจกรรม 

 
แบบ 

 
 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่นำมาใช้จ่าย 

ในตำบลนาทอน 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 
หน่วยดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

(การติดตามและ
ประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

10 นักศึกษาป.โท จาก 
มอ.หาดใหญ่ รับฟัง
บรรยายการจัดการ
พ้ืนที่ 

 กิจกรรมศึกษาดู
งานบรรยายการ
จัดการพ้ืนที่ 

 8,400.-  8--9 มี.ค. 62 กองการศึกษาฯ 
งานท่องเท่ียว 

ระดับความพอใจ มาก  

11 กิจกรรมศึกษาดูงาน 
ศึกษาสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา อบต.
กอตอตือร๊ะ           
อ.รามัน จ.ยะลา 

 ศึกษาดูงาน 
คณะศึกษา
สนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา 

 2,250.-  27 มี.ค. 62 กองการศึกษาฯ 
งานท่องเท่ียว 

ระดับความพอใจ มาก  

12 กิจกรรมศึกษาดูงาน 
กลุ่มอาชีพ และ
ชุมชนจัดการ
สิ่งแวดล้อม จาก 
อบต.บาโงย อ.รามัน 
จ.ยะลา 

 ศึกษาดูงาน 
คณะศึกษาดูงาน
กลุ่มอาชีพ และ
ชุมชนจัดการ
สิ่งแวดล้อม  

 11,000.-  28 มี.ค. 62 กองสวัสดิการสังคม/
กองสาธารณสุขฯ/ 
กองการศึกษาฯ 
งานท่องเท่ียว 

ระดับความพอใจ มาก  

13 กิจกรรมศึกษาดูงาน 
คณะจากราชภัฏ
สงขลา  

 ศึกษาดูงานลง
พ้ืนที่ชุมชน
ตำบลนาทอน 

 16,000.-  29 มี.ค. 62 กองการศึกษาฯ 
งานท่องเท่ียว 

ระดับความพอใจ มาก  
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  ยุทธศาสตร์ 3  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 
        3.1 แผนงานเคหะชุมชน 

ลำดับ
ที่ 

 
โครงการ 
/กิจกรรม 

 
 

แบบ 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1. โครงการปรับปรงุ
และซ่อมแซมถนน
ดินเดิมภายใน
ตำบล ม.๑,๓,๔,๗ 
และ ๘ 

ผ.02 ปรับปรุงและซ่อมแซม
ถนนดินเดิมภายในตำบล 
ม.๑,๓,๔,๗ และ ๘ 

116,000.-  ๑๑๖,๐๐๐.-  ธันวาคม 61 – 
มกราคม 62 

กองช่าง ถนนได้รับการ
ซ่อมแซม สามารถใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
ปลอดภัย 

- จ่ายขาดเงิน
สะสมครั้งที่ 
1/256๒ 

  

2 โครงการบุกเบิก
ถนนดินเดิมสายกุ
โบร์เก่าบารายี ม.๗ 

ผ.02 กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๗๗๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๓,๐๘๐ ตร.ม. 
หินผุหนาเฉลี่ย ๐.๓๕ 
เมตร หรือปริมาณหินผุ
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๒  
ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คส
ล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๘๐ 
ม. จำนวน ๔๒ ท่อน 

507,700.- ๕๐๔,๐๐๐.- 3,700.- กุมภาพันธ์ 62 กองช่าง ได้ถนนดินเดิม จำนวน 
๑ สาย 

- จ่ายขาดเงิน
สะสมครั้งที่ 
๑/256๒ 

3 โครงการขุดลอก
ฝายน้ำล้นห้วย   
วังตง 

ผ.02 ขุดลอกฝายน้ำล้นห้วย    
วังตง 

๘,๒๐๐,๐๐๐ ๘,๒๐๐,๐๐๐  มีนาคม-ธันวาคม 
62 

จังหวัดสตูล มีแหล่งผลิตน้ำประปา
ที่มีมาตรฐาน 

จังหวัดสตูล 

      -  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
            4.1 แผนงานเกษตร 

ลำดับ
ที่ 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
แบบ 

 
 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลา
ที่

ดำเนินกา
ร 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ
ดำเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1. 
 

โครงการอบต.      
นาทอนร่วมใจภักด์ิ
รักพ้ืนที่สีเขียว 
 

ผ.02 เพ่ือปลูกต้นไม้ในที่
สาธารณะ 
-เพ่ือปลูกจิตสำนึก
ให้ประชาชนรัก
ธรรมชาติ 
 

5,000.- 5,000.-  ธ.ค.๖๑  กองสวัสดิการ ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้
ความเข้าใจ  

 

เป็นเงิน       
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ยุทธศาสตร์  ๕. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  แลภูมิปญัญาท้องถิ่น 
        5.1 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ลำดับ
ที ่

 
โครงการ 
กิจกรรม 

 
แบบ 

 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาท่ีดำเนิ 
นการ 
(เดือน) 

หน่วยดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ
ดำเนินงาน 

(การติดตามและ
ประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการเมาลิด
กลางสัมพันธ์ 

ผ.02 จัดกิจกรรมบรรยายธรรม
เพ่ือรำลึกถึงและยึด
หลักธรรมคำสอนของ
ศาสดาอิสลาม 

80,000.- 79,600.- 400.- 26 ม.ค. 62 กองการศึกษาฯ ระดับความพอใจ มาก  

2 
 
 
 
 

โครงการสง่เสริม
ประเพณีวันออก
พรรษา 
 

ผ.02 ส่งเสริมประเพณีการลาก
พระ (ชักพระ) โดยร่วมกัน
ตกแต่งเรือพระเพ่ือให้
พุทธศาสนิกชนร่วมกัน
ทำบุญเน่ืองในวันออก
พรรษา 

 
40,000.- 

 
 

 
40,000.- 

 
 

 
 

 
24 ต.ค. 61 

 
 

 
กองการศึกษา 
 

- ระดับความพอใจ มาก 
- ประชาชน ร่วมกัน
ตกแต่งเรือพระส่งผลให้
เกิดความสามัคคีในชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขแนวทางการพัฒนา 
        6.1  แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที่ 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 

แบบ 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ
ดำเนินงาน 

(การติดตามและ
ประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการ
แข่งขันกีฬา
ปฐมวัย สาย
สัมพันธ์
ครอบครัว 

ผ.02 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
สำหรับเด็กและ
ผู้ปกครองของ ศพด.
สังกัด อบต.นาทอน 

30,000.- 30,000.-  22 ก.พ.62 กองการศึกษา - ระดับความพอใจ มาก 
- สร้างความรักความ
สามัคคีในครอบครัว 

 

2 โครงการจัด
กิจกรรมเน่ือง
ในวันเด็ก
แห่งชาติ 

ผ.02 จัดกิจกรรมการแสดง
และกิจกรรม
นันทนาการ/การละเล่น
สำหรับเด็กในพ้ืนที่
ตำบลนาทอน 

80,000.- 79,750.- 250.- 12 ม.ค. 62 กองการศึกษา - ระดับความพอใจ มาก 
- เด็กในพ้ืนที่ตำบลนา
ทอนได้ร่วมกิจกรรมวัน
เด็ก และสร้างแรงจงูใจให้
ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญของ
เด็กและเด็กเห็น
ความสำคัญของตนเอง 

 

3. โครงการ
รายงานผล
การจัด
การศึกษา
ปฐมวัย 

ผ.02 จัดกิจกรรม/
นิทรรศการทางวิชาการ
ของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.นาทอน 
จำนวน 3 ศูนย์ 

20,000.- 
 
 
 

20,000.- 
 
 
 

 
 
 

29 มี.ค. 62 
 
 
 

กองการศึกษา 
 
 

- ระดับความพอใจ มาก 
- ได้เผยแพร่ผลงาน
วิชาการของเด็กปฐมวัย 
ศพด.สังกัด อบต.นาทอน 
 

 

เป็นเงิน       
   
 



20 

 

 
 
 
           6.2 แผนงานสาธารณสุข 
ลำดับ

ที่ 
 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 

แบบ 

 
ผลผลิต 

งบประมา
ณ  

ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ
ดำเนินงาน 

(การติดตามและ
ประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการบริหาร
จัดการหน่วยกู้ชีพ 
อบต.นาทอน 

ผ.02 -มีการดำเนินงานหน่วย
กู้ชีพ อบต.นาทอน 
-อัตราการเสียชีวิต และ
พิการจากการบาดเจ็บ
ได้รับการช่วยเหลือ 
รับส่งผ้ป่วยฉุกเฉินและ
ผู้ประสบอุบัติเหตุได้
อย่างรวดเร็วถูกต้อง 
-มีการบริหารงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

80,000.- 44,485.48 35,514.52 ธ.ค 61 - ก.ย.62 กอง
สาธารณสุข 

ระดับความพอใจ มาก  
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 6.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ที่ 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

แบบ 
 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ  
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ
ดำเนินงาน 

(การติดตามและ
ประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการช่วยเหลือผู้ประ 
สบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ผ.02 จัดซื้อเครื่องอุปโภค-
บริโภคช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติ 
ทุกวัย 
 

๑๐0,000.- ๖๖,0๒๕.๗๗ ๓๓,9๗4.๒๓ ต.ค.๖๑- ก.ย.
6๒ 

กอง
สวัสดิการ 

สามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ในกรณีเกิดสาธารณภัย
ได้ 
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        6.4 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
แบบ 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงานจาก

การติดตามและ
ประเมินผล 

 

 
หมาย
เหตุ 

1 โครงการนาทอนก้าวไกล
ผลิตภัณฑ์เด่น 9 ชุมชน 
9 หมู่บ้าน 

ผ.02 

กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพทำ
สบู่แฟนซี/ขนมลากรอบ/
มะพร้าวแก้ว /ม.1/ม.5/    
ม.7 

45,000 15,157.-  
8-10     
มค.62 

กอง
สวัสดิการ 

ผู้เข้าร่วม มีความรู้การ
ประกอบอาชีพเสริม
การทำสบู่แฟนซี/ขนม
ลากรอบ/มะพร้าวแก้ว 

 

กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการ
ทำขนมข้ีมอด/แปรรูป
อาหารทะเล ม.3/ม.1 

       

กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการ
ทำมัดย้อม ม.9 

       

กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการ
ทำจักสานผลิตภัณฑ์จากต้น
คลุ้ม ม.4/ม.8/ม.6 
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 6.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
แบบ 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ
ดำเนินงานจากการติดตาม

และประเมินผล 
 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรีและครอบครัว 

ผ.02 สตรีและครอบครัว และ
ผู้เข้าร่วม ได้รับความ
ร่วมกิจกรรมอบรม 
กิจกรรมครอบครัว
สัมพันธ์ กิจกรรมศึกษาดู
งาน (เกาะลิบง จ.ตรัง) 

50,000 50,000  8-9 กพ.62 กองสวัสดิการ สตรีและครอบครัว รวมทั้ง
ผู้เข้าร่วม มีองค์ความรู้
เก่ียวกับบทบาทของสตรี
และครอบครัว ศึกษาดูงาน
เพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ ์

 

2 
 

โครงการเพ่ิมทักษะชีวิตแก่
เด็กและเยาวชนตำบลนา
ทอน 

ผ.02 กิจกรรมอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับธรณีวิทยา 
กิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้อุทยานธรณี 
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กิจกรรมเสริม
ทักษะการเอาตัวรอด
และช่วยเหลือกรณี
ประสบภัยทางน้ำ  
(วังสายทอง) 

14,000.- 14,000.-  26 มีค.62 กองสวัสดิการ กลุ่มเด็กและเยาวชนและ
ผู้เข้าร่วม มีองค์ความรู้
เก่ียวกับธรณีวิทยา เพ่ิม
ทักษะชีวิตผ่านกิจกรรม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ รู้จักการ
เอาตัวรอดและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้ำ 
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    6.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ
ที่ 

 
โครงการ 
/กิจกรรม 

 
แบบ 

 
 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 
หน่วยดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ
ดำเนินงาน 

(การติดตามและ
ประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนตำบล
นาทอน (นาทอน
เกมส์) 

ผ.02 จัดการแข่งขันกีฬา 
4 ประเภท 
- ฟุตบอลชาย 
- วอลเลย์บอลหญิง 
- เซปัคตะกร้อชาย 
- เปตอง 

200,000 199,896.- 104.- 18 มี.ค.-4 เม.ย.
62 

กองการศึกษาฯ ระดับความพอใจ มาก  

2 โครงการจัดการ
แข่งขันเรือตำบล     
นาทอน 

ผ.02 จัดการแข่งขันเรือ
พายให้แก่ประชาชน
ในพ้ืนที่ตำบล       
นาทอน  ม.3  

20,000.- 20,000.-  31 ธ.ค. 61 กองการศึกษาฯ ระดับความพอใจ มาก  
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      6.7 แผนงานงบกลาง 

ลำดับ
ที่ 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

แบบ 
 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ
ดำเนินงาน 

(การติดตามและ
ประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 เงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 
 (เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ) 

ผ.02 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 
 

๖,๓๐๘,๔00.- 5,๘๒๑,๔00.- ๔๘๗,๐00.- ต.ค.6๑ - ก.ย.6๒ กองสวัสดิการ
ฯ 

คนชรามีความเป็นอยู่
และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 

2 เงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 
 (เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ) 

ผ.02 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,920,000.- 1,๘๖๒,๔00.- ๕๗,๖๐๐.- ต.ค.6๑ - ก.ย.6๒ กองสวัสดิการ
ฯ 

ผู้พิการมีความเป็นอยู่
และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 

3 
 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผ.02 สนับสนุนผู้ป่วยโรคเอดส์ ๔๘,000.- ๓๖,๐00.- ๑๒,๐๐๐.- ต.ค.6๑ - ก.ย.6๒ กองสวัสดิการ
ฯ 

ผู้ป่วยโรคเอดส์มีความ
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

  

4 เงินสำรองจ่าย ผ.02 แก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็น
ส่วนรวม ในกรณีเกิดสา
ธารณภัย เช่นการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม ภัย
แล้ง วาตภัย อัคคีภัย ปัญหา
หมอก วัน โรคติดต่อ เป็น
ต้น 

199,640+ 
180,000.- 

 
 

338,900  ต.ค.6๑ - ก.ย.6๒ กองสวัสดิการ
ฯ 

-แก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวม ในกรณีเกิด
สาธารณภัย  
-ประชาชนได้ความพึง
พอใจ 
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           6.7  แผนงานงบกลาง 

ลำดับ
ที่ 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 

แบบ 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 
หน่วยดำเนินการ 

ผลความสำเร็จ
ของการ

ดำเนินงาน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

5 โครงการบริหาร
จัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถ่ิน อบต.
นาทอน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

ผ.02 จัดประชุม
คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ /
คณะทำงาน 

118,648.80.- 
 

101,110.- 
 
 
 
 
 

17,548.80 
 
 
 
 
 

1 ต.ค.61-30 
ก.ย. 62 

 
 
 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถ่ิน อบต.     
นาทอน 

ระดับความพอใจ 
มาก 

 
 
 
 
 

 

6 -  โครงการชาวนา
ทอนร่วมใจ ลด ละ 
เลิกบุหรี่เพ่ือชีวีมีสุข 

ผ.02 อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
โทษของบุหรี่/โทษที่เกิด
จากการสูบบุหรี/่ทักษะ
ชีวิต/การเฝ้าระวังนักสูบ
หน้าใหม่ 

23,550.- 
 
 
 
 

23,550.- 
 
 
 
 

 20 มีนาคม 62  
- 30 กันยายน 

62 
รพ.สต.นาทอน 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถ่ิน อบต.     
นาทอน 
 

ระดับความพอใจ 
มาก 

 
 
 

 

7 -  โครงการป้องกัน 
ควบคุมโรคติดต่อ 
และโรคติดต่อที่
ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 

ผ.02 -อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
การป้องกัน ควบคุมโรค
วัณโรคในกลุ่มเสี่ยง 
- อบรมให้ความรู้กลาม
เสี่ยงโรคไข้หวัดใหญ่ 

35,100.- 
 
 
 

 

35,100.- 
 
 

 1 มี.ค. 62 – 
30 ก.ย. 62 

รพ.สต.นาทอน 
 
 

 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถ่ิน อบต.     
นาทอน 
 

ระดับความพอใจ 
มาก 
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          6.7  แผนงานงบกลาง 

ลำดับ
ที่ 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 

แบบ 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 

(การติดตามและ
ประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

8 - โครงการเฝ้า
ระวังและดูแลสตรี
ไทยให้ปลอดภัย
จากมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็ง
เต้านม 

ผ.02 อบรมให้ความรู้เพ่ือฟ้ืนฟู
ศักยภาพในการดำเนินการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก มะเรง็
เต้านมแก่ อสม. 

29,800.- 29,800.-  1 มี.ค. 62 – 
30 ก.ย. 62 

รพ.สต.นาทอน 
 
 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถ่ิน อบต.     
นาทอน 

ระดับความพอใจ 
มาก 

 

 

9 -  โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
ขลิบหนังหุ้มปลาย
อวัยวะเพศชายใน
เยาวชนมุสลิม 

ผ.02 -ให้ความรู้การดูแลสุขภาพ
เก่ียวกับการขลิบหนังหุ้มปลาย
อวัยวะเพศชาย 
-กิจกรรมขลิบหนังหุ้มปลาย
อวัยวะเพศชาย 

23,400.- 23,400.-  26 ม.ค. 62 
เครือข่ายผู้นำ

ศาสนา          
ต.นาทอน 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถ่ิน อบต.     
นาทอน 

ระดับความพอใจ 
มาก 
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                6.7  แผนงานงบกลาง 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
แบบ 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมา
ณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จ
ของการ

ดำเนินงาน 
(การติดตามและ

ประเมินผล) 

 
หมาย
เหตุ 

7 
 

-  โครงการชุมชุนนา
เปรียสุขภาพดี 

ผ.02  -กิจกรรมสง่เสริมสุขภาพ
กาย และสุขภาพใจใน
เดือนรอมฎอน 
- กิจกรรมใหค้วามรู้ผู้ดูแล
ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง 
และตรวจสุขภาพพร้อม
ออกเย่ียมบ้านผู้พิการ 

40,350.- 
 
 
 

40,350.- 
 
 
 

 1 มี.ค 62 - 30 
ก.ย.62 

บ้านนากลาง 
ม.2 

 
 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถ่ิน อบต.     
นาทอน 

ระดับความพอใจ 
มาก 
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ยุทธศาสตร์ 7  ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล    
 7.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

ลำดับ
ที่ 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 

แบบ 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ
ดำเนินงาน 

(การติดตามและ
ประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 ประเมินความพึงพอใจ 
 

ผ.02 เป็นค่าจ้างประเมิน
ความพึงพอใจใน
การให้บริการ
ประชาชน  

20,000.- 19,000.- 1,000.-- ต.ค. 61 สำนักปลัด ทำให้การปฏิบัติราชการ    
มีประสิทธิย่ิงข้ึน 

 

           

       7.2 แผนงาน งบกลาง 
ลำดับ

ที่ 
 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 
แบบ 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ
ดำเนินงาน 

(การติดตามและ
ประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน  (กบท.) 
 

ผ.02 จ่ายเงินเงินสมทบกอง  
ทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  
(กบท.) 

162,923.- 162,923.- - พ.ย.61 สำนักปลัด สมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน  (กบท.) 
 

 

2 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 
 

ผ.02 จ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม 

150,000.- 124,204.- 25,796.- ต.ค.61  -   
ก.ย.62 

สำนักปลัด สมทบกองทุน
ประกันสังคม 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์  

 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 
     องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน    อำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 

      ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

ลำดับ
ที่ 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 
แบบ 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ
ดำเนินงาน 

(การติดตามและ
ประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ผ.03 คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ
สำหรับงานประมวลผล
จำนวน 1 เครื่อง 

22,000.- 22,000.-  ก.พ. 62 สำนักปลัด เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน 

 

2 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า  
ขนาด 1 kva จำนวน   
1 เครื่อง  

ผ.03 เครื่องสำรองไฟฟ้า  
ขนาด 1 kva จำนวน   
1 เครื่อง  

5,900.- 5,900.-  ก.พ. 62 สำนักปลัด เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน 

 

3 คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค ผ.03 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โน้ตบุค จำนวน ๑ 
เครื่อง 

๒๑,๐๐๐.- ๒๑,๐๐๐.-  มี.ค.๖๒ กอง
สวัสดิการ 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน 
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      ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
ลำดับ

ที่ 
 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 
แบบ 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ดำเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ
ดำเนินงาน 

(การติดตามและ
ประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

4 เก้าอี้ทำงาน มีที่เท้าแขน 
มีพนักพิงตาข่าย 
ขาอลูมิเนียม ขนาด 
๕๔ x ๕๘ x ๙๐ – 
๑๐๐ ซม. 

ผ.03 เก้าอี้ทำงาน มีท่ีเท้าแขน 
มีพนักพิงตาข่าย 
ขาอลูมิเนียม ขนาด 
๕๔ x ๕๘ x ๙๐ – 
๑๐๐ ซม. 

๑๘,๐๐๐.- 17,400.- 600.- ม.ค. 62 กองคลงั เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน 

 

5 จัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์
สำนักงาน 
 
 

ผ.03 มีศูนย์ปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉิน อบต.
นาทอน 

180,830.- 180,830.- -- ม.ค.62 กอง
สาธารณสุข 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน 
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ส่วนท่ี 3   
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

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

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
   
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล
นาทอน 

20 19 19.00 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 14.00 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 57 57.00 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       10 8 8.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนในเขต

จังหวัด       
10 8 8.00 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8 8.00 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4 4.00 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 5.00 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 5.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 5.00 
 3.8 แผนงาน       5 5 5.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4 4.00 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 5.00 

รวมคะแนน  100 90 90 
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1.2  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
          รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 3 15 ข้อมูลครบถ้วน 

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ัง
ของหมู่บ้ าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ 

2 2 10 ข้อมูลครบถ้วน 

1.2 ข้อมูล เกี่ ยวกับด้านการเมื อง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ป ระช าก ร  แล ะ ช่ วงอ า ยุ แ ล ะจ ำน วน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 10 ข้อมูลครบถ้วน 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึ กษา สาธารณ สุข   อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 10 ข้อมูลครบถ้วน 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 10 ข้อมูลครบถ้วน 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) 

2 2 10 ข้อมูลครบถ้วน 

1 .6  ข้อมู ล เกี่ ยวกับศ าสนา ประ เพณี  
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษา
ถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

3 3 15 ข้อมูลครบถ้วน 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 10 ข้อมูลครบถ้วน 

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 1 5 ข้อมูลครบถ้วน 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ 
วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม
ท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ 
ร่วม ตัดสิ น ใจ  ร่ วมตรวจสอบ  ร่ วม รับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการ
พัฒนาท้องถ่ินตามอำนาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนาทอน 

3 3 15 ข้อมูลครบถ้วน 

รวม 20 19 95  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนาทอน 
  พบว่าข้อมูลสภาพท่ัวไปมีความครอบคลุม  ครบถ้วน  ท้ังข้อมูลด้านกายภาพ  ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  
การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม   บริการพื้นฐานในพื้นท่ี  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวัฒนธรรม            
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลท่ีสำคัญอื่น ๆ  
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      1.3     การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาทอนนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0  

2 2 2 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนำไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

1 13.33 13.33 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนำไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ สุ ข  ค ว า ม ย า ก จ น 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เป็นต้น 

2 1 1 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนำไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็น
ต้น 

2 6.66 6.66 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนำไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

2.5 การวิเคราะห์สิ่ งแวดล้อม พ้ืนที่สี เขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรื อสิ่ งที่ เกิ ด ข้ึน  ก ารประ ดิษ ฐ์ที่ มี ผ ล ต่ อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 1 1 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนำไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศั กยภาพเพ่ื อประเมิ น
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ ง) W-Weakness (จุดอ่อน ) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

2 6.66 6.66 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนำไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
กำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

2 2 13.33 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนำไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่
ได้ รั บ  แ ล ะการ เบิ ก จ่ าย งบ ป ระม าณ  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การต้ังงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ในเชิงคุณภาพ 

1 1 6.66 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนำไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

2 .9  ผ ล ที่ ไ ด้ รั บ จ าก ก า ร ด ำ เนิ น ง า น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการ
แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 

1 1 6.66 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนำไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

รวม 15 14 93.34  
   
  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนได้มีการ
นำเสนอข้อมูลต่างท่ีเกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพี่อวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
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  1.4 ยุทธศาสตร์ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65    
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

นาทอนสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน  
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนาทอนและเชื่อมโยงหลัก
ป ร ะ ช ารั ฐ แ ผ น ยุ ท ธศ าส ต ร์ ช า ติ  2 0  ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
Thailand 4.0 

10 8 12.31 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนำไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
นาทอนในเขตจังหวัด 
สอดคล้ อ งและ เชื่ อ ม โย งกั บ สภ าพ สั งค ม 
เศ รษ ฐกิ จ  สิ่ ง แ วดล้ อมของท้ อ ง ถ่ิน  แล ะ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผน ยุทธศ าสตร์ ช า ติ  20  ปี  แผน พัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 
4.0 

10 8 12.31 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนำไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

10 8 12.31 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนำไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลนาทอนต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุ ถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนและสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

5 4 6.15 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนำไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาทอนที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้ เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ งที่ จะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

5 5 7.69 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนำไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่ง
หมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน  

5 5 7.69 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนำไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาทอนซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่
จริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 7.69  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
กำหนดจุดมุ่ งหมายในเรื่ องใดเรื่องห น่ึงหรือ
แผนงานที่ เกิดจากเป้ าป ระสงค์  ตัวชี้ วัด  ค่ า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
ที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 7.69 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนำไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 
 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถ่ิน
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12   Thailand4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒ นากลุ่ มจั งห วัด/แผนพัฒนาจังห วัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนาทอนในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 

5 4 6.15 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนำไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็น
โครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหน่ึงอันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือนำไปสู่การจัดทำ
โครงการเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 5 7.69 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนำไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

 รวม 65 57 87.69  
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สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล 
 
   
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9 9.00 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติใน       เชิง

ปริมาณ  
10 9 9.00 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติใน       เชิง
คุณภาพ  

10 9 9.00 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8  
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 57 57.00 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5  
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5  
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การต้ัง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4  
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4  
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5  
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5  
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
5 5  

 5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5  
รวมคะแนน  100 92 92.00 

 
   
 



40 

 

 2.2  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน(ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9 90.00 มีการวิเคราะห์ SWOT 
ครอบคลุม 

รวม 10 9 90.00  
   
 
2.3   การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือ
นำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวน
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิต
น่ันเองว่าเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ ได้กำหนดไว้
เท่าไหร่ จำนวนที่ ไม่สามารถดำเนินการได้มี
จำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิท ธิภาพ  (Efficiency) ของการพัฒ นา
ท้องถ่ินตามอำนาจหน้าท่ีที่ได้กำหนดไว้ 

10 
 

5 

9 
 

5 

90.00 
 

50.00 

ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอใน
การนำไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 
 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โค ร ง ก า ร ที่ ด ำ เ นิ น ก า ร ใน เชิ ง ป ริ ม า ณ 
(Quantitative) 

5 4 40.00 ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอใน
การนำไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 
 

รวม 10 90 90.00  
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       2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
ลำดับ ประเด็นพิจารณา  คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ท่ีดำเนินการใน
พ้ืนที่ น้ัน ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการ
ต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 

 10 
 

5 

9 
 

5 

90 
 

50 

ข้อมูลครบถ้วน 
เพียงพอในการนำไป
เป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

 5 4 40  

รวม  10 9 90.00  
 2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบรหิารส่วน
ตำบลนาทอนในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการ
พัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT Analysis/Demand  
(Demand Analysis) / Global Demand/Trend 
หรือหลักการบรูณาการ(Integration) กับองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาทอนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

10 
5 

8 
4 

80.00 
40.00 

ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอใน
การนำไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 
 

4.2  วิ เคราะห์ แผนงาน งาน ที่ เกิ ดจากด้านต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   หลักประชารัฐ 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local  
Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

5 4 40.00 ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอใน
การนำไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 
 

รวม 10 8 80.00  
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  2.6 โครงการพัฒนา 
ลำดับ  

ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 60    
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนและ
ดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนที่กำหนดไว้ ชื่ อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 8.33 ข้อมูลครบถ้วน 
เพียงพอในการนำไป
เป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 8.33 ข้อมูลครบถ้วน 
เพียงพอในการนำไป
เป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร  
ก ลุ่ ม เป้ า ห ม า ย คื อ อ ะ ไ ร  มี ผ ล ผ ลิ ต อ ย่ า ง ไ ร 
กลุ่ม เป้าหมาย  พ้ืนที่ดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะทำที่ไหน  
เริ่ม ต้นในช่ วงเวลาใดและจบลงเมื่ อไร   ใครคื อ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 8.33 ข้อครบถ้วน เพียงพอ
ในการนำไปเป็นข้อมูล
ในการวิเคราะห์เพ่ีอ
วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

5 4 6.67 ข้อมูลครบถ้วน 
เพียงพอในการนำไป
เป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

 
 
 
 
 
 



43 

 

 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.5  เป้ าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี ค วาม

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อม
ล้ำทางสังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

5 4 6.67 ข้อมูลครบถ้วน 
เพียงพอในการนำไป
เป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้ เป รี ย บ เชิ ง เป รี ย บ เที ย บ  เช่ น  ด้ าน เก ษ ต ร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

5 4 6.67 ข้อมูลครบถ้วน 
เพียงพอในการนำไป
เป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดข้ึน เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึง
ออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถ่ินต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดข้ึนที่เป็นปัจจุบัน 

5 5 8.33 ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ
ในการนำไปเป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์เพ่ีอ
วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถ่ินมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

5 5 8.33 ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ
ในการนำไปเป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์เพ่ีอ
วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 5 8.33 ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ
ในการนำไปเป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์เพ่ีอ
วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน มีความโปร่งใสในการ
กำหนดราคาและตรวจสอบ ได้ ในเชิ งป ระจักษ์                
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ
ห้าของการนำไปต้ังงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่น ๆ 

5 5 8.33 ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ
ในการนำไปเป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์เพ่ีอ
วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้ วัด  (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
มีก า ร ก ำ ห น ด ด ัช น ีชี ้ ว ัด ผ ล ง า น  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ 
(measurable) ใ ช ้บ อ ก ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่ เกิดที่สิ่ งที่ ได้รับ   (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 8.33 ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอในการ
นำไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 
 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิด ข้ึนจะต้องเท่ ากับ วัตถุประสงค์หรือ
ม าก ก ว่ า วัต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เขี ย น
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ แล ะมี ค วาม เฉพ าะ เจ าะจ ง  ในก าร
ดำ เนิน งานตาม โค รงการ  (2 ) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 8.33 ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอในการ
นำไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 
 

รวม 60 57 95.00  
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3.การติดตามและประเมินผลตามแบบต่าง ๆ ของกรมส่งเสรมิ 
 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 
แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)  

 

คำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยจะทำการประเมินและ
รายงานทุกฯ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ......องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน ✓  
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพือ่จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน ✓  
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสมำ่เสมอ ✓  
1.4  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันาท้องถ่ิน ✓  
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน ✓  
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินร่วมกับประชาคมท้องถ่ิน และร่วมจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

✓  

2.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาจัดทำ
ฐานข้อมูล 

✓  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

✓  

2.4  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

✓  

2.5  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

2.6  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ✓  
2.7  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ✓  
2.8  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  
2.9  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓  
2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  
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ส่วนท่ี 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

  

   ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน  
ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
รวมท้ังตำบล  9 หมู่บ้าน ท่ีต้ังองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน  ต้ังอยู่บนพื้นท่ีของ หมู่ท่ี   ๙ ตำบลนาทอน  
อำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล  ต้ังอยู่ห่างจากท่ีว่าการอำเภอทุ่งหว้าประมาณ ๑๓  กิโลเมตรอยู่ทางทิศเหนือของ
จังหวัดสตูลระยะทาง ๖๒กิโลเมตรเป็นศูนย์กลางบริการประชาชนและชุมชนในเขตตำบลนาทอน 

  
๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
   เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  ส่ิงแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูร
ณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น  ซึ่งมี
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
          (๑)  หน่วยงานราชการอื่นสนับสนุนให้การช่วยเหลือ 

(๒)  การสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้เข้าถึงความ 
    ต้องการ ของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และความต้องการ ของประชาชน 

  (๓)  มีการประสานงานท่ีดีระหว่าง  อบต.  กับชุมชน 
  (๔)  เป็นพื้นท่ีติดทะเลอันดามัน 

(๕)  มีการเช่ือมโยงการท่องเท่ียวทางฝ่ังทะเลอันดำมัน สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทย 
       และต่างประเทศและการท่องเท่ียวอุทยานธรณี 

(6)  เป็นพื้นท่ีซึ่งมีทางคมนาคมเช่ือมโยง ใกล้เคียงกับจังหวัดใหญ่ เช่นตรัง สามารถเช่ือมโยง 
      การท่องเท่ียวได้ 
      ๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
  ๑.  งบประมาณในการพัฒนามีอย่างจำกัด 
  ๒.  การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไม่สอดคล้องกับการดำเนินงาน  และไม่เป็นไปตาม 
               กฎหมายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๓. กฎระเบียบไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาป่าชายเลนและอุทยานแห่งชาติ 
  4. ราคาของสินค้าการเกษตรขึ้นอยู่กับการผันแปรของตลาด 
  5. ระเบียบ/หนังสือส่ังการไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
  6. ส่วนราชการไม่ถ่ายโอนงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. แผนกระจายอำนาจ  
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   ๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
         เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด

เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการ
ได้ดำเนินการวิเคระห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตราวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจำกัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

 
     2.1 จุดแข็ง (Strength-S) 
  ๑.  พื้นท่ีตำบลนาทอน  เป็นพื้นท่ีท่ีมี่เส้นทางสามารถเช่ือมกับหลายตำบลและหลาย อำเภอ 
  ๒.  ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  ไม่มีความขัดแย้งทางด้านศาสนา 
  ๓.  มีผลผลิตทางการเกษตรและการทำประมงท่ีสมบูรณ์ 
  ๔.  มีการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ  และมีการรวมกลุ่มของประชาชน 
  ๕.  มีศูนย์เด็กเล็กรองรับการศึกษาก่อนวัยเรียนท่ีได้มาตรฐาน 
  ๖.  มีศูนย์การเรียนชุมชน  เพื่อรองรับการศึกษานอกระบบ 

๗.  มีวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และยึดเหนี่ยวจิตใจของ  
    คนในชุมชน 

  ๘.  มีศูนย์  อปพร.  ดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และการรักษาความ 
                         ปลอดภัยในหมู่บ้าน 

๙.  ในพื้นท่ีไม่มีปัญหาก่อการร้าย ประชาชนพุทธ/อิสลาม อยู่กันอย่างสันติ 
  ๑๐. ประชาชนให้ความสำคัญในการออกกำลังกาย โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล 
 
 2.2 จุดอ่อน (Weakness-W) 
  ๑.  อบต.  มีรายได้จากการจัดเก็บเองน้อย  งบประมาณส่วนใหญ่ได้รับการอุดหนุนจาก 
                         ส่วนกลาง       

๒.  การคมนาคมในเขตหมู่บ้านยังไม่สะดวกเท่าท่ีควร 
  ๓.  ระบบสาธารณูปโภคยังไม่ท่ัวถึง 
  ๔.  สถานท่ีท่องเท่ียว ไม่มีการบริหารจัดการท่ีดี 

๕.  เกษตรกรขาดความกระตือรือร้นในการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรและไม่มีตลาด 
      รองรับผลผลิตทางการเกษตร 
  ๖.  ไม่มีโรงพยาบาล 
  ๗.  หน่วยงานขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะด้านเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ 
  ๘.  ขาดแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ในการทำการเกษตร 
  ๙.  พื้นท่ีท่องเท่ียวส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าชายเลน จึงเป็นปัญหาท่ีไม่เอื้อต่อการลงทุนและการ 
                          พัฒนา 
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      3. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 

  ควรเสนอเป็นข้อ ๆ และการเสนอนั้นควรแยกออกเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก การเสนอ
ปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่น ไม่ควรเสนอว่ามีงบประมาณไม่เพียงพอ เพราะจะกี่ปี กี่เดือน ร้อยๆ ปี  ก็มีงบประมาณ
ไม่เพียงพอ เนื่องจากประเทศเราเป็นประเทศท่ีอยู่ในกลุ่มประเทศยากจน กำลังพัฒนาประเทศ จึงต้องใช้
งบประมาณอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด...จึงควรนำเสนอในมิติด้านการพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่เกี่ยวข้องกับเงิน
หรืองบประมาณท่ีมีอยู่ แต่ถ้าโครงการ งานใด ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กันซึ่งจะทำให้เงินหรืองบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนาทอนถูกตัดทอน ลดลง น้อยลง หรือหน่วยงานอื่นมาใช้ ขอใช้เงินหรืองบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนาทอน ก็ควรนำเสนอเป็นเรื่อง ๆ หรือเป็นประเด็น ๆ ให้ชัดเจน พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไข 

  3.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างฯ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนท่ีมีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายท่ีทำได้ยาก

และบางเรื่องอาจทำไม่ได้   
 
    3.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔) องค์การบริหารส่วนตำบลและควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ

ภารกิจแต่ละด้านท่ีจะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 


