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ค าน า 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ัง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี”  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนนาททอนและจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนในรอบ (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ปีงบประมาณ 2565โดยการ
ตรวจสอบจากระบบเพื่อวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองท้องงถิ่น E-PLAN  ่ 
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน จะเป็นเสมือนกระจกเงาท่ี สะท้อนผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในรอบ
ปีให้กับคณะผู้บริหารและข้าราชการผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้เห็นผลการด าเนินงานและ
น าปัญหาข้อบกพร่องของการด าเนินงานและน าไปเป็นข้อมูลในการ พัฒนาปรับปรุง ปรับใช้และแก้ไขเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการด าเนิน โครงการพัฒนาต่างฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนชาวต าบลนาทอน 
ต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
                                                     บทน า 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล          
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนจึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล     
นาทอนหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมท้ัง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths)         
จุดอ่อน  (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญ หาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒ นาท้องถิ่ น                     
(พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอนผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สภาพ
พื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้น
แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลนาทอน 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็น
ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นต้ังรับให้มั่นเพื่อรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนให้เกิด
ประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ ส่ิงเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วว่าส่ิงใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลนาทอน และ 9 หมู่บ้าน 
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ใน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
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 และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของ ทุกป ี”    
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
   (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
   (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
   (๓) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
   (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
   (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้,บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ  และกรรมการ อีกหนึ่งคนท า       
หน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 24 กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ     
ส่ีปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ีก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเพื่อด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลท่ีได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาท่ี
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนท่ี
ได้ก าหนดไว้ ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้  แต่ละ
โครงการตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอน 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
จากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 
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  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
นาทอนและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน โดยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”    
  2.7 การวินิจฉัยส่ังการการน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ
ในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    
นาทอน 
  3. การรายงานผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนมีอ านาจ
หน้าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอน เพื่อใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนและ
คณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนโดยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

-5- 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ินคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”    
 
 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ริหารท้องถ่ิน 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
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4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่  แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นท่ีท่ัวไป อ านาจหน้าท่ี 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมท้ังเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ท่ีได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ีเป็น
จริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time &Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
         ๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                            ๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
         3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ท่ีได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือท่ีมีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ
ท่ีเป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอทุ่งหว้าและจังหวัดสตูลด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นท่ีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าท่ี บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่ง
ศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 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) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอนใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล     
นาทอนมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน 
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   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล.../องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจ
ไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้ าหมาย กล
ยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท าให้ได้รับความเช่ือถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย ส่ังการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนสามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอนเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลนาทอน 
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ส่วนที่ 2  
การติดตามและประเมนิผล 

 
    1) สรุปผลการติดตามและประเมินผล คร้ังที่ 1 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
      1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนท่ี
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล   อ าเภอทุ่งหว้าและแผนชุมชนต าบลนาทอน 

      1.1.2  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนมีรายละเอียด ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเท่ียวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศให้ได้ 

        มาตรฐานและยั่งยืน 
       ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ 
                       มั่งคงอย่างยั่งยืน 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยง  
                 อย่างท่ัวถึง 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคม  
        น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
              ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ   
                 ปัญญาท้องถิ่น 
         ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน  
                       สังคมสงบสุข 
         ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ยุทธศาสตร์บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 
     1.1.3  พนัธกิจประกอบด้วย 
           
     พันธกิจท่ี ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การกีฬาและศูนย์รวมการท่องเท่ียว 
                    ระดับต าบล 

   พันธกิจท่ี 2. ส่งเสริมการน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการ 
                   ด าเนินชีวิต 

     พันธกิจท่ี ๓. ฟื้นฟู สร้างจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าและวัฒนธรรม 
                   อันดีงามของท้องถิ่นและบ ารุงไว้ซึ่งศาสนา 
     พันธกิจท่ี ๔.  ส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
                    และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
    พันธกิจท่ี  ๕.  ส่งเสริมการออมและการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนในชุมชนอย่าง 
                   ท่ัวถึง 
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   พันธกิจท่ี  ๖.  ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการจัดการตนเองให้แก่คนในชุมชน 
            พันธกิจท่ี  ๗.  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่นให้เป็นชุมชนก้าวหน้าและ 
                    น่าอยู่ 
            พันธกิจท่ี  ๘.  ส่งเสริม และรณรงค์การเลือกตั้ง อย่างต่อเนื่องและให้ประชาชนมี 
                   ส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
   พันธกิจท่ี ๙.  ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 
                    อย่างยั่งยืน 
   พันธกิจท่ี ๑๐. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอเพื่อรองรับการ 
                    เป็นเมืองท่องเท่ียว 
    1.1.4  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
        
   จุดมุ่งหมายท่ี ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของ  
     ประชาชน 
   จุดมุ่งหมายท่ี ๒. สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างฯ เพื่อพัฒนาและยกระดับฝีมือให้  
     ประชาชนมีอาชีพเสริม แก้ปัญหาการว่างงานและยกระดับรายได้ 
     ของประชาชน 
   จุดมุ่งหมายท่ี ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตให้พ้นขั้นพื้นฐาน และมีความปลอดภัยใน 
     ชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น 
   จุดมุ่งหมายท่ี ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านการท่องเท่ียว และยกระดับ 
     บุคลากรด้านการกีฬาและมีสถานท่ีส าหรับเล่นกีฬา ได้มาตรฐาน 
     เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
   จุดมุ่งหมายท่ี ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงภูมิ 
     ปัญญาท้องถิ่น 
   จุดมุ่งหมายท่ี ๖. เสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรมและ 
     วัฒนธรรมอันดีงาม 
   จุดมุ่งหมายท่ี ๗. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง 
     ยั่งยืน 
   จุดมุ่งหมายท่ี ๘. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ/สนับสนุนการมี 
     ส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
   จุดมุ่งหมายท ี่  ๙.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความพร้อมในการให้บริการ
     ประชาชนและเพื่อความเป็นสัดส่วนของส านักงาน 
 
    1.1.5   แผนงานการพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

            แผนงานพัฒนาท่ี  1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

            แผนงานพัฒนาท่ี  2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

            แผนงานพัฒนาท่ี  3  แผนงานการศึกษา 

          แผนงานพัฒนาท่ี  4  แผนงานสาธารณสุข 
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           แผนงานพัฒนาท่ี  5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

           แผนงานพัฒนาท่ี  6 แผนงานเคหะและชุมชน 

          แผนงานพัฒนาท่ี  7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

          แผนงานพัฒนาท่ี  8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

          แผนงานพัฒนาท่ี  9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

          แผนงานพัฒนาท่ี  10 แผนงานการเกษตร 

          แผนงานพัฒนาท่ี  11 แผนงานการพาณิชย์ 

          แผนงานพัฒนาท่ี  12 แผนงานงบกลาง 

           
    1.1.6  วิสัยทัศน์  
 
   คนสุขภาพดี               อยู่อย่างพอเพียง             ร้อยเรียงวิถีชุมชน   
         สังคมสวัสดิการ           ต าบลจัดการตนเอง           องค์กรการเรียนรู ้
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1.2 สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

 ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ/จ านวนกิจกรรม 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน      
(พ.ศ. 2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
 

โครงการท่ีด าเนินการแล้ว 
ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปแีละ

ได้รับสนับสนุนงบประมาณ        
จากหน่วยงานอื่น 

(1 ตุลาคม 2564–31 มีนาคม 2565)  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการท่ีปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน        
(พ.ศ. 2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเท่ียว
อุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศให้ได้
มาตรฐานและยั่งยืน 6 - - 
 2. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็ง
ภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่ง
คงอย่างยั่งยืน 11 - - 
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยง
อย่างท่ัวถึง 14 7 4.40 
๔. ยุทธศาสตร์ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่
สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 7 - - 
๕. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ศิลปะ  
วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  แลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 18 - - 
๖. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน 
สังคมสงบสุข 88 8 5.04 
๗. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการองค์กร
อย่างมี ธรรมมาภิบาล 15 6 3.78 

รวม 159 21 13.22 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                      
จ านวน   159    โครงการ  
ได้ด าเนินการตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
 ( 1 ตุลาคม 2564 – 31  มีนาคม 2565 ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน    21  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละของโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565     ร้อยละ    13.22   
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ระหว่าง  1 ตุลาคม ๒๕๖๔ – 31  มีนาคม ๒๕๖๕  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ 3  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
      3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
/กิจกรรม 

 
 

แบบ 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

1. ซ่อมแซมปรับปรุง
ระบบประปา
ภายในต าบล หมู่ที่ 
๕ บ้านท่าศิลา 

ผ.02 วางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๓ น้ิว ยาว ๖ 
เมตร หนาชั้น 8.5 
จ านวน 258 ท่อน 
ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๒ น้ิว ยาว ๖ 
เมตร หน้าชั้น ๘.๕ 
จ านวน ๒๙๒ ท่อน รวม
ระยะทางวางท่อพีวีซีไม่
น้อยกว่า ๓,๓๐๓ เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ 
 

540,300.- 522,000.- 18,300.- ก.ค. 6๔ – ต.ค. 
6๔ 

กองช่าง ประชาชนในหมู่ที่ ๕ 
บ้านท่าศิลามีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ   

ข้อบัญญัติ ปี 6๓ 
กันเงินไว้ ในปี 64 
-เบิกจ่ายใน
งบประมาณ   
ปี 65 

เป็นเงิน 540,300.- 522,000.- 18,300.-     
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    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
/กิจกรรม 

 
 

แบบ 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

2. 
 

ขยายเขตประปา
ภายในต าบล หมู่ที่ 
6 บ้านท่าข้าม-
ควาย ต าบล      
นาทอน อ าเภอ   
ทุ่งหว้า จังหวัด
สตูล 

ผ.02 ขยายเขตประปาภายใน
ต าบล หมู่ที่ 6 บ้าน       
ท่าข้ามควาย ต าบลนา
ทอน จ านวน 2 จุด 
จุดที่ 1 ท่อ PVC ขนาด 
ศก.2น้ิว ความยาวท่อไม่
น้อยกว่า 800 เมตร, 
ท่อ PVC ขนาด ศก.๑  
๑/๒ น้ิว ความยาวท่อไม่
น้อยกว่า 1,150 เมตร 
จุดที่ 2 ท่อ PVC ขนาด 
ศก.2น้ิว ความยาวท่อไม่
น้อยกว่า 870 เมตร, 
ท่อ PVC ขนาด ศก.1 น้ิว 
ความยาวท่อไม่น้อยกว่า 
20 เมตร 
 

246,900.- 246,900.- - ก.พ.64– ต.ค. 
64 

กองช่าง  ประชาชนมีน้ าท่ีสะอาด
ใช้อุปโภค ตลอดทั้งปี 
และมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ 
 

ข้อบัญญัติ ปี 64 
กันเงินไว้ ในปี 64 
-เบิกจ่ายใน
งบประมาณ   
ปี 65 

เป็นเงิน 246,900.- 246,900.- -     

  
 



 

 

-15- 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
     3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
/กิจกรรม 

 
 

แบบ 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

3. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายมะนา
ซะห์ทุ่งตากแดด-
ยางงาม หมู่ที่ ๓ 
บ้านช่องไทร   

ผ.02 กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
200.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 
ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร  

490,400.- 468,000.- 22,400.- ก.ย.63 –ธ.ค.
6๔ 

กองช่าง  มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้   
จ านวน ๑ สาย 

โอนต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ปีงบ
64  และได้กันกัน
เงินไว้ ในปี 64 
-เบิกจ่ายใน
งบประมาณ   
ปี 65 

4. ขุดสระผู้ใหญ่วิสูตร
อุทิศ หมู่ที่ 6 บ้าน
ท่าข้ามควาย 
ต าบลนาทอน 
อ าเภอทุ่งหว้า 
จังหวัดสตูล   

ผ.02 ขุดสระ ขยายสระเพ่ือกัก
เก็บปริมาณน้ าได้ 
5,650.20 ลบ.ม. 

333,000.- 315,000.- 18,000.- มี.ค.65 –พ.ค.
6๕ 

กองช่าง ท าให้การกักเก็บน้ า
เพียงพอต่อการผลิต
น้ าประปา และมีแหล่ง
ผลิตน้ าประปาที่มี
มาตรฐาน 

โอนต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ปีงบ
64  และได้กันกัน
เงินไว้ ในปี 64 
-อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

5. ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนดิน
เดิมภายในต าบล 
หมู่ที่ 1,3,4,6,7, 
หมู่ 8 และหมู่ 9 
ต าบลนาทอน   

ผ.02 ถมหินผุพร้อมปรับเกลี่ย  
ปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า 
1,762 ลูกบาศก์เมตร  

354,100.- 354,000.- 100.- ก.ย.63 –ธ.ค.
6๔ 

กองช่าง  ถนนภายในต าบล 
นาทอน มีมาตรฐานมาก
ข้ึน  สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    

โอนต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ปีงบ 
64  และได้กันกัน
เงินไว้ ในปี 64 
-เบิกจ่ายใน
งบประมาณ   
ปี 65 

เป็นเงิน 1,177,500.- 1,137,000.- 40,500.-     
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    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
/กิจกรรม 

 
 

แบบ 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

( การติดตามและ
ประเมินผล) 

หมายเหตุ 

6. ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายสาย
หนองใหญ-่บารายี 
บ้านนาทอน หมู่ที่ 
๑ ต าบลนาทอน  

ผ.02 กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
1,275.๐๐ เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 050 เมตร พ้ืนที่รวม
ไม่น้อยกว่า 5,100 
ตารางเมตร  องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน 
อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล  

3,063,000.- 3,059,000.- 4,000.- ก.ย.64 –ม.ีค.
65 

กองช่าง  มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้   
จ านวน ๑ สาย 

เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ ประจ าปี 
2565 
-เบิกจ่ายใน
งบประมาณ   
ปี 65 

7. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายนายเหม  
หมู่ที่  ๔ บ้านวังตง  
ต าบลนาทอน 

ผ.02 กว้าง ๔ เมตร ยาว 
1,363 เมตร หนา 0.15 
เมตร  ไหล่ทางข้างละ  
0.50  เมตร  พ้ืนที่รวมไม่
น้อยกว่า  ๕,452  ตาราง
เมตร องค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาทอน อ าเภอ     
ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล  

3,300,400.- 3,299,000.- 1,400.- ก.ย.64 –ม.ิย.
65 

กองช่าง  มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้   
จ านวน ๑ สาย 

เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ ประจ าปี 
2565 
-อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เป็นเงิน 6,363,400.- 6,358,000.- 5,400.-     
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ยุทธศาสตร์  ๕. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  แลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
        5.1 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ล าดับ
ที่  

โครงการ 
/กิจกรรม 

 
แบบ 

 
 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 
หน่วยด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและ
ประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการสง่เสริม
ประเพณีวันลอย
กระทง 

ผ.02 จัดกิจกรรม
ประกวดกระทงที่
ประดิษฐ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ 

20,000.- - - - กองการศึกษาฯ 
 

- โอนลด 
20,000.- 
บาท- 
โอนเพ่ิม 
จ้างเหมา
บริการ        

เป็นเงิน 20,000.-        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-18- 
ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขแนวทางการพัฒนา 
           ๖.๑ แผนงาน รักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 

แบบ 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและ
ประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1. จัดซื้อยาง
ชะลอ
ความเร็วรถ
หรือ
ยานพาหนะ 

ผ.02 ติดต้ังยางชะลอความเร็ว
รถหรือยานพาหนะ 
จ านวน 44 อัน หมู่ที่ 4 
และหมู่ที่ 9  

95,000.- 94,600.- 400.- มี.ค. 65 ส านักปลัด จ านวนอุบัติเหตุทางถนน
ลดลง ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 
และหมู่ที่ 9 

 

    95,000.- 94,600.- 400.-     
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             6.2  แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 

แบบ 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและ
ประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1. โครงการจัด
กิจกรรมเน่ือง
ในวันเด็ก
แห่งชาติ 

ผ.02 จัดกิจกรรมการแสดงและ
กิจกรรมนันทนาการ/
การละเล่นส าหรับเด็กใน
พ้ืนที่ต าบลนาทอน 

30,000.- - - มี.ค.65 กองการศึกษา - โอนลด 
โอนเพ่ิม 
เป็นโครงการ
โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์
ในเดือน
รอมฎอน 

2. ค่าวัสดุอาหาร
เสริม (นม) 

ผ.02 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ส าหรับเด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
นักเรียนระดับอนุบาล-ป.
6 สังกัด สพฐ. 

1,690,000.- 
 
 

546,758.76 1,143,241.24 ธ.ค. 64 - 
มี.ค. 65 

กองการศึกษา เด็กเล็กศพด.และเด็ก
นักเรียนสังกัด สพฐ. 
ได้รับอาหารเสริม (นม) 
ครบทุกคน 

  

3. โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

ผ.02 เบิกหักผลักส่ง
งบประมาณในการบริหาร
สถานศึกษา ศพด.สังกัด  
อบต.นาทอน 

1,415,000.- 845,530.- 659,470.- ต.ค.–ธ.ค.64 กองการศึกษา
ฯ 

- ค่าอาหารกลางวัน 
ศพด. 3 ศูนย์ 
- ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) ศพด. 3 
ศูนย์ - ค่าจัดการศึกษา 
ศพด. 3 ศูนย์ 

 

เป็นเงิน 6,101,000.- 2,871,738.76 3,289,261.24     
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             6.2  แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 

แบบ 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและ
ประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

4. เงินอุดหนุน
ส าหรับอาหาร
กลางวัน (ร.ร. 
สังกัด สพฐ.) 

ผ.02 อุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันนักเรียน
ระดับอนุบาล-
ประถมศึกษาปีที่ 6 

2,966,000.- 
 

1,479,450.- 1,486,550.- ต.ค.64 – 
ม.ค.65 

กองการศึกษา
ฯ 

- สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน 
สังกัด สพฐ. จ านวน 5 
โรงเรียน 

 

    2,966,000.- 1,479,450.- 1,486,550.-     
 

               6.3  แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับ

ที่ 
 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 

แบบ 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและ
ประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1. จัดหาพัสดุและอุปกรณ์
เพ่ือด าเนินงานควบคุม 
เฝ้าระวังสังเกตอาการ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) 
Local Quarantine ใน
เขตพ้ืนที่ และ ศูนย์พัก
คอย(Community 
Islation)   

ผ.02 เพ่ือเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนเฉพาะหน้าของ
ประชาชนในการเฝ้าระวัง
สังเกตอาการโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) และการเฝ้า
ระวังในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) 

768,039.- 496,805.- 271,234.- ต.ค 64-มี.ค.
๖๕ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ได้รับการช่วยเหลือ และ
บรรเทาความเดือดร้อน
ในเบื้องต้น 

 

    768,039.- 496,805.- 271,234.-     

 



 

 

                                                                                               -21- 
 

    6.4 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 
ล าดับ

ที่ 
 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

แบบ 
 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ  
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและ
ประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 
 
 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผ.02 ช่วยเหลือครัวเรือนที่
ได้รับความเดือดร้อน 
ประสบความยากล าบาก
ในการด าเนินชีวิต โดย
ให้ความช่วยเหลือเป็น
เครื่องอุปโภค บริโภค 
(ถุงยังชีพ) จ านวน 45 
ครัวเรือน 

15,000.- 13,471.- 1,529.- 
 

ก.พ. – มี.ค. 
2565 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ครัวที่ได้รับความ
เดือดร้อน จ านวน 45 
ครัวเรือน ได้รับการ
ช่วยเหลือ และบรรเทา
ความเดือดร้อนใน
เบื้องต้น 

- 

 15,000.- 13,471.- 1,529.-     
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    6.7 แผนงานงบกลาง 

           
ล าดับ

ที่ 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

แบบ 
 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและ
ประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1. เงินส ารองจ่าย ผ.02 แก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นส่วนรวม 
ในกรณีเกิดสาธารณภัย เช่น
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย  
น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดิน
ถล่ม ภัยแล้ง วาตภัย 
อัคคีภัย ปัญหาหมอกควัน 
โรคติดต่อ เป็นต้น 

768,039.- 17,400.- 
29,850.- 
11,940.- 

708,849.- ต.ค. 64 - ก.ย.65 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

-แก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวม ในกรณีเกิด
สาธารณภัย  
-ประชาชนได้ความพึง
พอใจ 
 
 

-ซ่อมแซม
ถนนดินเดิม  
-เบิกจ่ายใน
งบประมาณ   
ปี 65 

 768,039.- 59,190.- 708,849.-     
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ยุทธศาสตร์ 7  ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล    
 7.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 

แบบ 

 
ผลผลิต 

งบประมาณ 
ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

(การติดตามและ
ประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการจัดการเลือกต้ัง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและการเลือกต้ัง 

ผ. 02 การเลือกต้ังนายยก
อบต.นาทอนการ
เลือกต้ังสมาชิกอบต.
นาทอน 

550,000.- 399,391.29 150,608.71 ธ.ค.64  -ม.ค.
65 

ส านักปลัด การจัดการเลือกนายยก
และสมาชิกอบต.นาทอน
บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

 

2 
 

โครงการจิตอาสาท า
ความดีด้วยหัวใจ 

ผ. 02 การด าเนินโครงการ
จิตอาสาท าความดี
ด้วย 
หัวใจ เช่น ค่าอาหาร
 ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ค่าตกแต่ง
สถานที่  

5,000.- 
โอนเพ่ิม 

30,000.- 
35,000.- 

3,050.- 31,950.- ธ.ค. 64 
 

ส านักปลัด บ าเพ็ญประโยชน์ 
สถานที่ ที่เป็นสาธารณะ
ประโยชน์  

 

 

    585,000.- 402,441.29 180558.71     
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์  
ระหว่าง 1  ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 31  มีนาคม  2565  (ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565) 

 
ล าดับ

ที่ 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 

แบบ 
 

ผลผลิต 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

(เดือน) 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของกา
ด าเนินงาน 

(การติดตามและ
ประเมินผล) 

 
หมายเหตุ 

1 จัดซื้อเก้าอี้ไม้สักบุผ้า
หลุยมีที่เท้าแขน 

ผ.03 เก้าอี้ไม้สักบุผ้าหลุยมีที่เท้า
แขน จ านวน 1 ตัว 

6,800.- 6,800.- 

 

มี.ค. 65 ส านักปลัด เก้าอีร้องรับส าหรับ
ประธานในพิธีต่าง เช่น 
ผู้ว่าราชการจงัหวัด     
เป็นต้น 

ต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม ่

2 จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารพนัก
พิงสูงบุนวมปรับระดับได้
ขาไม้ 5 แฉกมีล้อเลื่อน  

ผ.03 เก้าอี้ผู้บริหารพนักพิงสูงบุ
นวมปรับระดับได้ขาไม้ 5 
แฉกมีล้อเลื่อน จ านวน 2  

19,000.- 19,000.- - มี.ค. 65 ส านักปลัด เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

ต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม ่

3 จัดซื้อโซฟาบุนวม พร้อม
โต๊ะกลาง 

ผ.03 จัดซื้อโซฟาบุนวมจ านวน 5 
ตัว พร้อมโต๊ะกลาง จ านวน 
1 ตัว 

19,800.- 19,800.-  มี.ค. 65 ส านักปลัด อ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้มาติดต่อราชการกับ
ผู้บริหาร 

ต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม ่

4 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 
ประตูเปิดขนาด 
80*40*80 ซ.ม. 

ผ.03 ตู้เก็บเอกสาร 2 ประตูเปิด
ขนาด 80*40*80 ซ.ม. 
จ านวน 1 ตู้ 

3,500.- 3,500.-  มี.ค. 65 ส านักปลัด เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

ต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม ่

    49,100.- 49,100.-      

 



 

 

 


