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ส่วนที่ 1
บทนา
1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติ ดตาม (Monitoring) และ การประเมิ น (Evaluation) เป็ น กระบวนการที่ แตกต่ างกั นมี จุ ดหมายไม่
เหมื อนกั น แต่กระบวนการทั้ งสองมี ความเกี่ ยวข้ องสั มพั นธ์ กัน และเมื่อน าแนวคิ ดและหลั กการติ ดตามและประเมินผล
( Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ ด้วยกันอย่ างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้ าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาทอนจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสาคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบั ติงานของผู้รับ ผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพั ฒนาองค์การบริหารส่ วนตาบล
นาทอนหรือกิ จกรรมต่ าง ๆ ที่ ด าเนิ นการหรื อไม่ ได้ ด าเนิ นการตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ห รือ ไม่ รวมทั้ ง
งบประมาณในการดาเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ห รือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสาคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบผลการดาเนินงานตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนด
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและเกิ ด ความชั ด เจนที่ จ ะท าให้ ท ราบถึ ง จุ ด แข็ ง (strengths) จุ ด อ่ อ น
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล นาทอน
ผู้บริหารระดับหัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน สภาพพื้นที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้
ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตาบลนาทอน
บทสรุปของความสาคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดาเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหา
และอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส
และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนให้เกิดประโยชน์เพื่อ
ดาเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิด
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่ง ผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่าง
เข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนิ นการตามโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กาหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริห ารราชการท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลนาทอนซึ่ ง จะช่ ว ย
ตอบสนองภารกิ จ ตามอ านาจหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงาน รวมทั้ ง ปรั บ ปรุง การปฏิ บั ติ ง านให้ ดี ขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผล
2. เพื่อ ให้ท ราบความก้าวหน้ าการด าเนิน งานตามระยะเวลาและเป้ าหมายที่ กาหนดไว้ สภาพผลการ
ดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3. เพื่อ เป็น ข้อ มูล สาหรับ เร่ง รัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดาเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสานัก/กองทุกระดับขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาทอนที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตาบลนาทอน และ 9 หมู่บ้าน
หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 “(๓) รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”
(1) การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ อีกหนึ่งคนทาหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ 24 กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ สี่ปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน ต้อง
ดาเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
กาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
2. ดาเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กาหนด
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนเพื่อดาเนินการต่อไป
(2) การกาหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนได้
กาหนดการแบ่ งขั้นตอนเพื่ อเป็นการกาหนดแนวทางและวิธีการสาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนดังนี้
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนดตัวชี้วั ด : KPI) ถ้ากาหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนาผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึ กษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ และ/หรือสัง เกตแล้วนาผลที่ได้มากาหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนาวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดาเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่
ได้กาหนดไว้ ซึ่งสิ่งสาคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่าตามที่กาหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กาหนดไว้ แต่ละโครงการ
ตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิ
แกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลนา
ทอน
2.5 รายงานตามแบบแผนพั ฒนาท้องถิ่น เป็นการรายงานให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
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2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒ นาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาทอนเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล นา
ทอนและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน โดยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”
2.7 การวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การการน าเสนอเพื่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขที่ ดี หลั ง จาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอานาจใน
สานัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทา
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล นาทอน
(3) การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนมีอานาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาทอน เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนและ
คณะกรรมการพัฒ นาขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนโดยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”
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ขั้นตอนการรายงานผล
ขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”

6
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิค
วิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล
เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสั ม ภาษณ์ (Interview) และแบบ
สังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
นาทอนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึ้นหรือการนาไปทดลองใช้เพื่อ
ปรับ ปรุง แก้ ไขแล้ว จึงน าเครื่อ งมือ การติ ดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ นไปใช้ ในการปฏิ บัติ งานจริง หรื อ
ภาคสนาม ดาเนินการสารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
(1) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนกาหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กาหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
1.2 ความสอดคล้อ ง (Relevance) เป็น ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กาหนดทรัพ ยากรสาหรับการดาเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน องค์การ
บริหารส่วนตาบลนาทอนมาปฏิบัติงาน
1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.6 ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) เป็ น ผลที่ ไ ด้ จ ากประสิ ท ธิ ภ าพท าให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ แ ละผลผลิ ต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
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กาหนดแนวทางการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มการติ ดตามและประเมิ น ผลมี ความจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ ง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนทั้ง ในระดับ หมู่บ้านและระดับตาบล และอาจรวมถึง
อาเภอทุ่งหว้าและจังหวัดสตูลด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน
(2) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนกาหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติ ด ตามและประเมิ น ผล การออกแบบเพื่ อ การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทาไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือ
วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดาเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดย
วิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
(3) กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนกาหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและวัดผล เพื่อดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใด
ในการทดสอบและการวัด นั้ นเป็ น ไปตามความเหมาะสมของโครงการพั ฒ นาท้อ งถิ่น เช่ น การทดสอบและการวั ด
โครงการก่ อ สร้างถนนลาดยางชนิ ด แอลฟั ล ท์ ติ ก คอนกรีต จะใช้ก ารทดสอบตามมาตรฐานทางวิ ศวกรรมการทาง
โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นต้น
3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์ เดี่ยว หรือกลุ่มก็ไ ด้ การสัมภาษณ์ เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview)
ซึ่ง ใช้แ บบสัม ภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดาเนิ นการสัมภาษณ์ และการสัม ภาษณ์ แ บบไม่ เป็ น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาทอนใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกั บการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล นา
ทอนมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกาหนดการดาเนินการสังเกต
(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน
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(2) การสั งเกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม (Non-participant observation) หรื อ การสั ง เกตโดยตรง (Direct
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาทอน
3.4 การสารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจาเป็น ความต้องการของประชาชนในตาบล.../องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนจะมีการบันทึกการสารวจ และทิศทางการสารวจไว้
เป็นหลักฐาน
3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน
ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สาคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนินโครงการ
รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดาเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ ทราบถึ งข้ อดี ข้ อเสี ย ข้ อบกพร่ องต่ าง ๆ ตลอดจนปั จจั ยที่ ท าให้ แผนพั ฒ นาท้ องถิ่ นสี่ ปี และการ
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
นาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาโครงการและรับผิดชอบโครงการ มี
ความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสานัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกาหนดมาตรการต่าง ๆ
สาหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทาให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนแต่ละคน แต่ละสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง
ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตาบลนา
ทอนเกิดความสาเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตาบลนาทอน
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ส่วนที่ 2
การติดตามและประเมินผล
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดระยะเวลา 5 ปี
(พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนที่กาหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดสตูล อาเภอทุ่งหว้าและแผนชุมชนตาบลนาทอน
1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนมีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่งคงอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
1.2 พันธกิจประกอบด้วย
พันธกิจที่ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การกีฬาและศูนย์รวมการท่องเที่ยวระดับตาบล
พันธกิจที่ 2. ส่งเสริมการน้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
พันธกิจที่ ๓. ฟื้นฟู สร้างจิตสานึกให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่นและบารุงไว้ซงึ่ ศาสนา
พันธกิจที่ ๔. ส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามและคงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น
พันธกิจที่ ๕. ส่งเสริมการออมและการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึง
พันธกิจที่ ๖. ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการจัดการตนเองให้แก่คนในชุมชน
พันธกิจที่ ๗. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่นให้เป็นชุมชนก้าวหน้าและน่าอยู่
พันธกิจที่ ๘. ส่งเสริม และรณรงค์การเลือกตั้ง อย่างต่อเนื่องและให้ประชาชนมี ส่วนร่วมทางการ
เมืองตามระบอบประชาธิปไตย
พันธกิจที่ ๙. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
พันธกิจที่ ๑๐. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอเพื่อรองรับการเป็นเมือง
ท่องเที่ยว
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1.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย
จุดมุ่งหมายที่ ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
จุดมุ่งหมายที่ ๒. สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างฯ เพื่อพัฒนาและยกระดับฝีมือให้ประชาชนมีอาชีพเสริม
แก้ปัญหาการว่างงานและยกระดับรายได้ของประชาชน
จุดมุ่งหมายที่ ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตให้พ้นขั้นพื้นฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากยิ่งขึ้น
จุดมุ่งหมายที่ ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านการท่องเที่ยว และยกระดับบุคลากรด้านการ
กีฬาและมีสถานที่สาหรับเล่นกีฬา ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
จุดมุ่งหมายที่ ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายที่ ๖. เสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
จุดมุ่งหมายที่ ๗. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จุดมุ่งหมายที่ ๘. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ/สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย
จุดมุ่งหมายที่ ๙. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน
และเพื่อความเป็นสัดส่วนของสานักงาน
1.4 แผนงานการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
แผนงานพัฒนาที่ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานพัฒนาที่ 2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานพัฒนาที่ 3 แผนงานการศึกษา
แผนงานพัฒนาที่ 4 แผนงานสาธารณสุข
แผนงานพัฒนาที่ 5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานพัฒนาที่ 6 แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานพัฒนาที่ 7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานพัฒนาที่ 8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานพัฒนาที่ 9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานพัฒนาที่ 10 แผนงานการเกษตร
แผนงานพัฒนาที่ 11 แผนงานการพาณิชย์
แผนงานพัฒนาที่ 12 แผนงานงบกลาง
1.5 วิสัยทัศน์
คนสุขภาพดี
อยู่อย่างพอเพียง
สังคมสวัสดิการ
ตาบลจัดการตนเอง

ร้อยเรียงวิถีชุมชน
องค์กรการเรียนรู้
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2. สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
จานวนโครงการ/จานวนกิจกรรม

ยุทธศาสตร์

ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
งบประมาณ
(พ.ศ. 2564)

คิดเป็นร้อยละ
ได้รับอนุมัติ
ของโครงการที่
งบประมาณและ
ปรากฏใน
ได้รับสนับสนุน
แผนพั
ฒนาท้องถิ่น
งบประมาณจาก
หน่วยงานอื่น
งบประมาณ
งบประมาณ (พ.ศ.
(พ.ศ. 2564)
2564)

โครงการที่
ดาเนินการจริง
งบประมาณ
(พ.ศ. 2564)

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่
ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
(พ.ศ. 2564)

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการ

ท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน

12

1

0.52

0

0

2. ยุทธศาสตร์สร้างความ
เข้มแข็งภาคเกษตรและระบบ
เศรษฐกิจให้มั่งคงอย่างยั่งยืน

11

4

2.08

2

1.04

3. ยุทธศาสตร์พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน
และเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง

47

23

11.98

23

11.98

9

4

2.08

3

1.56

18

16

8.33

3

1.56

80

52

27.08

37

19.27

15
192

13
112

6.77
59.56

10
78

5.21
40.63

๔. ยุทธศาสตร์ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี แลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
๖. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เกิดความ
ยั่งยืน สังคมสงบสุข
๗. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
องค์กรอย่างมี ธรรมมาภิบาล

รวม

โครงการได้รับการอนุมัติตามงบประมาณรายจ่ายและได้รับสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
จานวน 112 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 59.56 ของโครงการทีป่ รากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นงบประมาณ (พ.ศ. 2564)
โครงการทีด่ าเนินการจริง งบประมาณ (พ.ศ. 2564)
จานวน 78 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.63 ของโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นงบประมาณ (พ.ศ. 2564)

ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
-----------------

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

1

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบล
นาทอน
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาทอนในเขต
จังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

2
3

51

คะแนน
เต็ม
20

คะแนน
ที่ได้
19

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม

15
65
10
10

14
57
8
8

93.33
87.69
80.00
80.00

10
5
5
5
5
5
5
5
100

8
4
5
5
5
5
4
5
90.00

80.00
80.00
100
100
100
100
80
100
90

95

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้
คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนน
เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

1

ข้ อ มู ล สภาพทั่ ว ไปและข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20

19

95.00

ข้อมูลครบถ้วน

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน/ต าบล ลั ก ษณะภู มิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน
ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของไม้/ป่าไม้
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
1.2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ด้ า นการเมื อ ง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวน
ป ร ะช าก ร แล ะ ช่ วงอ ายุ แ ล ะจ าน วน
ประชากร ฯลฯ
1.3 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพทางสั ง คม เช่ น
การศึ ก ษา สาธารณ สุ ข อาชญากรรม
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
1.4 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบบริ ก ารพื้ น ฐาน
เช่ น การคมนาคมขนส่ ง การไฟฟ้ า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
1.5 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบเศรษฐกิ จ เช่ น
การเกษตร การประมง การปศุ สั ต ว์ การ
บริก าร การท่ อ งเที่ ย ว อุ ต สาหกรรม การ
พาณิ ช ย์ /กลุ่ ม อาชี พ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้า)
1.6 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ศ าส นา ป ระเพ ณี
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่ น สิ น ค้ า พื้ น เมื อ งและของที่ ร ะลึ ก ฯลฯ
และอื่น ๆ

3

3

15

ข้อมูลครบถ้วน

2

2

10

ข้อมูลครบถ้วน

2

2

10

ข้อมูลครบถ้วน

2

2

10

ข้อมูลครบถ้วน

2

2

10

ข้อมูลครบถ้วน

2

2

10

ข้อมูลครบถ้วน
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ลาดับ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

ประเด็นพิจารณา

ร้อยละของ
คะแนน
เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น
น้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
1.8 การส ารวจและจัดเก็บ ข้อมู ล เพื่ อการ
จัดท าแผนพัฒ นาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมู ล
จปฐ.
1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ
วิธีการ และการดาเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา
ร่ ว มตั ด สิ น ใจ ร่ ว มตรวจส อบ ร่ ว ม รั บ
ประโยชน์ ร่ ว มแก้ ปั ญ หา ปรึ ก ษาหารื อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาทอน

2

2

10

ข้อมูลครบถ้วน

2

1

5

ข้อมูลครบถ้วน

3

3

15

ข้อมูลครบถ้วน

รวม

20

19

95

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาทอน
พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ
การเมืองการปกครอง สภาพสังคม บริการพื้นฐานในพื้นที่ ระบบเศรษฐกิจ ศาสนาและวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่สาคัญอื่น ๆ
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1.3
ลาดับ
2

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ร้อยละของ
ความเห็นของ
คะแนน คณะกรรมการติดตาม
เต็ม
และประเมินผลแผน

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

15

14

2.1 การวิเคราะห์ ที่ค รอบคลุมความเชื่อมโยง
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาทอนนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
Thailand 4.0
2.2 การวิเคราะห์ ก ารใช้ ผั ง เมื อ งรวมหรือ ผั ง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น

2

2

13.33

ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนาไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพี่อวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น

1

1

13.33

ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนาไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพี่อวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น

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 ปั ญ หายาเสพติ ด เทคโนโลยี
จารีต ประเพณี วัฒ นธรรม ภู มิปัญ ญาท้อ งถิ่ น
เป็นต้น
2.4 การวิ เคราะห์ ท างเศรษฐกิ จ ข้ อ มู ล ด้ า น
รายได้ค รัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็น
ต้น
2.5 การวิ เคราะห์ สิ่ ง แวดล้ อ ม พื้ น ที่ สี เขี ย ว
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิ ศ าสตร์ กระบวนการ
ห รื อ สิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น การป ระดิ ษ ฐ์ ที่ มี ผ ล ต่ อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

2

1

6.17

ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนาไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพี่อวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น

2

1

6.67

ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนาไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพี่อวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น

2

1

6.67

ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนาไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพี่อวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น

2.6 ผลการวิ เคราะห์ ศั ก ยภาพเพื่ อ ประเมิ น
สถานภาพการพั ฒนาในปั จจุ บั นและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT
Analysis ที่ อาจส่ งผลต่ อการด าเนิ นงานได้ แก่ SStrength (จุ ด แข็ ง ) W-Weakness (จุ ด อ่ อ น) OOpportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)

2

1

6.67

ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนาไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพี่อวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นพิจารณา
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93.33

ลาดับ

ประเด็นพิจารณา
2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนาเสนอปัญหา ค้นหา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
2.8 สรุป ผลการด าเนิ นงานตามงบประมาณที่
ได้ รั บ แ ล ะการเบิ กจ่ าย งบ ป ระม าณ ใน
ปีง บประมาณ พ.ศ. 2558-2561 เช่ น สรุ ป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิ ก จ่ ายงบประมาณ การประเมิ น ผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในเชิงคุณภาพ
2 .9 ผ ล ที่ ได้ รั บ จ าก ก า ร ด า เนิ น ง า น ใน
ปีง บประมาณ พ.ศ. 2558-2561 เช่ น ผลที่
ได้ รับ /ผลที่ ส าคั ญ ผลกระทบ และสรุปปั ญหา
อุ ปสรรคการด าเนิ นงานที่ ผ่ านมาและแนวทางการ

ความเห็นของ
ร้อยละของ
คณะกรรมการติดตาม
คะแนนเต็ม
และประเมินผลแผน

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

2

2

13.33

ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนาไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพี่อวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น

1

1

6.66

ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนาไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพี่อวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น

1

1

6.66

ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนาไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพี่อวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น

15

14

93.34

แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561

รวม

ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนได้มีการนาเสนอ
ข้อมูลต่างที่เกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการนาไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพี่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
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1.4 ยุทธศาสตร์
ลาดับ
3

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

ร้อยละของ
ความเห็นของ
คะแนน คณะกรรมการติดตาม
เต็ม
และประเมินผลแผน

ยุทธศาสตร์

65

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
นาทอนสอดคล้ อ งกั บ สภาพสั ง คม เศรษฐกิ จ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
ประเด็ น ปั ญ หาการพั ฒ นาและแนวทางการ
พัฒ นาที่ส อดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลนาทอนและเชื่ อ มโยงหลั ก
ป ร ะ ช ารั ฐ แ ผ น ยุ ท ธศ า ส ต ร์ ช าติ 2 0 ปี
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ และ
Thailand 4.0
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
นาทอนในเขตจังหวัด
ส อดค ล้ อ งแล ะเชื่ อ ม โยงกั บ ส ภ าพ สั ง ค ม
เศ รษ ฐกิ จ สิ่ ง แวดล้ อ มของท้ องถิ่ น แล ะ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผน ยุ ท ธศ าส ตร์ ช าติ 2 0 ปี แผ นพั ฒ น า
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand
4.0
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
สอดคล้อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่ ง ชาติ แผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
Thailand 4.0
3.4 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การ
บริห ารส่วนต าบลนาทอนต้ องการจะเป็น หรือ
บรรลุ ถึ ง อนาคตอย่ า งชั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ
โอกาสและศั กยภาพที่เป็ นลักษณะเฉพาะของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนและสัมพั นธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.5 กลยุทธ์
แสดงให้ เห็ นช่อ งทาง วิธีการ ภารกิ จ หรือสิ่ ง ที่
ต้อ งท าตามอ านาจหน้ าที่ ขององค์ การบริห าร
ส่วนตาบลนาทอนที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
หรื อ แสดงให้ เห็ น ถึ ง ความชั ด เจนในสิ่ ง ที่ จ ะ
ดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น

10

8

12.31

ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนาไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพี่อวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น

10

8

12.31

ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนาไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพี่อวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น

10

8

12.31

ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนาไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพี่อวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น

5

4

6.15

ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนาไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพี่อวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น

5

5

56

7.69

ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนาไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพี่อวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น

ลาดับ

ประเด็นพิจารณา
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
เป้ าประสงค์ ข องแต่ ล ะประเด็ น กลยุ ท ธ์มี ค วาม
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
ความมุ่ ง มั่ น อั น แน่ ว แน่ ใ นการวางแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาทอนซึ่ง เกิดจากศักยภาพของพื้น ที่
จริง ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต
ก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง หรื อ
แผนงานที่ เ กิ ด จากเป้ า ป ระสงค์ ตั ว ชี้ วั ด ค่ า
เป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ จุ ด ยื น ทางยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
ที่มีความชัดเจน นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ช าติ
20 ปี แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ
ฉบั บ ที่ 12 Thailand4.0 แผนพั ฒ นาภ าค/
แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด /แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
ยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาขององค์ก ารบริห ารส่ว น
ตาบลนาทอนในเขตจัง หวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
3.10 ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็ น
โครงการที่เป็ นชุ ด กลุ่ม หรือ อันหนึ่ งอั นเดียวกั น
ลัก ษณะเดีย วกั น เป็ น ต้น เพื่ อน าไปสู่ การจัด ท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
อย่างถูกต้องและครบถ้วน
รวม

ร้อยละของ
ความเห็นของ
คะแนน คณะกรรมการติดตาม
เต็ม
และประเมินผลแผน
7.69
ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนาไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพี่อวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น
7.69

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

5

5

5

5

5

5

7.69

ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนาไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพี่อวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น

5

4

6.15

ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนาไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพี่อวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น

5

5

7.69

ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การนาไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพี่อวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น

65

57

87.69

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์
จัดทาแผนพัฒ นาท้ องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนมีความสัมพัน ธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20
แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบั บที่ 12 ยุท ธศาสตร์กลุ่มจัง หวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒ นาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล

57

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

1
2

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
การประเมินผลการนาแผนพัฒ นาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิง
ปริมาณ
การประเมินผลการนาแผนพัฒ นาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิง
คุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้ าหมาย (ผลผลิ ตของโครงการ) มี ความชัดเจนน าไปสู่ การตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เป้ า หมาย (ผลผลิ ต ของโครงการ) มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ ไขปั ญ หาความยากจนหรื อ การเสริ ม สร้ า งให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ เป้ าหมาย (ผลผลิ ต ของ
โครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

3
4
5

58

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

10
10

9
9

คิดเป็นร้อย
ละของ
คะแนนเต็ม
90
90

10

9

90

10
60
5
5
5

8
57
5
5
5

80
95
100
100
100

5
5

4
4

100
100

5
5
5

4
5
5

100
100
100

5

5

100

5
5

5
5

100
100

5
100

5
92

100
92.00

2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้
ลาดับ
1

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

ประเด็นพิจารณา
การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

ร้อยละของ
คะแนน
เต็ม

10

9

90.00

10

9

90.00

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน
มีการวิเคราะห์ SWOT
ครอบคลุม

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน(ใช้การวิเคราะห์

SWOT Analysis/ Demand ( Demand
Analysis) / Global Demand แ ล ะ
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่ อการพั ฒนา อย่างน้ อยต้องประกอบด้ วย
การวิเคราะห์ ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

รวม

2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

2

การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่
ดาเนินการจริงตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่ส ามารถ
ด าเนิ น การได้ มี จ านวนเท่ า ไหร่ สามารถอธิ บ ายได้ ต ามหลั ก
ประสิทธิภ าพ (Efficiency) ของการพั ฒนาท้องถิ่นตามอานาจ
หน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
2.2 วิ เคราะห์ ผ ลกระทบ/สิ่ ง ที่ ก ระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)

รวม

59

ร้อยละ ความเห็นของ
ของ คณะกรรมการ
คะแนน คะแนน
คะแนน ติดตามและ
เต็ม
ที่ได้
เต็ม
ประเมินผล
แผน
90.00 ข้อมูลครบถ้วน
10
9

เพียงพอในการ
50.00 นาไปเป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์เพี่อ
วางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

5

5

5

4

40.00 ข้อมูลครบถ้วน
เพียงพอในการ
นาไปเป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์เพี่อ
วางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

10

90

90.00

2.4 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ร้อยละของ
คะแนน คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
เต็ม

ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

3

การประเมิ น ผลการน าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

10

9

90

3.1 การประเมิ นประสิท ธิผ ลของแผนพั ฒ นาในเชิ ง
คุณภาพคือการนาเอาเทคนิค ต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดาเนินการใน
พื้ น ที่ นั้ น ๆ ตรงต่ อ ความต้ อ งการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดาเนินการ
ต่ า ง ๆ มี ส ภาพหรื อ ลั ก ษณะถู ก ต้ อ ง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผ ล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของ
แผนการปฏิ บั ติ ร าชการตามที่ ได้ รับ งบประมาณมา
ดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน
3.2 วิ เคราะห์ ผ ลกระทบ/สิ่ ง ที่ ก ระทบ (Impact)
โครงการที่ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

5

5

50

5

4

40

รวม

10

9

90.00

2.5
ลาดับ
4

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลแผน
ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ
ในการนาไปเป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์เพี่อ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

ประเด็นพิจารณา
แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลนาทอนในมิติต่าง ๆ จนนาไปสู่การจัดทาโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis) / Global Demand/Trend
หรือหลักการบูรณาการ(Integration) กับองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาทอนที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
4.2 วิ เคราะห์ แผนงาน งาน ที่ เกิ ดจากด้ านต่ าง ๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพี ยงท้ องถิ่ น (ด้ านการเกษตรและแหล่ งน้ า) (Local
Sufficiency Economy Plan : LSEP)

รวม

60

ความเห็นของ
ร้อยละของ
คะแนน คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน
เต็ม

10
5

8
4

80.00
40.00

ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ
ในการนาไปเป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์เพี่อ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น

5

4

40.00

ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ
ในการนาไปเป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์เพี่อ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น

10

8

80.00

2.6 โครงการพัฒนา
ลาดับ
5

ประเด็นพิจารณา
โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนและ
ดาเนินการเพื่ อให้การพั ฒนาบรรลุตามวิสัยทั ศน์ของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลนาทอนที่ ก าหนดไว้ ชื่ อ
โครงการมี ค วามชั ดเจน มุ่ง ไปเรื่ องใดเรื่องหนึ่ ง อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
กาหนดวั ตถุ ประสงค์ ส อดคล้ องกับความเป็ นมาของ
โครงการ สอดคล้องกั บหลั กการและเหตุ ผ ล วิธี การ
ด าเนิ น งานต้ องสอดคล้ องกั บวั ต ถุ ป ระสงค์ มี ค วาม
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
นาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร
ก ลุ่ ม เป้ า ห ม า ย คื อ อ ะ ไร มี ผ ล ผ ลิ ต อ ย่ า ง ไร
กลุ่ ม เป้ า หมาย พื้ น ที่ ด าเนิ น งาน และระยะเวลา
ดาเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน
เริ่ ม ต้ น ในช่ ว งเวลาใดและจบลงเมื่ อ ไร ใครคื อ
กลุ่ ม เป้ าหมายของโครงการ หากกลุ่ ม เป้ า หมายมี
หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
5.4 โครงการมีค วามสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2)
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเที ยมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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5.5 เป้ า หมาย (ผลผลิ ต ของโครงการ) มี ค วาม
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3)
ยึ ด วิ สั ย ทั ศ น์ ภ ายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (4) ยึ ด
เป้ าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึ ดหลั กการ
นาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่ อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อม
ล้าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภู มิภาคและ
ความเป็ น เมื อ ง (5) การสร้ างความเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

5

4

ร้อยละ
ของ
คะแนน
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5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทาน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ ยนจากการผลิ ต สิน ค้า โภคภั ณ ฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิ ดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3)
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้ น
ภาคบริ ก ารมากขึ้ น รวมถึ ง โครงการที่ เติ ม เต็ ม ด้ ว ย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้ เป รี ย บ เชิ งเป รี ย บ เที ย บ เช่ น ด้ าน เก ษ ต ร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

5

4

6.67
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5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ห้ ว ง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็ น โครงการเชื่ อ มต่ อ หรื อ เดิ น ทางไปด้ ว ยกั น กั บ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน

5

5

5.8 โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนหรื อ การ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่ง ยืนภายใต้
หลักประชารัฐ
เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็ นโครงการที่ประชาชนต้ องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่งยื น เป็ นท้ องถิ่นที่ พั ฒนาแล้ว ด้วยการ
พั ฒนาตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง และเศรษฐกิ จ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) (LSEP)
5.9 งบประมาณ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ 5
ประการในการจัดทาโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด
(Economy) (2) ความมี ประสิ ทธิ ภ าพ (Efficiency) (3)
ความมีประสิ ทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุ ติธรรม
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าห นดราคาและตรวจสอบ ได้ ใ นเชิ ง ประจั ก ษ์
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ากว่าร้อยละ
ห้าของการนาไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่น ๆ

5

5
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ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

5.11 มี ก ารก าหนดตั ว ชี้ วั ด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่ค าดว่า
จะได้รับ
มี ก า ร ก า ห น ด ดั ช นี ชี ้ ว ั ด ผ ล ง า น (Key
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้
(measurable) ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ใช้ บ อกประสิ ท ธิ ภ าพ
(efficiency) ได้ เช่น การกาหนดความพึงพอใจ
การกาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจากผล
ของวั ตถุ ประสงค์ ที่ เกิ ดที่ สิ่ งที่ ได้ รั บ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
5.12 ผลที่ ค าดว่ าจะได้ รับ สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์
ผลที่ ได้ รั บ เป็ น สิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ จ ริ ง จากการ
ดาเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผ ลหรือผลที่
เกิ ด ขึ้ น จะต้ อ งเท่ า กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ
ม าก ก ว่ าวั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ซึ่ ง ก าร เขี ย น
วัตถุประสงค์ควรคานึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ แ ล ะมี ค วามเฉพ าะเจ าะจ ง ในก าร
ด าเนิ น งาน ตามโค รงการ (2 ) วั ด แล ะ
ประเมิ น ผลระดั บ ของความส าเร็ จ ได้ (3)
ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้

5

5
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รวม

60

57

95.00
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3. การติดตามและประเมินผลตามแบบต่าง ๆ ของกรมส่งเสริม
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
แบบการกากับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
คาชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทาการประเมินและ
รายงานทุกฯ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน

มีการ
ดาเนินการ

ประเด็นการประเมิน
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
2. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.1 มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทา
ฐานข้อมูล
2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4 มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
2.5 มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
2.6 มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.7 มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.8 มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
2.9 มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.11 มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
2.12 มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
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ไม่มีการ
ดาเนินการ

ส่วนที่ 4
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้ง
ตาบล 9 หมู่บ้าน ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน ตั้งอยู่บนพื้นที่ของ หมู่ที่ ๙ ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอทุ่งหว้าประมาณ ๑๓ กิโลเมตรอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดสตูลระยะทาง
๖๒ กิโลเมตรเป็นศูนย์กลางบริการประชาชนและชุมชนในเขตตาบลนาทอน
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22 ตัวชี้วัด ดังนี้
เกณฑ์มาตรฐาน
(Standard Criteria)
๑. สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุ
ประสงค์ของนโยบาย

ตัวชี้วัด
(Indicators)
- ผลผลิต
- ผลลัพธ์

ตัวอย่างกรอบตัวแปร
(Attributes)
- ผลต่างระหว่าง เป้าหมายกับ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้

2. ความเสมอภาคและความเป็น - การเข้าถึง
ธรรมในสังคม
- การจัดสรรทรัพยากร
- การกระจายผลประโยชน์
- ความเสมอภาค

- ปริมาณคุณภาพ ทรัพยากร
- ผลประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มเป้า
หมายได้รับในแต่ละครั้ง
- การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือ
การเลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ

3. ความสามารถและคุณภาพ
ในการให้บริการ

- สมรรถนะของหน่วยงาน
- ความทั่วถึงและเพียงพอ
- ความถี่ในการให้บริการ
- ประสิทธิภาพการให้
บริการ

- พื้นที่เป้าหมายและประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ
- จานวนครั้ง ในการให้บริการ
- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยนาเข้า

4.ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน

- พันธกิจต่อสังคม
- ความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ
- การให้หลักประกัน
ความเสี่ยง
- การยอมรับข้อผิดพลาด

- ภารกิจหลักและภารกิจรอง
- การตัดสินใจ ที่สะท้อนความ
รับผิดชอบ

๕. การสนองตอบความต้องการ
ของ
ประชาชน

-การกาหนดประเด็นปัญหา
- สัดส่วนของประชากรกลุ่มเป้า
- การรับฟังความคิดเห็น
หมาย ที่พอใจหรือไม่พอใจ
- มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ใน - ความคาดหวัง
การแก้ปัญหา
- ผลสะท้อนกลับ
-ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา
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เกณฑ์มาตรฐาน
(Standard Criteria)
๖. ความพึงพอใจของลูกค้า

ตัวชี้วัด
(Indicators)
- ระดับความพึงพอใจ
- การยอมรับหรือคัดค้าน

ตัวอย่างกรอบตัวแปร
(Attributes)
- สัดส่วนของประชากรกลุ่มเป้า
หมาย ที่พอใจหรือไม่พอใจ
- ความคาดหวัง
- ผลสะท้อนกลับ

7. ผลเสียหายต่อสังคม

- ผลกระทบภายนอก
(ทาง บวกและทางลบ)
- ต้นทุนทางสังคม

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- ค่าเสียโอกาส
- ความขัดแย้งทางสังคม

๑. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
เป็ นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณา
การ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดาเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ดังนี้
๑.๑ โอกาส (O : Opportunity)
(๑) หน่วยงานราชการอื่นสนับสนุนให้การช่วยเหลือ
(๒) การสนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาให้เข้าถึงความ
ต้องการ ของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และความต้องการ ของประชาชน
(๓) มีการประสานงานที่ดีระหว่าง อบต. กับชุมชน
(๔) เป็นพื้นที่ติดทะเลอันดามัน
(๕) มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางฝั่งทะเลอันดามัน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และต่างประเทศและการท่องเที่ยวอุทยานธรณี
(6) เป็นพื้นที่ซึ่งมีทางคมนาคมเชื่อมโยง ใกล้เคียงกับจังหวัดใหญ่ เช่นตรัง สามารถเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวได้
๑.๒ อุปสรรค (T : Threat)
๑. งบประมาณในการพัฒนามีอย่างจากัด
๒. การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไม่สอดคล้องกับการดาเนินงาน และไม่เป็นไปตาม
กฎหมายการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. กฎระเบียบไม่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาป่าชายเลนและอุทยานแห่งชาติ
4. ราคาของสินค้าการเกษตรขึ้นอยู่กับการผันแปรของตลาด
5. ระเบียบ/หนังสือสั่งการไม่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ
6. ส่วนราชการไม่ถ่ายโอนงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. แผนกระจายอานาจ
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๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น
จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกาหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้ดาเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุด
แข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจากัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้
2.1 จุดแข็ง (Strength-S)
๑. พื้นที่ตาบลนาทอน เป็นพื้นที่มีเส้นทางสามารถเชื่อมต่อระหว่างตาบลและหลายอาเภอ
๒. ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ไม่มีความขัดแย้งทางด้านศาสนา
๓. มีผลผลิตทางการเกษตรและการทาประมงที่สมบูรณ์
๔. มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และมีการรวมกลุ่มของประชาชน
๕. มีศูนย์เด็กเล็กรองรับการศึกษาก่อนวัยเรียนที่ได้มาตรฐาน
๖. มีศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อรองรับการศึกษานอกระบบ
๗. มีวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และยึดเหนี่ยวจิตใจของ
คนในชุมชน
๘. มีศูนย์ อปพร.ดาเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยในหมู่บ้าน
๙. ในพื้นที่ไม่มีปัญหาก่อการร้าย ประชาชนพุทธ/อิสลาม อยู่กันอย่างสันติ
๑๐. ประชาชนให้ความสาคัญในการออกกาลังกาย โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล
2.2 จุดอ่อน (Weakness-W)
๑. อบต. มีรายได้จากการจัดเก็บเองน้อยงบประมาณส่วนใหญ่ได้รับการอุดหนุนจาก
ส่วนกลาง
๒. การคมนาคมในเขตหมู่บ้านยังไม่สะดวกเท่าที่ควร
๓. ระบบสาธารณูปโภคยังไม่ทั่วถึง
๔. สถานที่ท่องเที่ยว ไม่มีการบริหารจัดการที่ดี
๕. เกษตรกรขาดความกระตือรือร้นในการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรและไม่มีตลาด
รองรับผลผลิตทางการเกษตร
๖. ไม่มีโรงพยาบาล
๗. หน่วยงานขาดบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้านเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ
๘. ขาดแหล่งน้าและระบบชลประทาน ในการทาการเกษตร
๙.พื้นที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าชายเลน จึงเป็นปัญหาที่ไม่เอื้อต่อการลงทุนและการ
พัฒนา
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3. ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
จากการติดตามและประเมินผล ฯ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน มีดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน มีงบประมาณในการบริหารและการพัฒนาในจานวน
จากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาตามประเด็นความต้องการพัฒนาของประชาชนในท้องถิ่น
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มีจานวนมาก ซึ่ง
ภายใต้ข้อจากัดด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน จึงไม่สามารถดาเนินโครงการได้ครบทุก
โครงการตามแผนที่กาหนดได้ ทาให้ร้อยละของโครงการที่ดาเนินการเสร็จน้อย
3. การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มี
หลากหลายประเด็น ทาให้มีโครงการจานวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น แต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับจานวนประเด็นปัญหา
ความต้องการที่มีอยู่จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
4. การจัดลาดับความสาคัญ ของโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒ นาท้องถิ่น ยังคงมีความ
ต้องการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่คานึงถึงศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตาบลนาทอน
4. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
1. จัดทาโปรแกรมแผนที่ภาษีให้สมบูรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ให้ครอบคลุม
และครบถ้วน เป็นการเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
2. บูรณาการและประสานความร่วมมือการดาเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอ
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดาเนินโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กาหนด
ไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น
3. สรรหาบุคลากรให้เพียงพอสอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
นาทอน โดยเฉพาะกองช่าง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนาเอาโครงการที่ปรากฏ
อยู่ในแผนที่กาหนดในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. องค์การบริหารส่วนตาบลและควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ
แต่ละด้านที่จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
5. เสนอให้ผู้บริหารเร่งรัดการดาเนินการโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้ทัน
ต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
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เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
------------------------------------------------เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไท ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย
(๑) นายบุญฤทธิ์ เทศนอก
ตัวแทน ส.อบต.นาทอน
กรรมการ
(๒) นายดาริษ์ ประกอบ
ตัวแทน ส.อบต.นาทอน
กรรมการ
(๓) นายสมปอง ชัยศิริ
ตัวแทน ส.อบต.นาทอน
กรรมการ
(๔) นายประพันธ์ ยุลสา
ตัวแทน ประชาคม
กรรมการ
(๕) นายรัตน์ อย่างดี
ตัวแทนประชาคม
กรรมการ
(๖) นางหทัยกาญจน์ สันมาหมีน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
(๗) นายอมาต ลิมานัน
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
(๘) นางสุนีย์ แก้วกุก
ผู้อานวยการกองศึกษา
กรรมการ
(๙) นายอับดุลเลาะ อาบะห์
ผู้อานวยการกองโยธา
กรรมการ
(๑๐) นายประคอง บวดเดช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(๑๑) นางกมลทิพย์ ช่วยเอียด ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วม
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างข้อกาหนดขอบข่าย
และ รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกาหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผล

-2(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและ ประเมินผล
รายงานผลการดาเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผล เพื่อ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61

( นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน

