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  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ัง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนนาทอนและจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน ในรอบปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) โดยการ
ตรวจสอบจากระบบเพื่อวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองท้องงถิ่น E-PLAN  ่ 
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน จะเป็นเสมือนกระจกเงาท่ี สะท้อนผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในรอบปี
ให้กับคณะผู้บริหารและข้าราชการผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้เห็นผลการด าเนินงานและน า
ปัญหาข้อบกพร่องของการด าเนินงานและน าไปเป็นข้อมูลในการ พัฒนาปรับปรุง ปรับใช้และแก้ไข้เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการด าเนิน โครงการพัฒนาต่างฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนชาวต าบลนาทอน 
ต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
                                                     บทน า 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมี จุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล            
( Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอนจึงเป็นการติดตามผลท่ีใหค้วามส 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 าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      นาทอน
ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้
ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลนาทอน 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหา
และอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นต้ังรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส
และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนให้เกิดประโยชน์เพื่อ
ด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ ส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิด
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่าง
เข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วว่าส่ิงใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ไม่ได้ด 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 าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 “(๓) รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ัง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”    

(1) การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
   (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
   (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
   (๓) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
   (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
   (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหนา้ท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการ อีกหนึ่งคนท าหน้าท่ี
เลขานุการของคณะกรรมการ 24 กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ ส่ีปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ต้อง
ด 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 าหนดตัวช้ีวัด : 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 เวลาท่ีเก็บ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนท่ี
ได้ก าหนดไว้ ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้  แต่ละโครงการ
ตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิ
แกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนา
ทอน 
  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     นา
ทอนและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน โดยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”    
  2.7 การวินิจฉัยส่ังการการน าเสนอเพื่อให้ เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    นาทอน 
  (3) การรายงานผล 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
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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  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิค
วิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  
เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์   (Interview) และแบบ
สังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นท่ีท่ัวไป อ านาจหน้าท่ี ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาทอนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมท้ังเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ท่ีได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อไป  
  (1)  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
         ๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                            ๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
         3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
  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 าเครื่องมือท่ีมีอยู่จริงใน องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการท่ี
เป็นโครงการในรอบ 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 ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอทุ่งหว้าและจังหวัดสตูลด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
  (2)  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนก าหนด
ระเบียบ 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) หรือ
วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นท่ีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ี 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดย
วิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  (3)  ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนก าหนด
เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพื่อดู
ระดับการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใด
ในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  เช่น การทดสอบและการวัด
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง  
โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) 
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอนใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล     นา
ทอนมีการบันทึกการสังเกต 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 ารวจไว้
เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 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 ท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการด 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 มี
ความส 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/ฝ่ายต่าง 
ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลนา
ทอนเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลนาทอน 
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ส่วนที่ 2  
การติดตามและประเมนิผล 

 
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564) 
        แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดระยะเวลา 5 ปี 
(พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนท่ีก าหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดสตูล   อ าเภอทุ่งหว้าและแผนชุมชนต าบลนาทอน 

      1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนมีรายละเอียด ดังนี้ 

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

       ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่งคงอย่างยั่งยืน 

     ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 

     ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

     ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ  ปัญญาท้องถิ่น 

       ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

       ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

 
  1.2  พันธกิจประกอบด้วย 
                พันธกิจท่ี ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การกีฬาและศูนย์รวมการท่องเท่ียวระดับต าบล 

  พันธกิจท่ี 2. ส่งเสริมการน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
                       พันธกิจท่ี ๓. ฟื้นฟู สร้างจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าและวัฒนธรรมอันดีงามของ  
ท้องถิ่นและบ ารุงไว้ซึง่ศาสนา 
    พันธกิจท่ี ๔. ส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามและคงไวซ้ึ่ง
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
    พันธกิจท่ี ๕. ส่งเสริมการออมและการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนในชุมชนอย่างท่ัวถึง 
    พันธกิจท่ี ๖. ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการจัดการตนเองให้แก่คนในชุมชน 
    พันธกิจท่ี ๗. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่นให้เป็นชุมชนก้าวหน้าและน่าอยู่ 
    พันธกิจท่ี ๘. ส่งเสริม และรณรงค์การเลือกตั้ง อย่างต่อเนื่องและให้ประชาชนมี ส่วนร่วมทางการ
เมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
   พันธกิจท่ี ๙. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
   พันธกิจท่ี ๑๐. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอเพื่อรองรับการเป็นเมือง
ท่องเท่ียว 
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      1.3  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
    จุดมุ่งหมายท่ี ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  จุดมุ่งหมายท่ี ๒. สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างฯ เพื่อพัฒนาและยกระดับฝีมือให้ประชาชนมีอาชีพเสริม 
แก้ปัญหาการว่างงานและยกระดับรายได้ของประชาชน 
  จุดมุ่งหมายท่ี ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตให้พ้นขั้นพื้นฐาน และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากยิ่งขึ้น 
  จุดมุ่งหมายท่ี ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านการท่องเท่ียว และยกระดับบุคลากรด้านการ
กีฬาและมีสถานท่ีส าหรับเล่นกีฬา ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  จุดมุ่งหมายท่ี ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  จุดมุ่งหมายท่ี ๖. เสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม 
  จุดมุ่งหมายท่ี ๗. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
  จุดมุ่งหมายท่ี ๘. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ/สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
  จุดมุ่งหมายท ี่ ๙. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน
และเพื่อความเป็นสัดส่วนของส านักงาน 
 
  1.4 แผนงานการพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

    แผนงานพัฒนาท่ี 1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    แผนงานพัฒนาท่ี 2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

    แผนงานพัฒนาท่ี 3 แผนงานการศึกษา 

    แผนงานพัฒนาท่ี 4 แผนงานสาธารณสุข 

    แผนงานพัฒนาท่ี 5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

    แผนงานพัฒนาท่ี 6 แผนงานเคหะและชุมชน 

    แผนงานพัฒนาท่ี 7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

    แผนงานพัฒนาท่ี 8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

    แผนงานพัฒนาท่ี 9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

    แผนงานพัฒนาท่ี 10 แผนงานการเกษตร 

    แผนงานพัฒนาท่ี 11 แผนงานการพาณิชย์ 

    แผนงานพัฒนาท่ี 12 แผนงานงบกลาง 

  1.5 วิสัยทัศน์  
  คนสุขภาพดี               อยู่อย่างพอเพียง             ร้อยเรียงวิถีชุมชน   
        สังคมสวัสดิการ           ต าบลจัดการตนเอง           องค์กรการเรียนรู ้
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2. สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ/จ านวนกิจกรรม 

ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

งบประมาณ 
(พ.ศ. 2564) 

ได้รับอนุมัติ
งบประมาณและ
ได้รับสนับสนุน
งบประมาณจาก
หน่วยงานอื่น 

งบประมาณ  (พ.ศ. 
2564) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการท่ี

ปรากฏใน 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

งบประมาณ    
(พ.ศ. 2564) 

โครงการท่ี
ด าเนินการจริง
งบประมาณ 

(พ.ศ. 2564) 
 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการท่ี

ปรากฏใน 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

งบประมาณ    
(พ.ศ. 2564) 

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน 12 1 

 
 

0.52 0 0 
2. ยุทธศาสตร์สร้างความ
เข้มแข็งภาคเกษตรและระบบ
เศรษฐกิจให้มั่งคงอย่างย่ังยืน 11 4 

 
 

2.08 2 1.04 
3. ยุทธศาสตร์พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐาน
และเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 47 23 

 
 

11.98 23 11.98 
๔. ยุทธศาสตร์ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่าง
ย่ังยืน 9 4 

 
 
 

2.08 3 1.56 
๕. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี  แลภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 18 16 

 
 
 

8.33 3 1.56 
๖. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เกิดความ
ย่ังยืน สังคมสงบสุข 80 52 

 
 

27.08 37 19.27 
๗. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
องค์กรอย่างมี ธรรมมาภิบาล 15 13 

 
6.77 10 5.21 

รวม 192 112 59.56 78 40.63 

         โครงการได้รับการอนุมัติตามงบประมาณรายจ่ายและได้รับสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
จ านวน  112  โครงการ คิดเปน็รอ้ยละ  59.56  ของโครงการทีป่รากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นงบประมาณ  (พ.ศ. 2564) 

            โครงการทีด่ าเนนิการจริง งบประมาณ (พ.ศ. 2564) 
 จ านวน  78  โครงการ คดิเป็นร้อยละ    40.63  ของโครงการที่ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่นงบประมาณ  (พ.ศ. 2564)



 

 

    
          
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 3   
ผลการวิเคราะหก์ารตดิตามและประเมนิผล 

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

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
   

ล าดับ ประเดน็พิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาทอน 

20 19 95 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 93.33 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 57 87.69 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       10 8 80.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนในเขต

จังหวัด       
10 8 80.00 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8 80.00 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4 80.00 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 100 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 100 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 100 
 3.8 แผนงาน       5 5 100 
 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4 80 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 100 

รวมคะแนน  100 90.00 90 
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1.2  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
          รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเดน็พิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20 19 95.00 ข้อมูลครบถ้วน 

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ัง
ของหมู่บ้ าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ 

3 3 15 ข้อมูลครบถ้วน 

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

2 2 10 ข้อมูลครบถ้วน 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึ กษา สาธารณ สุข   อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 10 ข้อมูลครบถ้วน 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 10 ข้อมูลครบถ้วน 

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

2 2 10 ข้อมูลครบถ้วน 

1 .6  ข้อมู ล เกี่ ยวกั บศ าสนา ป ระ เพ ณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษา
ถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 2 10 ข้อมูลครบถ้วน 
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ล าดับ ประเดน็พิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 10 ข้อมูลครบถ้วน 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 1 5 ข้อมูลครบถ้วน 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่วม ตัดสิ น ใจ  ร่ วมตรวจสอบ  ร่ วม รับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน 

3 3 15 ข้อมูลครบถ้วน 

รวม 20 19 95  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอน 
  พบว่าข้อมูลสภาพท่ัวไปมีความครอบคลุม  ครบถ้วน  ท้ังข้อมูลด้านกายภาพ  ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  
การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม   บริการพื้นฐานในพื้นท่ี  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวัฒนธรรม            
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลท่ีส าคัญอื่น ๆ  
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      1.3     การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ล าดับ ประเดน็พิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 93.33  
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอนนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0  

2 2 13.33 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การน าไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

1 1 13.33 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การน าไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

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

2 1 6.17 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การน าไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

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

2 1 6.67 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การน าไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

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

2 1 6.67 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การน าไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

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

2 1 6.67 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การน าไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
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ล าดับ ประเดน็พิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

2 2 13.33 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การน าไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

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

1 1 6.66 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การน าไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

2 .9  ผ ล ที่ ไ ด้ รั บ จ าก ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการ
แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 

1 1 6.66 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การน าไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

รวม 15 14 93.34  
   
  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้มีการน าเสนอ
ข้อมูลต่างท่ีเกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพี่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  1.4 ยุทธศาสตร์ 

ล าดับ ประเดน็พิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65    
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล

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

10 8 12.31 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การน าไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

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

10 8 12.31 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การน าไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

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

10 8 12.31 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การน าไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุ ถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนและสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

5 4 6.15 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การน าไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอนที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้ เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ งที่ จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

5 5 7.69 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การน าไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่ง
หมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน  

5 5 7.69 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การน าไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอนซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่
จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 7.69  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่ งหมายในเรื่ องใดเรื่องห น่ึงหรือ
แผนงานที่ เกิดจากเป้ าป ระสงค์  ตัวชี้ วัด  ค่ า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
ที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 7.69 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การน าไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 
 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถ่ิน
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12   Thailand4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒ นากลุ่ มจั งห วัด/แผนพัฒนาจังห วัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอนในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

5 4 6.15 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การน าไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็น
โครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหน่ึงอันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 5 7.69 ข้อครบถ้วน เพียงพอใน
การน าไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

 รวม 65 57 87.69  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
     จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล 
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  2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  

ล าดับ ประเดน็พิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
คิดเปน็รอ้ย

ละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรปุสถานการณ์การพฒันา   10 9 90 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       เชิง

ปริมาณ  
10 9 90 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       เชิง
คุณภาพ  

10 9 90 

4 แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพฒันา   10 8 80 
5 โครงการพฒันา  ประกอบด้วย 60 57 95 
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 5 100 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ัง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5 100 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4 100 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4 100 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 100 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5 100 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5 100 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 100 
 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
5 5 100 

 5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100 
รวมคะแนน  100 92 92.00 

 
   
 
 
 
 

58 
 
 



 

 

 2.2  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเดน็พิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน(ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9 90.00 มีการวิเคราะห์ SWOT 
ครอบคลุม 

รวม 10 9 90.00  
   
 
2.3   การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ล าดับ ประเดน็พิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจ
หน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว้ 

10 
 

5 

9 
 

5 

90.00 
 

50.00 

ข้อมูลครบถ้วน 
เพียงพอในการ
น าไปเป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์เพ่ีอ
วางแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 
 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

5 4 40.00 ข้อมูลครบถ้วน 
เพียงพอในการ
น าไปเป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์เพ่ีอ
วางแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 
 

รวม 10 90 90.00  
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       2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  

ล าดับ ประเดน็พิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ท่ีด าเนินการใน
พ้ืนที่ น้ัน ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการ
ต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 

10 
 

5 

9 
 

5 

90 
 

50 

ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ
ในการน าไปเป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์เพ่ีอ
วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

5 4 40  

รวม 10 9 90.00  
 2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ล าดับ ประเดน็พิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาทอนในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการ
พัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT Analysis/Demand  
(Demand Analysis) / Global Demand/Trend 
หรือหลักการบรูณาการ(Integration) กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

10 
5 

8 
4 

80.00 
40.00 

ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ
ในการน าไปเป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์เพ่ีอ
วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

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

5 4 40.00 ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ
ในการน าไปเป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์เพ่ีอ
วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

รวม 10 8 80.00  
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   2.6 โครงการพัฒนา 

ล าดับ 
 

ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 60    
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนและ
ด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนที่ก าหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 8.33 ข้อมูลครบถ้วน 
เพียงพอในการน าไป
เป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 8.33 ข้อมูลครบถ้วน 
เพียงพอในการน าไป
เป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  
ก ลุ่ ม เป้ า ห ม า ย คื อ อ ะ ไ ร  มี ผ ล ผ ลิ ต อ ย่ า ง ไ ร 
กลุ่ม เป้าหมาย  พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะท าที่ไหน  
เริ่ม ต้นในช่ วงเวลาใดและจบลงเมื่ อไร   ใครคื อ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 8.33 ข้อครบถ้วน เพียงพอ
ในการน าไปเป็นข้อมูล
ในการวิเคราะห์เพ่ีอ
วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

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

5 4 6.67 ข้อมูลครบถ้วน 
เพียงพอในการน าไป
เป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.5  เป้ าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี ค วาม

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

5 4 6.67 ข้อมูลครบถ้วน 
เพียงพอในการน าไป
เป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

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

5 4 6.67 ข้อมูลครบถ้วน 
เพียงพอในการน าไป
เป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดข้ึน เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึง
ออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถ่ินต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดข้ึนที่เป็นปัจจุบัน 

5 5 8.33 ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ
ในการน าไปเป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์เพ่ีอ
วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถ่ินมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 5 8.33 ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ
ในการน าไปเป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์เพ่ีอ
วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 5 8.33 ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ
ในการน าไปเป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์เพ่ีอ
วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบ ได้ ในเชิ งประจั กษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละ
ห้าของการน าไปต้ังงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่น ๆ 

5 5 8.33 ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ
ในการน าไปเป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์เพ่ีอ
วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
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ล าดับ ประเดน็พิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้ วัด  (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
ม ีก า ร ก า ห น ด ด ัช น ีชี ้ว ัด ผ ล ง า น  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ 
(measurable) ใ ช ้บ อ ก ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่ เกิดที่สิ่ งที่ ได้รับ   (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 8.33 ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอในการ
น าไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 
 

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

5 5 8.33 ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอในการ
น าไปเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์เพ่ีอวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 
 

รวม 60 57 95.00  
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3. การติดตามและประเมนิผลตามแบบต่าง ๆ ของกรมส่งเสริม 
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)  
แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  

 

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยจะท าการประเมินและ
รายงานทุกฯ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ......องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

ประเดน็การประเมิน 
มีการ

ด าเนนิการ 
ไม่มีการ

ด าเนนิการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินร่วมกับประชาคมท้องถ่ิน และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  

2.  การจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาจัดท า
ฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
2.7  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

   ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินจะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน  
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมท้ัง
ต าบล  9 หมู่บ้าน ท่ีต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  ต้ังอยู่บนพื้นท่ีของ หมู่ท่ี  ๙ ต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  
จังหวัดสตูล  ต้ังอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอทุ่งหว้าประมาณ ๑๓  กิโลเมตรอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดสตูลระยะทาง 
๖๒  กิโลเมตรเป็นศูนย์กลางบริการประชาชนและชุมชนในเขตต าบลนาทอน 

 เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล  ประกอบด้วย  7  เกณฑ์  22  ตัวชี้วัด  ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard   Criteria) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร 
(Attributes) 

๑. สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุ 
    ประสงค์ของนโยบาย 

 - ผลผลิต 
 - ผลลัพธ์ 

-   ผลต่างระหว่าง เป้าหมายกับ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

2. ความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในสังคม 

 - การเข้าถึง 
 - การจัดสรรทรัพยากร 
 - การกระจายผลประโยชน์ 
 - ความเสมอภาค 

-  ปริมาณคุณภาพ ทรัพยากร 
-  ผลประโยชน์ท่ีแต่ละกลุ่มเป้า 
   หมายได้รับในแต่ละครั้ง 
-  การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือ 
   การเลือกปฏิบัติท่ีเป็นคุณ 

3. ความสามารถและคุณภาพ  
    ในการให้บริการ 
 
 
 

 - สมรรถนะของหน่วยงาน 
 - ความท่ัวถึงและเพียงพอ 
 -  ความถ่ีในการให้บริการ 
 -  ประสิทธิภาพการให้  
    บริการ 

-  พื้นท่ีเป้าหมายและประชาชน 
   กลุ่มเป้าหมายท่ีรับบริการ 
-  จ านวนครั้ง ในการให้บริการ 
-  ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยน าเข้า 

4.ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน 
 
 

 -  พันธกิจต่อสังคม 
 -  ความรับผิดชอบต่อ 
    สาธารณะ 
 -  การให้หลักประกัน  
    ความเส่ียง 
 -  การยอมรับข้อผิดพลาด 

-  ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
-  การตัดสินใจ ท่ีสะท้อนความ 
   รับผิดชอบ 

๕. การสนองตอบความต้องการ
ของ  
    ประชาชน 

-การก าหนดประเด็นปัญหา 
- การรับฟังความคิดเห็น 
- มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ใน   
การแก้ปัญหา 
-ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา 

-  สัดส่วนของประชากรกลุ่มเป้า 
   หมาย ท่ีพอใจหรือไม่พอใจ 
-  ความคาดหวัง 
-  ผลสะท้อนกลับ 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard   Criteria) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร 
(Attributes) 

๖. ความพึงพอใจของลูกค้า -  ระดับความพึงพอใจ 
-  การยอมรับหรือคัดค้าน 

-  สัดส่วนของประชากรกลุ่มเป้า 
   หมาย ท่ีพอใจหรือไม่พอใจ 
-  ความคาดหวัง 

-  ผลสะท้อนกลับ 
7. ผลเสียหายต่อสังคม -  ผลกระทบภายนอก 

   (ทาง บวกและทางลบ) 
-  ต้นทุนทางสังคม 

-  ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
-  ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
-  ค่าเสียโอกาส 

-  ความขัดแย้งทางสังคม 
   

 
๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
   เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  ส่ิงแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณา
การ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
          (๑)  หน่วยงานราชการอื่นสนับสนุนให้การช่วยเหลือ 

(๒)  การสนับสนุนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้เข้าถึงความ 
    ต้องการ ของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และความต้องการ ของประชาชน 

  (๓)  มีการประสานงานท่ีดีระหว่าง  อบต.  กับชุมชน 
  (๔)  เป็นพื้นท่ีติดทะเลอันดามัน 

(๕)  มีการเช่ือมโยงการท่องเท่ียวทางฝ่ังทะเลอันด ามัน สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทย 
       และต่างประเทศและการท่องเท่ียวอุทยานธรณี 

(6)  เป็นพื้นท่ีซึ่งมีทางคมนาคมเช่ือมโยง ใกล้เคียงกับจังหวัดใหญ่ เช่นตรัง สามารถเช่ือมโยง 
      การท่องเท่ียวได้ 
      ๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
  ๑.  งบประมาณในการพัฒนามีอย่างจ ากัด 
  ๒.  การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไม่สอดคล้องกับการด าเนินงาน  และไม่เป็นไปตาม 
               กฎหมายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๓. กฎระเบียบไม่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาป่าชายเลนและอุทยานแห่งชาติ 
  4. ราคาของสินค้าการเกษตรขึ้นอยู่กับการผันแปรของตลาด 
  5. ระเบียบ/หนังสือส่ังการไม่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
  6. ส่วนราชการไม่ถ่ายโอนงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. แผนกระจายอ านาจ  
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   ๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
         เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น

จุดแข็งหรือจุดอ่อนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุด
แข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

 
      2.1 จุดแข็ง (Strength-S) 
  ๑.  พื้นท่ีต าบลนาทอน  เป็นพื้นท่ีมีเส้นทางสามารถเช่ือมต่อระหว่างต าบลและหลายอ าเภอ 
  ๒.  ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  ไม่มีความขัดแย้งทางด้านศาสนา 
  ๓.  มีผลผลิตทางการเกษตรและการท าประมงท่ีสมบูรณ์ 
  ๔.  มีการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ  และมีการรวมกลุ่มของประชาชน 
  ๕.  มีศูนย์เด็กเล็กรองรับการศึกษาก่อนวัยเรียนท่ีได้มาตรฐาน 
  ๖.  มีศูนย์การเรียนชุมชน  เพื่อรองรับการศึกษานอกระบบ 

๗.  มีวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์และยึดเหนี่ยวจิตใจของ  
    คนในชุมชน 

  ๘.  มีศูนย์ อปพร.ด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความ 
                         ปลอดภัยในหมู่บ้าน 

๙.  ในพื้นท่ีไม่มีปัญหาก่อการร้าย ประชาชนพุทธ/อิสลาม อยู่กันอย่างสันติ 
  ๑๐. ประชาชนให้ความส าคัญในการออกก าลังกาย โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล 
 
 2.2 จุดออ่น (Weakness-W) 
  ๑.  อบต. มีรายได้จากการจัดเก็บเองน้อยงบประมาณส่วนใหญ่ได้รับการอุดหนุนจาก                          
                        ส่วนกลาง       

๒. การคมนาคมในเขตหมู่บ้านยังไม่สะดวกเท่าท่ีควร 
  ๓. ระบบสาธารณูปโภคยังไม่ท่ัวถึง 
  ๔. สถานท่ีท่องเท่ียว ไม่มีการบริหารจัดการท่ีดี 

๕. เกษตรกรขาดความกระตือรือร้นในการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรและไม่มีตลาด 
      รองรับผลผลิตทางการเกษตร 
  ๖. ไม่มีโรงพยาบาล 
  ๗. หน่วยงานขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะด้านเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ 
  ๘. ขาดแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ในการท าการเกษตร 
  ๙.พื้นท่ีท่องเท่ียวส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าชายเลน จึงเป็นปัญหาท่ีไม่เอื้อต่อการลงทุนและการ 
                          พัฒนา 
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      3. ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  จากการติดตามและประเมินผล ฯ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีดังนี้  

1. องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีงบประมาณในการบริหารและการพัฒนาในจ านวน 
จ ากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาตามประเด็นความต้องการพัฒนาของประชาชนในท้องถิ่น  

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มีจ านวนมาก ซึ่ง 
ภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน จึงไม่สามารถด าเนินโครงการได้ครบทุก
โครงการตามแผนท่ีก าหนดได้ ท าให้ร้อยละของโครงการท่ีด าเนินการเสร็จน้อย  

3. การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนท่ีนามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มี 
หลากหลายประเด็น ท าให้มีโครงการจ านวนมาก ซึ่งเป็นส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการท่ีแท้จริงของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น แต่งบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับจ านวนประเด็นปัญหา
ความต้องการท่ีมีอยู่จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  

   4. การจัดล าดับความส าคัญของโครงการท่ีเสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังคงมีความ
ต้องการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ค านึงถึงศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอน 

   
   4. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

        1. จัดท าโปรแกรมแผนท่ีภาษีให้สมบูรณ์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ให้ครอบคลุม
และครบถ้วน เป็นการเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  

        2. บูรณาการและประสานความร่วมมือการด าเนินงานกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอ
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการด าเนินโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีก าหนด
ไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น  

        3. สรรหาบุคลากรให้เพียงพอสอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล     
นาทอน โดยเฉพาะกองช่าง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถเปล่ียนแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน าเอาโครงการท่ีปรากฏ
อยู่ในแผนท่ีก าหนดในส่วนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

        4. องค์การบริหารส่วนต าบลและควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ
แต่ละด้านท่ีจะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 

        5. เสนอให้ผู้บริหารเร่งรัดการด าเนินการโครงการท่ีต้ังไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้ทัน
ต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
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ค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
ท่ี 1187 / ๒๕61 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
------------------------------------------------- 

      เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไท ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถ่ินประกอบด้วย 
  (๑) นายบุญฤทธิ์  เทศนอก ตัวแทน ส.อบต.นาทอน   กรรมการ 
  (๒) นายด าริษ์   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  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  กรรมการ 
(๗) นายอมาต ลิมานัน            ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  กรรมการ 
(๘) นางสุนีย์ แก้วกุก            ผู้อ านวยการกองศึกษา            กรรมการ 
(๙) นายอับดุลเลาะ อาบะห์   ผู้อ านวยการกองโยธา             กรรมการ 
(๑๐) นายประคอง  บวดเดช     ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
(๑๑) นางกมลทิพย์ ช่วยเอียด  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 

    ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
       (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน 

     (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
       (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผย ภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
      (๔) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
            ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วม
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี ้
                         (๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่าย 
และ รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
      (๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
      (๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
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      (๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ ประเมินผล 
รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผล เพื่อ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
     (๕)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
     ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กร 
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินสอดคล้องกบัแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินได้ตามความเหมาะสม 

    ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

ส่ัง  ณ  วันท่ี   27   เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 
 
  
 

( นายสมยศ  ฤทธิ์ธรรมนาถ ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 


