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 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ถือเป็นเครื่องมือในการ
ปรับปรุง ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาที่ดำเนินการอยู่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลจะนำไปใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ และเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มี 
การปฏิบัติหรือไม่อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งหากไม่มีระบบติดตาม ประเมินผล
แผนพัฒนาแล้วย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพของแผนพัฒนา และในทางตรงกันข้าม หากมีระบบติดตาม
ประเมินผลที่ดีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านต่างๆ สามารถสร้างระบบเพ่ือที่จะ นำไปสู่การ
ปรับปรุง แก้ไข เชิงการบริหารแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ 

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้ดำเนินการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖3 โดยใช้แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วยแบบรายงาน ๓ แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ๒ แบบ โดยมีเนื้อหาที่สำคัญในการประเมิน คือ การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
 คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาใต้เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ในการสร้างระบบเพื่อนำไปสู่
การปรับปรุง แก้ไขเชิงการบริหารแผน และเป็นข้อมูลเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ประชาชนหน่วยงานต่างๆ 
ได้รับทราบต่อไป  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  

ธันวาคม ๒๕๖3 



ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 ด้วยอำนาจและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเพ่ิมขึ้น ดังปรากฏตามกฎหมายต่าง ๆ     
ที่เกี่ยวข้องได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้น ล้วนส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจในการ
ดำเนินงานแทนหน่วยงานส่วนกลางของรัฐ ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัด
ระเบียบ ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
๒๕๔๘.-๑-๑๑) ทว่าด้วยทรัพยากรที่จำกัด รวมถึงบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ทำให้การทำงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกจำกัดปริมาณทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลไปด้วย ดังนั้นการที่จะทำให้การ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นจึงมีการ
กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเป็นตัวกำกับการกำหนดทิศทางการ
พัฒนา รวมทั้งเป็นกระบวนการตรวจสอบ และการสร้างระบบการทำงานและการตัดสินใจเพ่ือปฏิบัติงานใน
อนาคต ซึ่งจะส่งผลถึงการบรรลุผลที่ปรารถนา อย่างไรก็ตามแม้การมีแผนพัฒนาเป็นกรอบทิศทางในการ
พัฒนา หากไม่สามารถวัดหรือบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้จริงก็ไม่สามารถที่จะแสดงถึงผลสำเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้นระบบการติดตามและประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร เพ่ือสามารถนำข้อมูลที่
ได้มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือยุติการดำเนินงาน 

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ  ด้วย
การติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่ง      
กำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็น
ในการดำเนินการแก้ไข  
 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพ่ือ 
ประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ของ
แผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับท่ีกำหนดไว้ในแผน หรืออาจ
แสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน  
 การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางท่ีผู้บริหาร
จะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
 

 



2. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล  
 การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่
โดย การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ เกี่ยวกับการดำเนิน
โครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิถีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการ
แล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายในโครงการที่สูงเกินความเป็นจริง  
กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการที่ไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุม
คุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ
ระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบการ
ติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนดำเนินงานด้านต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน 
ส่วนการประเมินผล เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการ
ประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือยุติการดำเนินงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน การประเมินแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติตามหรือไม่อย่างไร ซึ่ง
เป็นตัวชี้วัดว่า แผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่
กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบว่า มีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร
เพียงใด ผลจากการติดตามโครงการเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป อีกทั้ง
ยังถือได้ว่าการประเมินเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
อย่างเป็นระบบ มีความเท่ียงตรงและเชื่อถือได้ 

3. ลักษณะทั่วไปของระบบการติดตามประเมินผล  
 ระบบการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในปัจจุบัน  เรียกว่า
แผนยุทธศาสตร์ จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ได้โดยจะปรากฏใน
รูปแบบของรายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยังหน่วยติดตามและประ เมินผล 
หรือ M&E Unit (Monitoring And Evaluation Unit) ซึ่งได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเป็นศูนย์กลาง
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการติดตามและการประเมินผล และเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในภาพรวมของจังหวัด นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่อย่างไร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่       
กำหนดไว้ได้เพียงใด การดำเนินงานตามแผนที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร เพ่ือประโยชน์ต่อการปรับปรุงให้บรรลุผลได้
ทุกช่วงเวลาของแผนต่อไปในอนาคต 
 
 
 
 



4. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
 ๑) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร ทำให้ทราบว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมี  
สมรรถภาพในการจัดการและการบริหารโดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ ตลอดจน  อุปกรณ์
และเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการนำนโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพว่ามี
ปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง  
 ๒) เพ่ือปรับปรุงแผนงาน การประเมินผลทำให้ทราบว่ามีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์เพียงใด  
 ๓) เพ่ือเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพ่ือเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผน ทำให้ทราบ
ว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างให้เหมาะสม และกระทบอะไรบ้าง  
 ๔) เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม การประเมินผลจะทราบว่า 
มาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง เกิดจากสาเหตุอะไรเพ่ือนำมาหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง
มาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น  
 ๕) เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหา เกิดจากสาเหตุอะไร ซึ่ง
การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพ่ือขจัด
ปัญหาให้หมดไป 
 ๖) เพ่ือการพัฒนาแผนงาน ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (Strengths) และ จุดอ่อน 
(Weaknesses) อะไรบ้าง สาเหตุที่เกิดคืออะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  นำไปสู่การ
พัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม  
 ๗) เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นผู้สนับสนุนการนำ 
โครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลโครงการ ต้องการทราบว่าผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่  
 ๘) เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่ม  ใหม่ใน
การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างและจะ
แก้ไขอย่างไร  
 ๙) เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ การประเมินผลทำให้กระจ่างชัดว่า โครงการ
ใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีควรขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมี ปัญหาอุปสรรค
มากควรจะยุติโครงการเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง 

5. องค์ประกอบของระบบการติดตามประเมินผล  
 ระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๓ ส่วน คือ ส่วน
ของปัจจัยนำเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) และส่วนประกอบของการประเมินผล 
ผลลัพธ์ (Output , Goal) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  
 ๓.๑ ส่วนของปัจจัยนำเข้า คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมี เพ่ือนำเข้าสู่ระบบติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน และ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  



 ๓.๒ ส่วนของกระบวนการติดตาม คือ ช่วงของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ ท้องถิ่น ซึ่งอาจ
กำหนดเป็นการติดตามรายไตรมาส โดยการติดตามดังกล่าวเป็นการติดตามผลขั้นกลางของ แผนว่าเป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ นอกจากนี้การติดตามทุกช่วงของแผนยัง สามารถเป็น
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าว่าแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ เพ่ือให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การ บรรลุ
แผนที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งการรวบรวมข้อมูลนี้ ประกอบด้วยการติดตามการดำเนินงานของโครงการและการ 
เปลี่ยนแปลงของโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  
 ๓.๓ ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้าย หรืออาจเรียกว่า การประเมินแผน
ยุทธศาสตร์ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่า เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้น
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์เพ่ือนำไปสู่การ
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากร หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นฐานในการ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นในแผนต่อไปในอนาคต โดยมีเนื้อหาในการประเมินได้แก่ ความพึงพอใจของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ความพึงพอใจของ ผู้เกี่ยวข้องต่อ
การดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก  
 ๓.4 ความเป็นระบบของการติดตามและประเมินผลจากองค์ประกอบของระบบการติดตาม 
ประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นระบบ (Systematic) 
ของรายงานในระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ ๒ ระดับ คือระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะ
เป็น M&E : Unit ระดับจังหวัด และระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะมีหน่วยติดตามประเมินผล
ด้วยตนเอง Self Assessment Unit เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและส่งให้กับ M&E Unit ระดับจังหวัด ซึ่งจะทำ
หน้าที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์โครงการ และเป็นผู้เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์  
 ๓.๕ หน้าที่ของหน่วยติดตามประเมินผล ประกอบด้วยหน้าที่หลัก ๓ ประการ คือ  
 ๑) หน้าที่ ในการจัดทำฐานข้อมูล (Database) ซึ่งมีหน้าที่ ในการรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยติดตาม
ประเมินผลควรมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในเรื่องของการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ และดำเนินงาน
ตามแผนงานที่ได้มีการระบุไว้ ตามรายงานที่กำหนด แล้วจัดทำเป็นรายงานภายในเพ่ือให้องค์กรของตนเอง ได้
รับรู้ รับทราบถึงระดับความ สำเร็จของแผนงานเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในอนาคต และมีเจ้าหน้าที่ส่งต่อ
ข้อมูลไปยังหน่วยติดตามประเมินผลในระดับบนเพื่อประโยชน์ต่อไป  
 ๒) หน้าที่ในการวิเคราะห์โครงการและตรวจสอบความถูกต้อง (Product analysis and validation 
เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหน้าที่ต่อมาโดย  การวิเคราะห์โดยหน่ว ยติดตาม
ประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูลของตนเองในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ และการดำเนินการไปตาม
เป้าหมายหรือ แผนงานที่ได้ระบุไว้หรือไม่ แล้วจัดทำเป็นรายงานเพื่อการรับรู้เป็นการภายใน และจัดส่งรายงาน
ไปยังหน่วยงานติดตามและประเมินผลในระดับบนด้วย  
  



 ๓) หน้าที่ในการเชื่อมโยงกลยุทธ์ (Static Linkage) ลักษณะหน้าที่ในส่วนนี้จะเป็นการประสานกัน ทั้ง
ในระดับล่างและระดับบนจะเกี่ยวข้องกับการประสานงาน และการจัดประชุมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
เพ่ือให้รับรู้ถึงสถานการณ์ และความเป็นไปของโครงการ และการดำเนินงานตามแผนงานดังกล่าวว่าควรมีการ
แก้ไขและควรดำเนินการเพ่ิมเติมในเรื่องใด นอกจากนั้นหน่วยติดตามและประเมินผลยังควรทบทวนงานที่ได้ทำ
มาในช่วงก่อนหน้าโดยการจัดทำรูปของรายงานประจำปีด้วย 

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
 1. ทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและ แก้ไข
ทันที เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาขององค์กร  
 2. ทำให้การวางแผนงาน/โครงการได้ตรงเป้าหมาย แก้ปัญหาได้ถูกจุด และพัฒนาได้ตรงตาม นโยบาย 
 3. ทำให้ดำเนินการตามแผนงานได้อย่างราบรื่น สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่าง 
ได้ผลหรือปรับแผนให้เหมาะสมมากข้ึน  
 4. ทำให้ทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการอย่างชัดเจน อันจะเป็นข้อมูลไปสู่การ 
ตัดสินใจไปสู่สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ ถ้ามีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ 
ย่อมทำให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง การวางแผนงาน/โครงการสามารถทำได้ตรงตามเป้าหมาย 
หรือสามารถปรับปรุงแก้ไข แผนงาน/โครงการให้เหมาะสมมากขึ้น สามารถทราบผลการดำเนินงานตาม
แผนงานโครงการ เมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจนเที่ยงตรง และเป็นปัจจุบัน 
สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  

1. วิสัยทัศน์  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ เป็นตำบลน่าอยู่ เศรษฐกิจดี  ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

2. พันธกิจ 
 1. พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง ให้สะดวก   
 2. วางระบบผังเมือง และสาธารณูปโภคให้ทั่วถึง  
 3. สร้างระบบเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุล 
 4. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณภาพชีวิต และการศึกษา  
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ สู่การบริหารจัดการที่ดี ให้มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 6. ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย และจิตใจ ทุกเพศ วัย อย่างทั่วถึง 

     7. กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล มลพิษ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมป่าไม้ 

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1. การคมนาคมสะดวก ถนนได้มาตรฐาน 
 2. จัดวางระบบผังเมือง  
 3. มีสาธารณูปโภคท่ัวถึง 
 4. ส่งเสริมอาชีพ 
 5. ส่งเสริมราษฎรให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 6. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบทอด  
 7. สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  
 8. ส่งเสริมการศึกษา 
 9. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  (Good Governance)  
 10. ประชาชน มีสุขภาพด ี
 11. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 12. ตำบลสะอาด 
 13. ปรับปรุงแหล่งน้ำตามธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1. พัฒนาเส้นทางคมนาคม 
 1.2. พัฒนาระบบผังเมืองและการสาธารณูปโภค 
 1.3. พัฒนางานก่อสร้าง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2.1. ส่งเสริมอาชีพและการลงทุน 
 2.2. พัฒนาด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

3.1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีท้องถิ่น 
 3.2. พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 3.3. พัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

3.4. พัฒนาด้านการศึกษา 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 4.1. พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 4.2. พัฒนาด้านการส่งเสริมระบบประชาธิปไตย ความเสมอภาค ในชุมชน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 5.1. แนวทางการพัฒนาด้านสุขภาพ การอยู่ดีมีสุข 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 6.1. พัฒนาด้านการสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 6.2. พัฒนาด้านการจัดการขยะ 
 6.3. พัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และแก้ปัญหาน้ำท่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 และในการประเมินแผนนั้นจะต้องดำเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินโครงการ การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณที่ใช้จริงของโครงการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละ
ด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ 

1.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
(4) วิสัยทัศน์ (5) 
(5) กลยุทธ์ (5) 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
(8) แผนงาน (5) 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 
 
 



1.2 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภมูิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการ เมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 

(3) 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน่ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนสง่ การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 

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

(2) 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน่ การนบัถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินคา้พืน้เมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขาคุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิดร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพฒันาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผูบ้ริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและThailand 4.0 

20 
(5) 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษาสาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นตน้ 

(3) 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชพี กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มตา่งๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เปน็ต้น 

(3) 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชาตติ่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผีลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสภาพการพฒันาในปจัจุบัน
และโอกาสการพฒันาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิคSWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ SStrength(จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity(โอกาส) และ T-Threat 
(อุปสรรค) 

(3) 

3.ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน ์

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

60 
(10) 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

(10) 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10) 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชดัเจนสอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เปน็ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(5) 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 

3.5 กลยุทธ ์
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ 
แต่ละประเด็น 
กลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทาง 
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิง่ที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสยัทศัน์นั้น 

 (5) 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิง่ใดที่ชัดเจน 

(5) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ที่จะนำไปสูผ่ลสำเร็จทางยทุธศาสตร์ 

(5) 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุง่หมาย
ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตวัชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยทุธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชดัเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพฒันาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสูก่ารพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(5) 

รวมคะแนน 100 

 

 

 

 

 

 

 



๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตาม
และประเมินโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 และในการประเมินแผนนั้นจะต้องดำเนินการประเมิน
คุณภาพของโครงการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดอบรม/ศึกษาดูงาน มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมาย
เชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนา โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้
เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป 

2.1 การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  (5) 
(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (5) 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(5) 

(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 



3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29 และข้อ 30 (5) โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

แบบรายงานที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
1. แบบประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Input)  
 -แบบที่ 1 การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. แบบติดตามแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Process) 

 -แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. แบบประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Output) 
 -แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 3.2 การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
 การวัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ
โดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพใน
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม   

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
1. แบบประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Output) 
 -แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   
 -แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 ในการจัดทำแผนพัฒ นานั้ น  จะต้ องมี การติดตามและประเมินแผนพัฒ นาตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  



องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน   เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนำมาจัดทำ
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป  

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 13 
มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) ได้
ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2562 ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือ   การส่งเสริม
และสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จ
ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ 

 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง  พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดเพ่ือประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดในสาระสำคัญที่
ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ 
ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมากำหนด
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์
เพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  กรณี
องค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  

4. ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รวมถึงการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  



 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ จึงต้องเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการให้ความรู้
บุคลากรในการจัดทำแผนงาน การทำประชาคม เป็นต้น เพ่ือให้การวางแผนการติดตามและประเมินผลมี
ประสิทธิภาพ 

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
1. ควรพัฒนาและมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทำแผนเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยเน้นการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กำหนดการ วันเวลาให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนรับทราบให้มากขึ้นอย่าง
ทั่วถึง โดยเฉพาะความร่วมมือจากผู้นำ ผู้บริหารชุมชน 
 2. ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาควรเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายภาครัฐที่
มุ่งเน้นความสอดคล้องกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ ให้ความสำคัญต่อโครงการ/กิจกรรมที่ประชาคมคัดเลือก 
เรียงลำดับตรงตามความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหา และการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาให้
ครบทุกด้านตามแนวทางการพัฒนาควรเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถนำมาดำเนินการได้จริงและส่งเสริม
ความร่วมมือของชุมชน 
 3. ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรในการพัฒนาโครงการเชิงบูรณาการให้มากขึ้นเนื่องจาก
ปัญหาของท้องถิ่นจะมีความซับซ้อนมากข้ึน การแก้ไขปัญหาจึงต้องการศาสตร์หลายด้านเข้ามาบริหารจัดการ 
 4. หน่วยงานที่เสนอและรับผิดชอบการดำเนินโครงการ ควรตรวจสอบพ้ืนที่จริงของโครงการเพ่ือให้
ทราบความเป็นไปได้ สภาพปัญหา สภาพแวดล้อม และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจริงกับโครงการ  เพ่ือลด
ผลกระทบ/ข้อขัดแย้งที่จะเกิดข้ึนในระหว่างการดำเนินโครงการหรือเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และประเมินผลตาม 
วัตถุประสงค์ 
 5. หน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการ ศึกษารายละเอียดงบประมาณที่ได้รับ เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนในการบริหารงบประมาณ มีการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายของ
หน่วยงานที่ได้วางไว้ และกำกับติดตามให้โครงการดำเนินการเสร็จแล้วตามระยะเวลาที่กำหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
1.1 แบบประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (Input)  
แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการ
ประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดำเนินงาน 
ไม่ม ี

การดำเนินงาน 
ส่วนที่ 1   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันาทอ้งถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง           
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา           

  

ส่วนที่ 2    การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT ) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น  

  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการกำหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
 
 
 
 



1.2 แบบติดตามแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (Process) 
แบบท่ี 2 แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต ้
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-4 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 58 38,268,400 114 73,388,200                                                                                                 65 39,823,150                                                                                                 64 64,474,670 43 19,577,350 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 120,000 4 120,000 4 210,000 4 210,000 4 210,000 
การพัฒนาด้านสังคม 28 11,333,000 31 11,433,700 31 13,349,000 31 13,369,000 31  13,369,000 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 9 842,000 9 842,000 11 1,182,000 11 1,182,000 11 1,182,000 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข 4 455,000 4 482,000 4 490,000 4 490,000 4 490,000 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

13 5,080,800 25 10,462,200 18 9,997,800 22 18,626,400 17 9,639,500 

รวม 116 56,099,200 187 96,728,100 133 65,051,950 136 38,352,070 110 44,467,850 

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2563 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ

ท่ีเสร็จ 
จำนวนโครงการท่ีอยู่
ระหว่างดำเนินการ 

จำนวนโครงการท่ียัง
ไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวนโครงการท่ี
มีการยกเลิก 

จำนวนโครงการท่ี
มีการเพิ่มเติม 

จำนวนโครงการ 
ท้ังหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 14 21.54 14 27.69 37 56.92 - - - - 65 48.87 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 25.00 - - 3 75.00 - - - - 4 3.01 
การพัฒนาด้านสังคม 15 48.39 - - 16 51.61 - - - - 31 23.31 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 4 36.36 - - 7 63.64 - - - - 11 8.27 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข 1 25.00 - - 3 75.00 - - - - 4 3.01 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

1 5.55 - - 17 94.44 - -  - - 18 13.53 

รวม 36 27.07 14 10.53 83 62.40 - - - - 133 100 

5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 22 7,180,159.16 6 2,344,100.00 28 9,524,259.16 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 28,328.00 - - 1 28,328.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 15 12,072,332.84 - - 15 12,072,202.84 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 4 691,460.00 - - 4 691,460.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 1 35,056.00 - - 1 35,056.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 464,400.00 - -  464,400.00 

รวม 44 20,471,736.00 6 2,344,100.00 50 22,815,836.00 

 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรค 
1. โครงการตามนโยบายเร่งด่วน เร่งรัดให้ดำเนินการภายหลังมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณ

รายจ่ายประจำปีเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับเป็นโครงการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) ทำให้ต้องเพ่ิมเติมแผนก่อนมีการโอนลด – โอนเพ่ิมโครงการที่ตั้งใหม่ เพ่ือมาดำเนินการโครงการ
ดังกล่าว ทำให้อัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติล่าช้า  

2. การจัดสรรงบประมาณมาสู่ท้องถิ่นได้รับล่าช้า จะได้รับช่วงไตรมาสสุดท้าย ส่งผลให้การดำเนิน
โครงการต่าง ๆ ล่าช้า อัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติจึงอยู่ในระดับต่ำ  

3. การเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ในหลายโครงการมีการแก้ไขชื่อส่งผลให้ต้องแก้ไขในหลายขั้นตอน 
ควรพิจารณาให้รอบคอบ 

4. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมา เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ที่มีอยู่อย่างจำกัด  เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงานให้สอดคล้อ งกับ
งบประมาณท่ีม ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 แบบประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (Output) 
แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  
คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1  ครั้ง  หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  …………………………………………… 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2563 
1. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
จำนวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จำนวนโครงการตาม

ข้อบัญญัติ/ 
จ่ายขาดเงินสะสม 

จำนวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 65 23/6 22/6 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 3 1 
การพัฒนาด้านสังคม 31 25 15 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 11 10 4 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข 4 4 1 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 18 4 1 

รวม 133 75 50 

2. การจัดทำงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้มีการตั้งจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติ (โครงการพัฒนา) งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนแบบระบุวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้ง
งบประมาณจากเงินสะสม จำนวน 133 โครงการ งบประมาณ 65,051,950 บาท 
มีรายละเอียดดังนี้ 
1. โครงการตามข้อบัญญัติ 2563 จำนวน  69 โครงการ  งบประมาณ  21,518,935.16 บาท 
2.โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน   6 โครงการ  งบประมาณ    2,344,100.00 บาท 
    รวมทั้งสิ้น 75 โครงการ งบประมาณ 23,863,035.16 บาท 
 
3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน    2 โครงการ งบประมาณ    2,882,391.00 บาท 
 
 
 
 



 องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้มีการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนแบบระบุวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้งงบประมาณจากเงิน
สะสม  
มีรายละเอียดดังนี้ 
1. โครงการตามข้อบัญญัติ 2563 จำนวน  44 โครงการ  งบประมาณ 20,471,736.00 บาท 
2. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน    6 โครงการ  งบประมาณ  2,344,100.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น 50 โครงการ งบประมาณ 22,815,836.00 บาท 
 

3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน    2 โครงการ งบประมาณ   2,882,391.00 บาท 
 

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงาน 
1. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ความพึงพอใจ พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม   

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ   

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม   

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด   

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น   

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน   

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



2. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 
ความสำเร็จ 
ตามตัวชี้วดั 

แผนงานบริหารทั่วไป 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงต่อเติม
อาคารสำนักงาน 
อบต. พร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

291,000 290,000 มีอาคารสำนักงานที่ต่อ
เติมพร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 1 หลัง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถ ณ ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาใต้ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 
 

150,000 150,000 มีที่จอดรถเพิ่มขึ้น 1 
แห่ง 

แผนงานเคหะและชุมชน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงต่อ
เติมศาลาหมู่บ้าน
และปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณศาลาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2  

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

675,500 599,588 มีศาลาหมู่บ้านที่ต่อเติม
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
1 หลัง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตและ
ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะสายโชต
ยาภินันท ์หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

258,071.16 258,071.16 ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะตลอดสาย 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการบุกเบิกถนน      
สายในบ้าน หมู่ที่ 1  

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให ้

325,600 325,500 มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตสาย
เลียบคลองหนุย 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ หมู่ที่ 4  

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให ้

780,000 
 
 
 
 

768,000 มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตสาย
หน้าวัดใต้ หมู่ที ่4  

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให ้

442,000 
 

 

441,000 มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางสาย
บ้านใต้ – ดอนยูง 
หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให ้

175,500 
 
 

174,500 มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนสายในนา – 
กลางทุ่ง หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให ้

420,000 
 

 

419,000 มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการบุกเบิกถนน
ริมสระหมู่บ้านต่อ
ถนนเอเชีย หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให ้

174,000 
 

173,500 มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตสาย
รัชฎา (โรงอิฐ) หมู่ที ่
7  

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

415,000 
 
 
 

414,000 มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง 



ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 
ความสำเร็จตาม

ตัวชี้วดั 
12 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย
รัตนโกสัย หมู่ที ่9  

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

861,600 
 

 

835,000 มีเส้นทางคมนาคม
เพิ่มขึ้น 1 เส้นทาง 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางสาย
กลางบ้าน หมู่ที่ 1 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

306,000 306,000 มีเส้นทางคมนาคมได้
มาตรฐาน 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
ซอยหาญไม้ค้อน หมู่ที ่
2 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

125,800 125,800 มีเส้นทางคมนาคมได้
มาตรฐาน 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการบุกเบิกถนน
ซอยในนาหมู่ที่ 2 
เช่ือมต่อ หมู่ที่ 9 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

500,000 500,000 มีเส้นทางคมนาคมได้
มาตรฐาน 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการบุกเบิกถนน
สายสองกำนัน หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

488,000 488,000 มีเส้นทางคมนาคมได้
มาตรฐาน 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางสายบ้าน
ใต้ – ดอนยูง หมู่ที ่5 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

493,900  493,900  มีเส้นทางคมนาคมได้
มาตรฐาน 

แผนงานการพาณิชย ์
18. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

65,000 63,900 มีสาธารณูปโภคทั่วถึง 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขต
ระบ บป ระปาสาย
ดอนงาม-หญ้าปล้อง 
หมู่ที่ 3   

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

75,800  75,000  ขยายเขตประปา 1 
แห่ง 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขต
ระบบประปาสาย
เลียบทางรถไฟบ้าน
นายสวาท หมู่ที ่8 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

29,800  29,000  ขยายเขตประปา 1 
แห่ง 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขต
ระบบประปาซอยศรี
ฤทธิ์ หมู่ที ่3 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

28,900 28,500 ขยายเขตประปา 1 
แห่ง 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลรัตนโกสยั หมู่ที ่
9 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

221,900 221,900 ขยายเขตประปา 1 
แห่ง 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรฐกิจ 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 
ความสำเร็จตาม

ตัวชี้วดั 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ 
โครงการฝึกอาชีพ
ให้แก่เยาวชน กลุ่ม
สตรี ผู้สูงอายุ และผู้นำ
ชุมชน  

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

30,000 28,328 ผู้เข้าอบรมร้อยละ 60 
สามารถนำไป
ประกอบอาชีพ 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 
ความสำเร็จตาม

ตัวชี้วดั 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านสังคม 
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

5,000 1,036 ลดอุบัติเหตุในพื้นที่ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภั ย พิ บั ติ ป ร ะ จ ำ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฯ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

81,000 40,050 ประชาชนร้อยละ 90 
เข้าร่วมอบรม 

แผนงานการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านสังคม 
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

70,000 70,000 นักเรยีน เด็ก เยาวชน รอ้ย
ละ 80 ได้ทำกจิกรรมสร้าง
เสริมพฒันาการอย่าง
สร้างสรรค ์

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

30,000 14,952 ร้อยละ 80 เด็ก ได้รับ
การศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที ่

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

348,960 267,420 ร้อยละ 90 เด็กได้รับ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการสนับสนุน
อาหารเสริมนมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,006,732 794,258.26 ร้อยละ 90 เด็กได้ดื่ม
นมทุกคน  

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,935,160 1,935,160 ร้อยละ 90 เด็กได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
8. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม 
โครงการปกป้อง
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให ้

20,000 15,550 เสริมสร้างความ
สามัคคีภายในตำบล
นาใต้ 

9. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ปว่ยเอดส์ 
และผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให ้

30,000 21,780 อุดหนุนให้ที่ว่าการ
อำเภอบา้นนาเดิม 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านสังคม 
โครงการแข่งขันกีฬา
ประเพณี อบต.นาใต้ 
คัพ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

170,000 147,796 นักกีฬาจากประชาชน
ตำบลนาใต้ร้อยละ 80 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการแข่งขันกีฬา
แสนสุขคัพ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

70,000 70,000 นักกีฬาจากโรงเรียน
ในพื้นที่ตำบลนาใต้
ร้อยละ 80 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา  

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการจัดงาน      
วันลอยกระทง 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

32,000 
 
 

30,100 ประชาชนร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ    
มีความตระหนักใน
การอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีให้อยู่สืบไป 



ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 
ความสำเร็จตาม

ตัวชี้วดั 
แผนงานงบกลาง 
13. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านสังคม 
โครงการสนับสนุน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

7,888,800 7,357,300 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิต ที่ดี 100 % 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการส่งเสริม
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ 
คนพิการ 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,200,000 1,104,800 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิต ที่ดี 100 % 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการส่งเสริม
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

36,000 36,000 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิต ที่ดี 100 % 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีด่ี 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 
ความสำเร็จตาม

ตัวชี้วดั 
แผนงานบริหารทั่วไป 
1. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดทำปฏิทิน
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำป ี

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

100,000 99,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 80 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดทำแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขต อบต.
นาใต้ 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 
 

200,000 
 

200,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 80 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการอุดหนุนที่ทำ
การปกครองอำเภอ
บ้านนาเดิมจัดงานรัฐ
พิธี งานพธิี ศาสนพิธ ี
งานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
อำเภอบา้นนาเดิม 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 
 

60,000 60,000 อุดหนุนให้ที่ว่าการ
อำเภอบา้นนาเดิม 

แผนงานงบกลาง 
4. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ  
(งบกลาง) 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให ้

350,000 
 

332,460 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิต ที่ดี 100 % 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 
ความสำเร็จตาม

ตัวชี้วดั 
แผนงานสาธารณสุข 
1. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ราชปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

35,600 
 

35,056 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 80 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 
ความสำเร็จตาม

ตัวชี้วดั 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการขุดคูวางท่อ
ระบายนำ้หน้าวัดใต้  
หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

464,400 464,400 มีเส้นทางคมนาคมได้
มาตรฐาน 

 
รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม อบต.นาใต้ มีดังนี้ 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จำนวน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 
ความสำเร็จตาม

ตัวชี้วดั 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายกลางนา  
– ส่วนแยก  หมู่ที่  3 

เงินสะสม 276,500  276,500  มีเส้นทางคมนาคมได้
มาตรฐาน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายเลียบ
คลองหนุ่ย  หมู่ที ่ 4 

เงินสะสม 276,500    276,500    มีเส้นทางคมนาคมได้
มาตรฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย
ประชาอาสา   หมู่ที ่6 

เงินสะสม 388,700   388,700   มีเส้นทางคมนาคมได้
มาตรฐาน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตซอยบรรจง
ประชาสรรค์  หมู่ที่  7 

เงินสะสม 497,400      497,400      มีเส้นทางคมนาคมได้
มาตรฐาน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายรัชฎา  
(โรงอิฐ)  หมู่ที่  7 

เงินสะสม 497,400    497,400    มีเส้นทางคมนาคมได้
มาตรฐาน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย
ประชาอุทิศ  หมู่ที่ 9 

เงินสะสม 407,600    407,600    มีเส้นทางคมนาคมได้
มาตรฐาน 

 
รายละเอียดครุภัณฑ์ 2564 

แผนงานเคหะและชุมชน 
1. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

2,700,000 2,700,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 80 

แผนงานการพาณิชย ์
2. 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์สำหรับกิจการ
ประปา 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให ้

190,000 182,391 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงาน 

 
 
 
 



1.3 แบบประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (Output) 
แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนาใต้ ในภาพรวม  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ    ชาย    หญิง 

2. อาย ุ    ต่ำกว่า  20  ปี        20  -  30  ป ี    31  -  40  ป ี

    41  -  50  ป ี   51  -  60  ป ี    มากกว่า 60  ปี 

3.  การศึกษา   ประถมศึกษา      มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

    ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี    อ่ืน ๆ  

4.  อาชีพหลัก     รับราชการ    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

    รับจ้าง    นักเรียน/นักศึกษา    เกษตรกร 

  อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................. 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
ความพึงพอใจ พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม   

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ   

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม   

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด   

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น   

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน   

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม   

 
 

 

 

 



1.3 แบบประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (Output) 
แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
คำชี้แจง : แบบที่ 3/3 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนาใต้ ในแต่ละยุทธศาสตร์โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง   

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ในการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (พัฒนาเส้นทางคมนาคม พัฒนาระบบผังเมืองและการสาธารณูปโภค พัฒนางาน
ก่อสร้าง) ท่านพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ  

 
ประเด็น พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม   

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ   

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม   

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด   

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น   

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม   

 
2.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ในการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ (ส่งเสริมอาชีพและการลงทุน พัฒนาด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ท่านพึง
พอใจหรือไม่พึงพอใจ 
 

ประเด็น พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม   

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ   

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม   

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด   

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น   

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม   

 
 



3.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ในการพัฒนา
ด้านสังคม (ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีท้องถิ่น พัฒนาด้านการ
กีฬาและนันทนาการ พัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาด้านการศึกษา) ท่านพึงพอใจหรือไม่
พึงพอใจ 
 

ความพึงพอใจ พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม   

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ   

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม   

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด   

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น   

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม   

 
4.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ในการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่ดี (พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาด้าน
การส่งเสริมระบบประชาธิปไตยความเสมอภาคในชุมชน) ท่านพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ 
 

ประเด็น พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม   

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ   

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม   

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด   

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น   

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม   

 
 
 
 

 
 



5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ในการพัฒนา
ด้านสาธารณสุข (พัฒนาด้านสุขภาพการอยู่ดีมีสุข) ท่านพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ 
 

ประเด็น พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม   

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ   

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม   

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด   

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น   

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม   

 
6.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ในการพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมดี (พัฒนาด้านการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พัฒนาด้านการจัดการขยะ พัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติและแก้ปัญหาน้ำท่วม) ท่านพึงพอใจ
หรือไม่พึงพอใจ 
 

ประเด็น พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม   

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ   

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม   

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด   

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น   

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม   

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
1. สภาพปัญหาและอุปสรรค  
 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบล  
นาใต้ ดำเนินการเองเห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณท่ีมี 
 2. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่  

2. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  
 1. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย 
ส่งผลให้ ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ำ 
 2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมาย
ของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่  
 3. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานท่ีต้องปฏิบัติ  

3. ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ  
 1. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ องค์การบริหารส่วนตำบล 
นาใตม้ีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมาย 
ของแผนพัฒนา  
 


