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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
------- 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล     ขนาบ
นาก พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนาบนาก จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาบนากหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 

  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)
และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ตามหนังสือที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในการติดตามและ
ประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มาติดตามและประเมินผล และน าข้อมูลผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เฉพาะที่ด าเนินการก่อนประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
มาใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่าง
เข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลขนาบนากหรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 

  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวน 2 คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
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  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ดังนี้ 

  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผล
อย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่
ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละโครงการ
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิ
แกนท์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบ
นาก 

  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
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  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ด าเนินการภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธนัวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

 

เสนอ 
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แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และ
แบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคม 
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลภายในเดือนธันวาคมสรุปภาพรวม 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 

  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ
ที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
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  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลและอาจรวมถึงอ าเภอและ
จังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  

  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือ
วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดย
วิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 

  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใด
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ในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ (จะใช้การ
ทดสอบและการวัดอย่างไร)  เป็นต้น 

  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) 
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 

   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนาบนาก ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาบนาก มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชา
ชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง 
และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในในต าบลขนาบนาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 

  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 

  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ  ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขนาบนาก สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุง
แก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาบนากเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ž   
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ส่วนที่ 2  กำรติดตำมและประเมินผล 
----------------  

1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
  1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำบนำก 
   1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
   3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
   4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
   5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
  1.2 โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวนโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ปรำกฎอยู่ใน

แผน 

จ ำนวน
โครงกำร 

ที่ได้ปฏิบัติ 

คิดเป็นร้อยละ

ของโครงกำรที่

ปรำกฏในแผนฯ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านจราจรสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

124 5 2.06 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 80 23 9.91 

3.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

14 0 0 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 16 5 2.06 

5.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 1 0.42 

รวม 242 34 14.46 
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  1.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 2561 (แบบสรุป) 
 (แบบ ผ.01) 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ งบประมาณเบิกจ่าย 
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4 โครงการ 954,327.06.- 
2.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคนและสังคม 17 โครงการ 10,697,680.40.- 
3.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ -        - 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 5 โครงการ 178,694.- 
5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ 6,700.- 

 
      (แบบ ผ.02)  

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ งบประมาณเบิกจ่าย 
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน -      - 
2.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคนและสังคม 8 โครงการ 1,641,052.-.- 
3.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ -        - 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร -                   - 
5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -       - 

     
  (แบบ ผ.08)  

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ งบประมาณเบิกจ่าย 
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน -      - 
2.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคนและสังคม -       - 
3.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ -        - 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 6 โครงการ                206,330.- 
5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -       - 

 
  - โครงกำรที่ไม่ได้ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2561 มีทั้งหมด 19 โครงกำร 
 - โครงกำรกันเงินทั้งหมด 4 โครงกำร งบประมำณ 948,500 บำท 
 - โครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสมที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรมีทั้งหมด 11 โครงกำร งบประมำณ 2,894,000 บำท 
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  2. แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล  ปีงบประมำณ พ.ศ.2562  
   2.1 กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์   

    2.1.1  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
       ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  
   ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น 
จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของ 
ทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์
ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
   มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคาม
จากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทาง
ที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
   (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
   (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
   (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
   (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
   (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
   (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
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  2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับ
ผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขา
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้า
และการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนา
ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ 
อาทิ 
   (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
   (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 
    - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้ เข้มแข็งและยั่ งยืน เ พ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
    - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
    - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
   (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
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   (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
   (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
   (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่าง ๆ เพิ่มบทบาทของไทยใน 
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย 
ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
   (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
   (3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
   (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
   (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน
การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
  4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
   เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่
สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   (2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
   (3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   (4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
   (5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความ
มั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
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   (2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้ มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
   (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
  6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่ เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้อง
ให้ความส าคัญ อาท ิ
   (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
   (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
   (6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
   (7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
 
   1.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้
สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้
ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบ
นาก มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 องค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้
จัดท าแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ซึ่งมีท้ังหมด  10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศำสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศำสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศำสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศำสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
    2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
      1) องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ต าบลน่าอยู่ แหล่ง
เรียนรู้วัฒนธรรม ก้าวน าการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพิ่มผลผลิตการเกษตร” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่น  เห็นได้จากการก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์   
  
    2.1.3 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
      1) วิสัยทัศน์  
      “ต าบลน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ก้าวน าการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต เพิ่มผลผลิตการเกษตร” 
   2.2 ยุทธศำสตร์ 
  1.) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 งานคมนาคม การก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน และระบบระบายน้ า 
   1.2 งานไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปการอ่ืน ๆ 
 
       2.)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน และสังคม 

2.1 ด้านการศึกษา 
2.2 ด้านสวัสดิการสังคม-สังคมสงเคราะห์ 

  2.3 ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
2.4 การให้บริการด้านสาธารณสุข 

  2.5 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ 
  2.6 ด้านการป้องกันภัย และรักษาความสงบภายใน    
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        3.)   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
  3.1 ด้านการส่งเสริมศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบล 
  3.2 ด้านส่งเสริมอาชีพ 
  3.3  ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 4.)   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 

4.1  พัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 
4.2  พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
4.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

      5.)  ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  5.1  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  5.2  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัดขยะและมลพิษ 

 2.3 เป้ำประสงค์ 
  1)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

2)  การส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ การบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม กาจัดการศึกษา 
3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

   2.4 ตัวช้ีวัด  
   1)  ประชาชนในเขตต าบลขนบนากมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ  5 
   2)  ในเขตต าบลขนาบนากมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  80  
   3)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ 90  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
   4)  ประชาชนในเขตต าบลขนาบนกร้อยละ 80 มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   5)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ  10  
   6)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 5  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
   7)  ชุมชนในเขตต าบลขนาบนากร้อยละ  60  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   8)  การบริการจัดการของต าบลขนาบนากมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  60  
   2.5 ค่ำเป้ำหมำย 

  1)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
  2)  ประชาชนได้รับการ บ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และกาจัดการศึกษา 

  3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้  
  4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
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5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
   2.6 กลยุทธ์ 

1)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

2)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี
ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

3)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลด
ต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้า
ทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ิม
ช่องทางตลาด 

4)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

5)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
6)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการ

ของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

7)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็น
และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

8)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

9)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

10)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  11)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่าง ๆ  ในการเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ สนับสนุน
การฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร 

12)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัด
ขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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   2.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์  
  1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
4)  ส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตทุกด้าน 
5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

  แผนงำน 
1) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 

  2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  3) แผนงานการศึกษา 
  4) แผนงานการเกษตร 
  5) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  6) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
  7) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  8) แผนงานงบกลาง 
  9) แผนงานการพาณิชย์ 
  10) แผนงานเคหะและชุมชน 
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   2.8 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากมีความเชื่อมโยง

ของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     (ใช้การวิเคราะห์ SWOT  Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
 

    จุดแข็ง (Strengths) 
1.  มีพืชเศรษฐกิจที่มั่นคง คือ จาก และข้าวพันธ์พ้ืนเมือง 
2. มีคลองพระราชด าริผ่านในพื้นที่ต าบล 
3. การประกอบอาชีพของประชาชนที่หลากหลาย เช่น ประมงน้ าจืด ประมงน้ าเค็ม นาข้าว ไร่จาก สาน

ปาล์ม 
4. มีโรงสีข้าวขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับการขยายตัวของการท านาข้าว 
5. มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งน้ าจืด น้ าเค็ม (มีน้ า 3 น้ า คือ น้ าจืด น้ าเค็ม น้ ากร่อย) 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ปัญหาน้ าเค็มรุกล้ าพ้ืนที่การเกษตร 
2. ปัญหาดินเปรี้ยว 
3. ขาดการรวมกลุ่มในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
4. การละท้ิงถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพในเมือง แล้วปล่อยผู้สูงอายุอยู่บ้าน 
 
โอกำส (Opportunities) 
1.  นโยบายส่งเสริมสนับสนุนสินค้า OTOP  อย่างจริงจัง จึงเป็นโอกาสที่จะพัฒนาสินค้า OTOP ของชุมชน

ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
2. นโยบายส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนเพื่อการเกษตร จึงเป็นโอกาสให้เกษตรกรผลิตพืชผลการเกษตรสู่ตลาด

เพ่ิมมากข้ึน 
3. มีการณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเอง 
 
อุปสรรค (Threats) 
1.  การกัดเซาะตามแนวชายฝั่งทะเล 
2. ดินบางส่วนเป็นดินเปรี้ยวไม่เหมาะสมกับการท าเกษตร 
3. เกษตรกรขาดความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและขาดความรู้เรื่องเทคโนโลยีเกษตรกร

แบบใหม่ 
4.  การหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าว 
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ส่วนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
----------------- 

 
1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น     
(พ.ศ.2561-2565) 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก เป็นดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  
20 18 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 12.8 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 62.5 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 10 10 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 10 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 
 3.4 วิสัยทัศน์  5 5 
 3.5 กลยุทธ์   5 4 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 5 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 4.5 
 3.8 แผนงาน  5 5 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 5 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4 

รวมคะแนน  100 93.3 
 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  
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2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 

  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงกำร  แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  เป็นดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   10 8 
2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง

ปริมำณ  
10 9 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภำพ  

10 9 

4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   10 9 
5 โครงกำรพัฒนำ  ประกอบด้วย 60 55 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 3.5 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 5 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4.5 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 3 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5 

 5.10 มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4 
รวมคะแนน  100 90 
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แบบท่ี 1     แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นโดยตัวเอง 
 

ค ำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก    ได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินงำน 
ไม่มีกำร
ด ำเนินงำน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์   
ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น  

 

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น  

 

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  

 

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์   
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ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
2. ระยะเวลาการด าเนินงาน  12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562) 

ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์และจ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฎอยู่ในแผนและจ ำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวนโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ปรำกฎอยู่ใน

แผน 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ได้น ำมำจัดท ำ

ข้อบัญญัติ 

คิดเป็นร้อยละ

ของโครงกำรที่

ปรำกฏในแผนฯ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านจราจรสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

122 10 4.29 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 73 33 14.16 

3.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

14 3 1.29 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 16 10 4.29 

5.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 2 0.86 

รวม 233 58 24.89 

 
 
 
 

แบบที ่3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

หัวข้อ 
ควำมพึงพอใจของประชำชน 

พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

   

5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    
8) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
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สรุปผลจำกแบบประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน (แบบท่ี 3/2) 
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 
**เก็บข้อมูลประชำชน 10 หมู่บ้ำน  จ ำนวน 10 ชุด  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1. เพศ (    ) ชาย (  65  คน)      (    ) หญิง (  35  คน)  

2. อายุ (    ) ต่ ากว่า 20 ปี (18 คน)     (    ) 20-30 ปี (35 คน)  (    ) 31-40 ปี (37 คน)  
           (    ) มากกว่า 40 ปี ( 10 คน)  
3. การศึกษา (   ) ประถมศึกษา(22คน)  (   ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (49 คน)   (   ) อนุปริญญาหรือ  
    เทียบเท่า (12 คน)    (   ) ปริญญาตรี ( 10 คน)     (   ) สูงกว่าปริญญาตรี (   )  (   ) อื่น ๆ (7 คน) 
4. อาชีพหลัก (   ) รับราชการ(4 คน) (   ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ(6 คน)      (   ) ค้าขาย /ธุรกิจส่วนตัว(15 คน) 
                  (   ) รับจ้าง (40 คน)  (   ) นักเรียน/นักศึกษา ( 15 คน)   (   ) เกษตรกร (20 คน)  
                  (   ) อ่ืน ๆ  (    คน)  

ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำบนำก 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

หัวข้อ 
ควำมพึงพอใจของประชำชน 

พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 23 คน 67 คน 10 คน 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 22 คน 68 คน 10 คน 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 12 คน 73 คน 15 คน 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ 
    ประชาชนทราบ 

15 คน 68 คน 17 คน 

5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10 คน 76 คน 14 คน 
6) มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 10 คน 79 คน 11 คน 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของ 
    ประชาชนในท้องถิ่น 

15 คน 80 คน 5 คน 

8) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 10 คน 75 คน 15 คน 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 19 คน 77 คน 4 คน 

คิดเป็นเปอร์เซ็น 15.11% 73.67% 11.22% 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก   หน้า 29 

 

กำรตดิตำมและประเมินผลโครงกำรเชิงคุณภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561- 14 มิถุนำยน 2562 
ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

    ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณตาม
แผน 

 
 

  งบประมาณที ่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด       ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1 โครงการประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมของ อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนได้
ทราบข้อมูลข่าวสารของ 
อบต. 

จัดท าวารสาร 
ปฏิทิน ของ อบต. 

45,000 31,000 ประชาชน
ได้รับปฏิทิน
ทุกครัวเรือน 
               

ประชาชนได้รับทราบ 
ข้อมูลของ อบต. 

ส านักปลัด 

2 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 

เพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน 

อุดหนุน
งบประมาณให้กับ 
อบต.บ้านใหม่ 

15,000 15,000 จ านวน
กิจกรรม 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

3 โครงการงานรัฐพิธีถวาย
บังคมพระบรมรูป  
(พระปิยมหาราช) 

เพ่ือจัดโครงการ”พระ
ปิยมหาราช” 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ปากพนัง 

3,000 3,000 ประชาชน
ร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วม
กิจกรรม 

เป็นการเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 

   รวม 63,000.- 49,000.-    
หมำยเหตุ ปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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กำรตดิตำมและประเมินผลโครงกำรเชิงคุณภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 14 มิถุนำยน 2562 
ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ
ตามแผน 

งบประมาณที ่
ด าเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1 บริหารงาน

ทั่วไป 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ จัดหาศาลพระภูมิ

เจ้าที่พร้อมติดตั้ง 
ศาลพระภูมิเจ้าที่ 30,000 30,000 เพ่ือสักการะ บูชา 

ตามประเพณีท้องถิ่น 
ส านักปลัด 

2 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล  
จ านวน 1 เครื่อง 

22,000 19,990 เพ่ือความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

3 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดหาเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า 

เครื่องส ารองไฟฟ้า
จ านวน 2 เครื่อง 

11,600 9,280 ใช้ส ารองไฟฟ้ากับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
กรณีไฟฟ้าดับ 

ส านักปลัด 
 
 

4 งานไฟฟ้าถนน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดหาเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก 

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก 

7,100 7,100 เพ่ือความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

     รวม 70,700.- 66,370.-   

 
หมำยเหตุ ปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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กำรตดิตำมและประเมินผลโครงกำรเชิงคุณภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561- 30 กันยำยน 2562 
ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 
 
 

งบประมาณที ่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด(kpi) หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหัวถนนป่าขลูถึงแยกไป 
วัดบางพระ ม.2 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจร การใช้ยานพาหนะ 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140 
เมตร หนา 0.15 เมตร (ตาม
แบบแปลนของ อบต.) 

317,000 317,000 มีความสะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

   รวม 317,000.- 317,000.-   
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กำรตดิตำมและประเมินผลโครงกำรเชิงคุณภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561- 30 กันยำยน 2562 
ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เงินอุดหนุน) 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 
 
 

งบประมาณที ่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด(kpi) หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายพาดสายระบบไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 1,2  
ต.ขนาบนาก 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรยามค่ าคืน การใช้
ยานพาหนะ 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
การไฟฟ้าอ าเภอปากพนังใน
การด าเนินการพาดสายระบบ
ไฟฟ้า หมู่ที่ 1,2 

60,000 39,596.70 มีความสะดวกในการสัญจร
ยามค่ าคืน 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายพาดสายระบบไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 6 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรยามค่ าคืน การใช้
ยานพาหนะ 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
การไฟฟ้าอ าเภอปากพนังใน
การด าเนินการพาดสายระบบ
ไฟฟ้า หมู่ที่ 6 

80,000 67,409.04 มีความสะดวกในการสัญจร
ยามค่ าคืน 

กองช่าง 

 รวม   140,000 107,005.74   
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กำรตดิตำมและประเมินผลโครงกำรเชิงคุณภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561- 30 กันยำยน 2562 
ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 
 
 

งบประมาณที ่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด(kpi) หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1.  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

จัดกิจกรรมให้กับเด็กใน
ต าบลขนาบนาก 

160,000 156,450 เด็กมีการพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สติ ปัญญา 

ส านักปลัด 

2. โครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ 

เพ่ือพัฒนาด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม  

จัดกิจกรรมให้กับเด็ก
นักเรียน ศพด. 

25,400 21,450 เด็กมีการพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สติ ปัญญา 

ส านักปลัด 

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น 

-ค่าอาหารกลางวันเด็ก 
ศพด. 
-จัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน 

439,030 410,500 อบต.มีศักยภาพด้านการ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 

ส านักปลัด 

4. โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมประเพณี 
งานลอยกระทง 

170,000 167,645 ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม
ประเพณี วัฒนธรรม 

ส านักปลัด 
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กำรตดิตำมและประเมินผลโครงกำรเชิงคุณภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561- 30 กันยำยน 2562 
ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

  ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ

อนุมัติ 
 
 

งบประมาณที่         
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

5 โครงการจัดงานวัน
ส าคัญต่าง ๆ ของทาง
ราชการ 

เพ่ือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ส าคัญของทางราชการ 

- ค่าผูกผ้าป้ายพระ
บรมฉายาลักษณ์ 

- ค่าดอกดาวเรือง 
- คชจ.อ่ืน ๆ  

75,000 68,006 ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรม 100% 

เพ่ือแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน 
 

ส านักปลัด 

6 โครงการสงเคราะห์
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ จ านวน  
6  คน 

48,000 31,000 ผู้ป่วยโรคเอดส์
ร้อยละ 100 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ ได้รับ
เงินช่วยเหลือ คนละ 
500  บาท/เดือน 

ส านักปลัด 

7 โครงการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ จ านวน 895  
คน 

7,350,000 7,263,600 ผู้สูงอายุ 100 
เปอร์เซ็น ได้รับ
ความช่วยเหลือ 

ผู้สูงอายุ ได้รับเงิน
ช่วยเหลือตามช่วง
อายุ 

ส านักปลัด 
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กำรตดิตำมและประเมินผลโครงกำรเชิงคุณภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561- 30 กันยำยน 2562 
ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัติ 

 
 

งบประมาณที ่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

8 โครงการสงเคราะห์ผู้
พิการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ 

จ านวนผู้พิการใน
พ้ืนที่ที่มาขอขึ้น
ทะเบียนประมาณ 
235 คน 

2,500,000 2,226,400 ผู้พิการ 100 
เปอร์เซ็น ได้รับ
ความช่วยเหลือ 

ผู้พิการ ได้รับเงิน
ช่วยเหลือ คนละ   
800 บาท/เดือน 

ส านักปลัด 
 

9 
 
 
 
 

โครงการจัดงานวัน
กตัญญู 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์การ
แข่งขันเล่นเกมส์ 
-ค่าอาหาร,อาหารว่าง 
-ค่าของรางวัล 

150,000 121,175 ร้อยละ 90 
ประชาชนในพื้นท่ี
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 
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กำรตดิตำมและประเมินผลโครงกำรเชิงคุณภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ. 25612 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561- 30 กันยำยน 2562 
ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ

อนุมัติ 
 
 

งบประมาณที ่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

10 โครงการจัดหาอาหาร
เสริมนมให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในพ้ืนที่ 

เพ่ือจัดหาอาหารเสริมนม
ให้กับ รร.สพฐ.และ 
ศพด. อบต.ขนาบนาก 
จ านวน 2 ศูนย์ 

อาหารเสริมนม 708,994 332,939 เด็กนักเรียนมี
อาหารเสริมนม
รับประทานครบ
ทุกคน 

เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง สมวัย 

ส านักปลัด 
 

11 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุในต าบล 
ขนาบนาก 

-จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 
-จัดซื้อวัสดุต่าง ๆใน
การสานตระกร้า
พลาสติก 

20,000 16,000 ผู้สูงอายุจ านวน 
20 คน 

ผู้สูงอายุได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน์และ
สามารถน าไปเป็น
อาชีพเสริมได้ 

ส านักปลัด 
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กำรตดิตำมและประเมินผลโครงกำรเชิงคุณภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561- 30 กันยำยน 2562 
ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

อนุมัติ 
 
 

งบประมาณที ่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

12 โครงการแข่งขันกีฬา 
กีฑาของโรงเรียนใน
ต าลและระหว่างต าบล 

เพ่ือสนับสนุนให้มีการ
รวมกลุ่มจัดกิจกรรม
กีฬา-กรีฑา และส่งเสริม
ความสามัคคี 
 

-ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 
-ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 
-ค่าชุดกีฬาพร้อมสกีน 
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น 

150,000 128,590 ร้อยละ 90 ได้เข้า
ร่วมแข่งขันกีฬา 

การพัฒนา
ความสามารถของ
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

ส านักปลัด 
 

13 
 

โครงการพัฒนาผู้น า
เยาวชน 

เพ่ือสร้างความสามัคคี
ให้แก่เยาวชน 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียน สพฐ.ในเขตต าบล 
ขนาบนาก 

86,824 86,824 เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

เด็กมีความรู้ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ส านักปลัด 
-รร.บ้านน าทรัพย ์
-รร.วัดโคกมะม่วง 
-รร.บ้านบาง
ตะลุมพอ 
-รร.วัดขนาบนาก 
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กำรตดิตำมและประเมินผลโครงกำรเชิงคุณภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561- 30 กันยำยน 2562 
ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณตาม

แผน       
งบประมาณที่   
 ด าเนินการ

จริง 
 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

14 โครงการเข้าค่าย
จริยธรรมของโรงเรียน 

เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชน
มีคุณธรรมจริยธรรม 

อุดหนุนกิจกรรมเข้าค่าย
จริยธรรมของโรงเรียน
ในต าบล 

84,200 84,200 เด็กมีคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 

เด็กมีความรู้ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ส านักปลัด 
-รร.บ้านน าทรัพย ์
-รร.วัดโคกมะม่วง 
-รร.บ้านบางตะลุมพอ 
-รร.วัดขนาบนาก 

15 โครงการจัดกิจกรรมแห่
หมรับงานเดือนสิบ 

เพ่ือส่งเสริมและท านุ
บ ารุงกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

อุดหนุนที่ว่าการอ าเภอ
ปากพนัง 

3,000 3,000 เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

เด็กมีความรู้ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ส านักปลัด 

16 โครงการจัดงาน
ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า
ขึ้นธาตุ 

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ 
ปากพนัง 
 

13,000 13,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้มีส่วน
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก   หน้า 39 

 

กำรตดิตำมและประเมินผลโครงกำรเชิงคุณภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561- 30 กันยำยน 2562 
ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม  
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
ตามแผน 

 
 

  งบประมาณที่    
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

17 โครงการอาหารกลางวัน 
 
 
 
 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับเด็ก
นักเรียนในสังกัด สพฐ 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับเด็ก
นักเรียน สพฐ. 
ตั้งแต่เดือน ต.ค.61- 
ก.ย.62 

1,240,000 1,213,000 เด็กนักเรยีน 100 
เปอร์เซ็น มีอาหาร
รับประทาน 

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพแข็งแรง 
สมบูรณ ์

ส านักปลดั -รร.บ้านน าทรัพย ์
-รร.วัดโคกมะม่วง 
-รร.บ้านบาง
ตะลุมพอ 
-รร.วัดขนาบนาก 

18 โครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อด าเนินโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.1-10 หมู่
ละ 20,000 บาท 

200,000 200,000 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้น ามาใช้ใน
ชีวิต 
ประจ าวันได ้
 

ส านักปลดั คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
ม.1-10 

19 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันการเกิดโรค
พิษสุนัขบ้า 

-จัดท าป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

70,000 27,370 ประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนน าสุนัขและ
แมวฉีดวัคซีนป้องกัน 

สุนัขและแมวในพื้นที่
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส านักปลดั คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
ม.1-10 

   รวม 13,493,448.- 12,571,149.-     
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กำรตดิตำมและประเมินผลโครงกำรเชิงคุณภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561- 30 กันยำยน 2562 
ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

    ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณตาม
แผน 

 
 

 งบประมาณที ่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด       ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

1 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
ศักยภาพการจัดเก็บ
รายได้ 

-จ้างเหมาคัดลอก
ข้อมูลที่ดินและ
ถ่ายเอกสาร 
-จ้างเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานแผนที่
ภาษ ี
-จ้างถ่ายเอกสาร 
-จัดซื้อวัสดุฯตาม
โครงการ 
-จัดซื้อวัสดุคอมฯ 

200,000 54,000 ประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บ
ภาษ ี
                 
 

สามารถปรับปรุงและ 
พัฒนางานด้านการ
จัดเก็บภาษีได้อย่างมี                 
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
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กำรตดิตำมและประเมินผลโครงกำรเชิงคุณภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561- 30 กันยำยน 2562 
ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

    ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัติ 

 
 

งบประมาณที่ 
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด       ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

2 โครงการประชาสัมพันธ์
การเสียภาษี 

เพ่ือรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เรื่องการช าระภาษีแก่
ประชาชน 

-จ้างเหมาจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์
ก าหนดยื่นแบบและ
ช าระภาษี จ านวน 
4 ป้าย 

30,000 15,600 ประชาชน
ทราบถึง
ระยะเวลา
การเสียภาษี 

สามารถพัฒนารายได้
ให้สูงขึ้น เนื่องจาก
ประชาชนทราบถึง
ระยะเวลาการมาช าระ
ภาษ ี

กองคลัง 

3 โครงการจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย 

เพ่ือร่วมในพิธีวันท้องถิ่น
ไทยเป็นประจ าทุกปี 

-จัดป้ายนิทรรศการ 39,200 39,000 ร้อยละ 100 
พนักงานได้
ร่วมร าลึกถึง
ความส าคัญ
ของวัน
ท้องถิ่นไทย 

พนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

ส านักปลัด 
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กำรตดิตำมและประเมินผลโครงกำรเชิงคุณภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561- 30 กันยำยน 2562 
ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

    ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัติ 

 
 

งบประมาณที่ 
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด       ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

4 โครงการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน 

เพ่ือรักษาความสะอาด
ภายในชุมชน 

-ซื้อถังขยะพลาสติก 
ขยะแห้ง,ขยะเปียก 
-ไวนิลตามโครงการ 

66,000 63,232 ร้อยละ 90 
เกิดความ
สะอาดไม่มี
ขยะในชุมชน 

เกิดความสะอาด
เนื่องจากมีการบริหาร
จัดการเรื่องขยะภายใน
ชุมชน 

ส านักปลัด   

5 โครงการจัดงานพระราช
พิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 10) 

เพ่ือแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ 
ปากพนัง 

5,000 4,541.75 ประชาชน
ร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วม
กิจกรรม 

เป็นการเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 

6 โครงการจัดงานพระราช
พิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิตติ์ฯ 

เพ่ือแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ 
ปากพนัง 

5,000 5,000 ประชาชน
ร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วม
กิจกรรม 

เป็นการเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 
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กำรตดิตำมและประเมินผลโครงกำรเชิงคุณภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561- 30 กันยำยน 2562 
ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

    ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัติ 

 
 

งบประมาณที่ 
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด       ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

7 โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ือแก้ไข เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชาคมระดับ
ต่าง ๆ  

10,000 9,925 ประชาชน
ร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วม
กิจกรรม 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

   รวม 355,200.- 191,298.75.-    
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กำรตดิตำมและประเมินผลโครงกำรเชิงคุณภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562 
ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ
ตามแผน 

งบประมาณที ่
ด าเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1 บริหารงาน

ทั่วไป 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
เพ่ือจัดหาอุปกรณ์
อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ 

อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

700 700 ใช้ส ารองไฟฟ้ากับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
กรณีไฟฟ้าดับ 

ส านักปลัด 

2 บริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดหาเก้าอ้ี
ส านักงาน 

เก้าอ้ีส านักงาน
จ านวน 2 ตัว 

6,000 5,800 ส าหรับพนักงาน 
นั่งท างาน 

กองคลัง 

3 บริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดหาตู้กระจก
บานเลื่อน 

ตู้กระจกบานเลื่อน 
2 ตัว 

11,000 10,400 ส าหรับใส่เอกสาร
ทางการเงิน 

กองคลัง 

4 งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

กล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล 

กล้องถ่ายภาพ 
จ านวน 1 ตัว 

13,600 11,900 ส าหรับถ่ายภาพใน
งานกองช่าง 

กองช่าง 
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โครงกำรที่ไม่ไดด้ ำเนินกำร 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ งบประมาณคงเหลือ 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.ขนาบนาก 350,000 (โอนลด 348,100) 1,900 
2 โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 400,000(โอนลด 400,000) 0.00 
3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 20,000 20,000 
4 อุดหนุนอ าเภอปากพนังในการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 
4,000 4,000 

5 อุดหนุนอ าเภอปากพนังในการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิตติ์ในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 

5,000 5,000 

6 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ เช่น วันปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ 

22,000 22,000 

7 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

40,000(โอนลด 6,500) 33,500 

8 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว 

10,000 10,000 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 10,000(โอนลด) 10,000 0.00 
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โครงกำรที่ไม่ไดด้ ำเนินกำร 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ งบประมาณคงเหลือ 
10 จัดหาตู้กระจกบานเลื่อน 11,000 11,000 
11 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายสู่ชุมชน 20,000(โอนลด 20,000) 0.00 
12 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าป่าจาก 20,000 20,000 
13 โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีภายในต าบลขนาบนาก 10,000 10,000 
14 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 20,000 20,000 
15 โครงการจัดงานทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา 15,000 15,000 
16 โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 40,000(โอนลด 40,000) 0.00 
17 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 20,000 20,000 
18 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 5,000 5,000 
19 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 5,000 5,000 
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โครงกำรกันเงิน (รำยจ่ำยคำ้งจ่ำย) 
ปีงบประมำณ 2561 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ งบประมาณที่เบิกจา่ย 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานตีนติก-บ้านนายเอ้ือน ม.6 642,000 642,000 
2 โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ 143,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
3 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด. 40,500 ไม่ได้ด าเนินการ 
4 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านตีนวัดขนาบนาก 123,000 123,000 
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โครงกำรกันเงิน (รำยจ่ำยคำ้งจ่ำย) 
ปีงบประมำณ 2562 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่านา-สะพานต าเสก หมู่ที ่4,5 1,297,000 
2 โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะริมถนน คสล.สายบ้านนายระนอง-วัดขนาบนาก หมู่ที่ 1,2 37,600 
3 โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะริมถนน คสล.สายริมคลองพระราชด าริ หมู่ที่ 6 40,500 
4 โครงการเสริมไหล่ทางถนนสายบางตะลุมพอ-ถนนชายทะเล หมู่ที่ 8 365,000 
5 โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 7  559,000 
6 โครงการก่อสร้างห้องน้ าส านักงาน อบต.ขนาบนาก 530,000 
7 โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน อบต.ขนาบนาก 305,000 
 รวม 3,134,100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก   หน้า 49 

 

โครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสม 
ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ งบประมาณที่เบิกจา่ย 

1 โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  ต าบลขนาบนาก 
โดยท าการติดตั้งถังกรองสนินมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม. 

93,000 93,000 

2 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน คสล.สายริมคลองพระราชด าริ-บ้านนาง
เทียบ ม.6 โดยท าการยกระดับลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หรือ
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม. แล้วท าการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า 720 
ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

427,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนชายโข้ (สามแยกหัวดอน-สะพานดอน
ชายโข้ ม.10 ต าบลขนาบนาก โดยท าการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า 800 
ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
 

460,000 460,000 
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โครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสม 
ล าดับ โครงการ งบประมาณที่อนุมัต ิ งบประมาณที่เบิกจา่ย 

4 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายบ้านนายประยูร-บ้านนางสาคร ม.7 
ต าบลขนาบนาก สภาพเดิมเป็นถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร โดยใช้วัสดุ
หินคลุกท าผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดย
ใช้หินคลุก จ านวนไม่น้อยกว่า 330 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ยบดอัดแน่นตลอดสาย 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

373,000 368,000 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าโรงเรียนวัดโคกมะม่วง หมู่ที่ 7 ต าบล
ขนาบนาก โดยท าการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 13 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า 52 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.50 เมตร(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

30,000 30,000 

6 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนพร้อมยกระดับซอยลุงจินดา หมู่ที่ 8 
สภาพเดิมเป็นถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 310 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร โดยใช้
หินคุลกจ านวนไม่น้อยกว่า 248 ตร.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสายพร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

173,000 173,000 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงแหวนหลังโรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ ม.8 
ต าบลขนาบนาก โดยท าการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 198 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า 792  ตร.ม. วางท่อ 
ระบายน้ า คสล.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ×1.00 เมตร จ านวน 6 ท่อน 

467,000 392,000 
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โครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสม 
ล าดับ โครงการ งบประมาณที่อนุมัต ิ งบประมาณที่เบิกจา่ย 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวป่าขลู ม.2 ต าบลขนาบนาก โดยท าการ
ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 01.5 เมตร หรือพ้ืนที่
ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

104,000 104,000 

9 โครงการปรับปรุงและยกระดับถนนหินคลุกสายสะพานตีนติก-บ้านนางเอ้ือน 
หมู่ที่ 6 ต าบลขนาบนาก สภาพเดิมเป็นถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 430 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร โดยใช้หินคลุกจ านวนไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม. พร้อม
เกลี่ยเรียบตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

240,000 235,000 

10 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายบ้านนางบุญมี-ถนนลาดยางหมู่ที่ 2 
ปากแพรก ม.1 ต าบลขนาบนาก สภาพเดิมเป็นถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 
170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร โดยใช้หินคลุกจ านวนไม่น้อยกว่า 85 ลบ.ม. 
พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

59,000 58,895.65 

11 จัดซื้อกระเบื้อง จ านวน 2 ครั้ง (พายุปลาบึก) - 572,579.52 
12 ซ่อมแซมบ้านผู้ประสบภัย 3 หลัง (พายุปลาบึก) - 99,000 
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โครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ  ปึงบประมำณ 2562 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณที่อนุมัต ิ งบประมาณที่เบิกจา่ย 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกแสง หมู่ที่ 8 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,030 เมตร หนา 0.15 เมตร 
7,725,000 7,233,139.25 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง  
ม.9 บ้านบ่อคณฑี  ต าบลขนาบนาก 

826,000 549,000 
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6. สรุปผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
  (เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพ่ิม ฯลฯ) 
  6.1 เชิงปริมำณ (Quantity) 
   (ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร)......จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2561-30 กันยายน 2562 วัดในเชิงปริมาณได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้  จ านวน  58  โครงการ จ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบัติ 32 โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ 19 โครงการ โครงการกันเงิน 7 โครงการ  
  6.2 คุณภำพ (Quality) 
    โครงการที่ได้ด าเนินการเป็นไปตามคุณภาพของงานที่ได้ด าเนินการ 
  6.3 ค่ำใช้จ่ำย (Cost)  
   ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ บางตัวเป็นไปตามที่ได้วางงบประมาณไว้ แต่บางโครงการ
ต้องมีการโอนเงินงบประมาณเพ่ิมเติม เนื่องจากยังไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย 
  6.4 เวลำ (Time) 
    เป็นไปตามระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 
  6.4 กำรได้รับประโยชน์ 
    6.4.1 ประชาชนในต าบลขนาบนาก ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ทั้งทางด้านถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา รวมถึงการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
    6.4.2  ประชาชนกับหน่วยงานราชการได้ร่วมกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ร่วมกัน ท าให้เกิด
ความรัก ความสามัคคีในหมู่บ้าน ชุมชน 
  6.5 กำรวัดผล 
    จากการส ารวจประชาชนจ านวน 100 คน มีความพึงพอใจมาก 15.11 %    มีความพึงพอใจ
ด าเนินงาน 73.66 %  ไม่พอใจ  11.22 %   
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ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะ 
------- 

  
1. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
      - ขอให้มีการด าเนินการโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.......................................................................... 
 
 


