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ส่วนที่ 1 บทนำ 
------- 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที ่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
ขนาบนาก จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ขนาบนากหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนากตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 

  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที ่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  

  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
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เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้
เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่าง
เข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้  สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 

  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 

  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 

  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน ตำบลขนาบนากหรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 

  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี
อำนาจหน้าที่ ดังนี้(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
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ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จำนวน 2 คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี ่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 
   หน้า 5 

 

  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ได้
กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ดังนี้ 

  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผล
อย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่
ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการ
ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิ
แกนท์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบ
นาก 

  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
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  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนากต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื ่อให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอต่อสภาท้องถิ ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  2.7 การวินิจฉัยสั ่งการการนำเสนอเพื ่อให้เกิดการเปลี ่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที ่ด ีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจใน
สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้ จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำ
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ดำเนินการภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธ ีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีการที ่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นได้คิดสร้างไว้เพื ่อ ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และ
แบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคม 
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลภายในเดือนธันวาคมสรุปภาพรวม 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด 

  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 

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

 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 
   หน้า 8 

 

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 

  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที ่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึงอำเภอและ
จังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  

  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื ่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือ
วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดย
วิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก  
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
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  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใด
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) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 

   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนาบนาก ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
ขนาบนาก มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชา
ชาชนในหมู ่บ ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง 
และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 

  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในในตำบลขนาบนาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ 
รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 

  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตาม
โครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
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  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ  ที่จะ
นำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขนาบนาก สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุง
แก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนากแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน
ตำบลขนาบนากเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

�  
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
----------------  

 
  2. แนวทางการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
   2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์   

    2.1.1  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
       ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
   ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น 
จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของ 
ทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ื อ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์
ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
   1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้
สิ้นสุดลงและการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้
กำหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   
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ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบ
นาก มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 องค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้
จัดทำแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ซึ่งมีท้ังหมด  10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

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

    2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 
      1) องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ตำบลน่าอยู่ แหล่ง
เรียนรู้วัฒนธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพิ่มผลผลิตการเกษตร” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่น  เห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์   
  
    2.1.3 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 
      1) วิสัยทัศน์  
      “ตำบลน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต เพิ่มผลผลิตการเกษตร” 
   2.2 ยุทธศาสตร์ 
  1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 งานคมนาคม การก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน และระบบระบายน้ำ 
   1.2 งานไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปการอ่ืน ๆ 
       2.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคม 

2.1 ด้านการศึกษา 
2.2 ด้านสวัสดิการสังคม-สังคมสงเคราะห์ 
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  2.3 ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
2.4 การให้บริการด้านสาธารณสุข 

  2.5 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ 
  2.6 ด้านการป้องกันภัย และรักษาความสงบภายใน 
           3.)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  3.1 ด้านการส่งเสริมศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล 
  3.2 ด้านส่งเสริมอาชีพ 
  3.3  ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 4.)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 

4.1  พัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ 
4.2  พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
4.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

      5.)  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.1  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  5.2  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำจัดขยะและมลพิษ 

 2.3 เป้าประสงค์ 
  1)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

2)  การส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ การบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม กาจัดการศึกษา 
3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

   2.4 ตัวช้ีวัด  
   1)  ประชาชนในเขตตำบลขนาบนากมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ  5 
   2)  ในเขตตำบลขนาบนากมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  80  
   3)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ 90  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
   4)  ประชาชนในเขตตำบลขนาบนกร้อยละ 80 มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   5)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ  10  
   6)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 5  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
   7)  ชุมชนในเขตตำบลขนาบนากร้อยละ  60  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   8)  การบริการจัดการของตำบลขนาบนากมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  60 
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   2.5 ค่าเป้าหมาย 
    1)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   

  2)  ประชาชนได้รับการ บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และกาจัดการศึกษา 
  3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้  
  4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     

5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
   2.6 กลยุทธ์ 

1)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 

2)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี
ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

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

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

5)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
6)  ดำเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการ

ของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

7)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็น
และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

8)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

9)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

10)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  11)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่าง ๆ  ในการเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุน
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การฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร 

12)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัด
ขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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แบบท่ี 1     แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตัวเอง 
 

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 
โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก    ได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ
ดำเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์   
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น  

 

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น  

 

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  

 

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์   
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คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 
2. ระยะเวลาการดำเนินงาน  12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563) 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการ 
ที่ปรากฎอยู่ใน

แผน 

จำนวนโครงการ 
ที่ได้นำมาจัดทำ

ข้อบัญญัติ 

คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการที่

ปรากฏในแผนฯ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 131 12 5.02 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 66 20 8.37 

3.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 13 1 0.42 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 21 14 5.86 

5.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 3 1.26 

รวม 239 50 20.92 

 
 
 
 
 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

หัวข้อ 
ความพึงพอใจของประชาชน 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

   

5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7) ผลการดำเนินโครงการนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    
8) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
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การตดิตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563 
ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 
 
 

งบประมาณที ่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด(kpi) หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1 โครงการขยายเขตระบบ
จำหน่ายพาดสายระบบไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 5  
ต.ขนาบนาก 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรยามค่ำคืน การใช้
ยานพาหนะ 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
การไฟฟ้าอำเภอปากพนังใน
การดำเนินการพาดสายระบบ
ไฟฟ้า หมู่ที่ 5 

31,000 30,269.40 มีความสะดวกในการสัญจร
ยามค่ำคืน 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตระบบ
จำหน่ายพาดสายระบบไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 7 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรยามค่ำคืน การใช้
ยานพาหนะ 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
การไฟฟ้าอำเภอปากพนังใน
การดำเนินการพาดสายระบบ
ไฟฟ้า หมู่ที่ 7 

67,150 50,330.66 มีความสะดวกในการสัญจร
ยามค่ำคืน 

กองช่าง 
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การตดิตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563 
ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 
 
 

งบประมาณที ่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด(kpi) หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

3 โครงการขยายเขตระบบ
จำหน่ายพาดสายระบบไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 9  
ต.ขนาบนาก 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรยามค่ำคืน การใช้
ยานพาหนะ 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
การไฟฟ้าอำเภอปากพนังใน
การดำเนินการพาดสายระบบ
ไฟฟ้า หมู่ที่ 9 

86,500 66,237.10 มีความสะดวกในการสัญจร
ยามค่ำคืน 

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขตระบบ
จำหน่ายพาดสายระบบไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 4 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรยามค่ำคืน การใช้
ยานพาหนะ 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
การไฟฟ้าอำเภอปากพนังใน
การดำเนินการพาดสายระบบ
ไฟฟ้า หมู่ที่ 4 

98,250 81,731.06 มีความสะดวกในการสัญจร
ยามค่ำคืน 

กองช่าง 

 รวม   282,900 228,568.22   
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การตดิตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563 
ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 

ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 
 
 

งบประมาณที ่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด(kpi) หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1.  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

จัดกิจกรรมให้กับเด็กใน
ตำบลขนาบนาก 

150,000 148,700 เด็กมีการพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สติ ปัญญา 

สำนักงานปลัด 

2. โครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ 

เพ่ือพัฒนาด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม  

จัดกิจกรรมให้กับเด็ก
นักเรียน ศพด. 

30,000 24,100 เด็กมีการพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สติ ปัญญา 

สำนักงานปลัด 

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น 

-ค่าอาหารกลางวันเด็ก 
ศพด. 
-จัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน 

439,030 372,900 อบต.มีศักยภาพด้านการ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 

สำนักงานปลัด 

4. โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมประเพณี 
งานลอยกระทง 

150,000 148,597 ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม
ประเพณี วัฒนธรรม 

สำนักงานปลัด 
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การตดิตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563 
ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 

ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ดำเนินการ

จริง(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ

อนุมัติ 
 
 

งบประมาณที ่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

5 โครงการจัดหาอาหาร
เสริมนมให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในพ้ืนที่ 

เพ่ือจัดหาอาหารเสริมนม
ให้กับ รร.สพฐ.และ 
ศพด. อบต.ขนาบนาก 
จำนวน 2 ศูนย์ 

อาหารเสริมนม 708,994 327,110.78 เด็กนักเรียนมี
อาหารเสริมนม
รับประทานครบ
ทุกคน 

เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง สมวัย 

สำนักงาน
ปลัด 

 

6 
 
 
 

โครงการพัฒนาผู้นำ
เยาวชน 

เพ่ือสร้างความสามัคคี
ให้แก่เยาวชน 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่โรงเรียน สพฐ.ใน
เขตตำบลขนาบนาก 

92,040 92,040 เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

เด็กมีความรู้ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

สำนักงานปลัด 
-รร.บ้านนำทรัพย ์
-รร.วัดโคกมะม่วง 
-รร.บ้านบาง
ตะลุมพอ 
-รร.วัดขนาบนาก 

7 โครงการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน 

เพ่ือให้ความรู้กับเด็กและ
เยาวชนเกี่ยวกับปัญหา
ยาเสพติด 

เด็กนักเรียน ในสังกัด 
สพฐ. 

10,000 9,820 เด็กนักเรียนมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

เด็กได้รับความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด 

สำนักงานปลัด 
-รร.บ้านนำทรัพย ์
-รร.วัดโคกมะม่วง 
-รร.บ้านบาง
ตะลุมพอ 
-รร.วัดขนาบนาก 
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การตดิตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563 
ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 

ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณตาม

แผน       
งบประมาณที่   
 ดำเนินการ

จริง 
 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

8 โครงการเข้าค่าย
จริยธรรมของโรงเรียน 

เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชน
มีคุณธรรมจริยธรรม 

อุดหนุนกิจกรรมเข้าค่าย
จริยธรรมของโรงเรียน
ในตำบล 

84,200 84,200 เด็กมีคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 

เด็กมีความรู้ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

สำนักงานปลัด 
-รร.บ้านนำทรัพย ์
-รร.วัดโคกมะม่วง 
-รร.บ้านบางตะลุมพอ 
-รร.วัดขนาบนาก 

9 โครงการจัดกิจกรรมแห่
หมรับงานเดือนสิบ 

เพ่ือส่งเสริมและทำนุ
บำรุงกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

อุดหนุนที่ว่าการอำเภอ
ปากพนัง 

3,000 3,000 เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

เด็กมีความรู้ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

สำนักงานปลัด 

10 โครงการจัดงาน
ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า
ขึ้นธาตุ 

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา 

อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอ 
ปากพนัง 
 

20,000 17,750 ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้มีส่วน
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

สำนักงานปลัด 
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การตดิตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563 
ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 

ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม  
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
ตามแผน 

 
 

  งบประมาณที่    
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานท่ีขอรับ
เงินอุดหนุน 

11 โครงการอาหารกลางวัน 
 
 
 
 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับเด็ก
นักเรียนในสังกัด สพฐ 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับเด็ก
นักเรียน สพฐ. 
ตั้งแต่เดือน ต.ค.62- 
ก.ย.63 

1,427,000 1,218,000 เด็กนักเรยีน 100 
เปอร์เซ็น มีอาหาร
รับประทาน 

เด็กนักเรยีนมีสุขภาพ
แข็งแรง สมบูรณ ์

สำนักงาน
ปลัด 

-รร.บ้านนำทรัพย ์
-รร.วัดโคกมะม่วง 
-รร.บ้านบาง
ตะลุมพอ 
-รร.วัดขนาบนาก 

12 โครงการตามพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อดำเนินโครงการ
ตามพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

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

200,000 200,000 กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้นำมาใช้ในชีวิต 
ประจำวันได ้
 

สำนักงาน
ปลัด 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
ม.1-10 

13 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันการเกิดโรค
พิษสุนัขบ้า 

-จัดทำป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

70,000 25,870 ประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนนำสุนัขและ
แมวฉีดวัคซีนป้องกัน 

สุนัขและแมวในพื้นที่
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สำนักงาน
ปลัด 

- 
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ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม  
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
ตามแผน 

 
 

  งบประมาณที่    
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

14 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ 
 
 
 
 

เพื่อเป็นการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลวันปีใหม่และ
สงกรานต ์

จัดตั้งศูนย์บริการใน
บริเวณทีม่ี
การจราจรคับคั่ง 
เพื่อให้รถหยุด
พักผ่อน และดูแล
ความปลอดภัยทาง
ถนน 

22,000 9,932 พื้นที่ตำบลขนาบนาก
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 
100 เปอร์เซ็น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก ปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา  

สำนักงานปลัด 

   รวม 3,406,264 2,622,019.78    
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ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
ตามแผน 

 
 

  งบประมาณที่    
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน 
 
 
 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
อาชีพให้กับประชาชน
ในพื้นที่ 

จัดอบรมอาชีพการ
ทำปลาดุกสามรส 

30,000 12,375 ประชาชนท่ีเข้ารับ
การอบรมสามารถ
นำไปประกอบอาชีพ
ได้ 100 เปอร์เซ็น 

ประชาชนไดร้ับการ
ฝึกอาชีพ สามารถ
นำไปประกอบอาชีพ
ได้ในอนาคต 

สำนักงานปลัด 

   รวม 30,000 12,375    
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    ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ดำเนินการจริง
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณตาม
แผน 

 
 

 งบประมาณที ่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด       ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

1 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
ศักยภาพการจัดเก็บ
รายได้ 

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

200,000 
โอนเพิ่ม 

300,000 

350,000 ประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บ
ภาษ ี
                 
 

สามารถปรับปรุงและ 
พัฒนางานด้านการ
จัดเก็บภาษีได้อย่างมี                 
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
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    ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ดำเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัติ 

 
 

งบประมาณที่ 
ดำเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด       ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

2 โครงการประชาสัมพันธ์
การเสียภาษี 

เพ่ือรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เรื่องการชำระภาษีแก่
ประชาชน 

-จ้างเหมาจัดทำ
ป้ายประชาสัมพันธ์
กำหนดยื่นแบบและ
ชำระภาษี  

30,000 27,600 ประชาชน
ทราบถึง
ระยะเวลา
การเสียภาษี 

สามารถพัฒนารายได้
ให้สูงขึ้น เนื่องจาก
ประชาชนทราบถึง
ระยะเวลาการมาชำระ
ภาษ ี

กองคลัง 

3 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอำเภอปากพนัง 

เพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อน 

-จ้างเหมาบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน 
-จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ที่จำเป็นใน
การปฏิบัติงาน 

20,000 20,000 จำนวนเรื่องท่ี
ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือด้านต่าง ๆ 
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

สำนักงาน
ปลัด 
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    ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ดำเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัติ 

 
 

งบประมาณที่ 
ดำเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด       ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

4 โครงการจัดงานพระราช
พิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 10) 

เพ่ือแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน 

อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอ 
ปากพนัง 

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

เป็นการเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

สำนักงานปลัด 

5 โครงการจัดงานพระราช
พิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิตติ์ฯ 

เพ่ือแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน 

อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอ 
ปากพนัง 

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

เป็นการเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

สำนักงานปลัด 

6 โครงการจัดงานรัฐพิธี
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

เพ่ือแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน 

อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอ 
ปากพนัง 

4,000 3,425 ประชาชน
ร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วม
กิจกรรม 

เป็นการเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

สำนักงานปลัด 
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    ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ดำเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัติ 

 
 

งบประมาณที่ 
ดำเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด       ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

7 โครงการจัดงานรัฐพิธี
ถวายบังคมพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เพ่ือแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน 

อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอ 
ปากพนัง 

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

เป็นการเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

สำนักงานปลัด 

8 โครงการจัดงานวัน
สำคัญต่าง ๆ ของทาง
ราชการ 

เพ่ือส่งเสริมทำนุบำรุง
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาและ
เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม
อันดีงามของชาติ 

สำหรับค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ เช่น พาน
พุ่ม พานดอกไม้ ธง 
และอ่ืน ๆ  

20,000 
โอนเพิ่ม 
20,000 

31,866 ประชาชน
ร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วม
กิจกรรม 

เป็นการเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

สำนักงานปลัด 
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    ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ดำเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัติ 

 
 

งบประมาณที่ 
ดำเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด       ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

9 โครงการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ อบต. 

เพ่ือจัดหาปฏิทิน  จัดหาปฏิทินสำหรับ
ประชาชนในตำบล
ขนาบนาก 

45,000 33,250 ประชาชน
ร้อยละ 100 
ได้รับปฏิทิน 

เป็นการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ อบต.
ผ่านปฏิทิน และได้ใช้
ประโยขน์ 

สำนักงานปลัด 

   รวม 652,000 479,141    
 

 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก   หน้า 32 

 

การตดิตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563 
ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 

    ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ดำเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
อนุมัติ 

 
 

งบประมาณที่ 
ดำเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด       ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1 โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ. 

เพ่ือเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ปลูกต้นทองอุไร 
บริเวณหน้า
สำนักงาน 

10,000 8,300 จำนวนต้นไม้
ที่ปลูก  

เพ่ือเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และ
เป็นการปรับภูมิทัศน์
บริเวณหน้าสำนักงาน
ให้สวยงาม  

สำนักงานปลัด 

   รวม 10,000 8,300    
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การตดิตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก   

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณที ่
ดำเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1 บริหารงาน

ทั่วไป 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 
เพ่ือจัดซื้อโต๊ะทำงานและ
เก้าอ้ี  

โต๊ะทำงานและ
เก้าอ้ี จำนวน 1 ชุด 

8,100 สำหรับพนักงาน นั่ง
ทำงาน(หน.สป.) 

สำนักงานปลัด 

2 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดหาตู้กระจกบาน
เลื่อนเตี้ย 

ตู้กระจกบานเลื่อน
เตี้ย จำนวน 1 ตู้ 

3,900 สำหรับเก็บเอกสาร สำนักงานปลัด 

3 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก 

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก จำนวน 1 
เครื่อง 

7,500 ใช้สำหรับพิมพ์
เอกสารสำนักงาน 

สำนักงานปลัด 

4 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์ 
เลเซอร์ หรือ LED สี 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED สี 

15,000 ใช้สำหรับพิมพ์
เอกสารสำนักงาน 

สำนักงานปลัด 

5 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ จัดหาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 89,000 สำหรับถ่ายภาพใน
งานกองช่าง 

สำนักงานปลัด 
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การตดิตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก   

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณที ่
ดำเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
6 บริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานประมวลผล 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จำนวน 1 เครื่อง 

22,000 ใช้สำหรับงาน
สำนักงานของกองคลัง 

กองคลัง 

7 บริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด 1 KV 

เครื่องสำรองไฟฟ้า 
จำนวน 1 เครื่อง 

5,800 ใช้สำหรับงาน
สำนักงานของกองคลัง 

กองคลัง 

8 บริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก 

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก จำนวน 2
เครื่อง 

15,800 ใช้สำหรับงาน
สำนักงานของกองคลัง 

กองคลัง 
 

9 งานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพ่ือจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบ
จมขนาด 2 แรงม้า 

เครื่องสูบน้ำแบบ
จม จำนวน 4 
เครื่อง 

98,800 ใช้สำหรับสูบน้ำจาก
ถังประปา 

กองช่าง 

10 งานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานประมวลผล 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จำนวน 1 เครื่อง 

22,000 ใช้สำหรับงาน
สำนักงานของกองช่าง 

กองช่าง 
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การตดิตามและประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก   

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณที ่
ดำเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
11 งานบริหารงาน

ทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด 800VA 

เครื่องสำรองไฟฟ้า 
จำนวน 2 เครื่อง 

4,860 ใช้สำหรับงาน
สำนักงานของกองช่าง 

กองช่าง 
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โครงการที่ไม่ไดด้ำเนินการ 
 

ลำดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ งบประมาณคงเหลือ 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.ขนาบนาก 160,000 (โอนลด 160,000) 0 
2 โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 400,000(โอนลด 242,000) 158,000 
3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 20,000 20,000 
4 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 10,000(โอนลด 10,000) 0 
5 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน 30,000(โอนลด 10,000) 20,000 
6 โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจ้าสุทิดาฯ 
5,000 5,000 

7 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น 50,000(โอนลด 50,000) 0 
8 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ

บุคคลในครอบครัว 
10,000 10,000 

9 โครงการกฏหมายจราจรให้กับเด็กและเยาวชน 25,000 25,000 
10 โครงการจัดทำแผนพัฒนา อบต. 10,000 10,000 
11 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 
20,000 20,000 

12 โครงการแข่งขันกรีฬา-กรีฑา ของโรงเรียนในตำบลและระหว่าง
ตำบล 

150,000 150,000 
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โครงการที่ไม่ไดด้ำเนินการ 
 

ลำดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ งบประมาณคงเหลือ 
13 โครงการแข่งขันเรือเพรียว 100,000(โอนลด 100,000) 0 
14 โครงการจัดงานวันกตัญญู 140,000(โอนลด 140,000) 0 
15 โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันเข้าพรรษา) 15,000 15,000 
16 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5,000 5,000 
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โครงการกันเงิน (รายจ่ายคา้งจ่าย) ปีงบประมาณ 2562 
ลำดับ โครงการ งบประมาณ การดำเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่านา-สะพานตำเสก หมู่ที่ 4,5 1,297,000 เบิกจ่ายแล้ว 
2 โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะริมถนน คสล.สายบ้านนายระนอง-วัดขนาบนาก หมู่ที่ 1,2 37,600 เบิกจ่ายแล้ว 
3 โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะริมถนน คสล.สายริมคลองพระราชดำริ หมู่ที่ 6 40,500 เบิกจ่ายแล้ว 
4 โครงการเสริมไหล่ทางถนนสายบางตะลุมพอ-ถนนชายทะเล หมู่ที่ 8 365,000 เบิกจ่ายแล้ว 
5 โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 7  559,000 กันเงิน 
6 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงาน อบต.ขนาบนาก 530,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
7 โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ขนาบนาก 305,000 กันเงิน 
 รวม 3,134,100  
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โครงการกันเงิน (กรณีไมไ่ด้ก่อหน้ีผกูพัน) ปีงบประมาณ 2563 
ลำดับ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ 30,600  
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนชายโข้ ม.10 738,000  
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่านา-สะพานตำเสก ม.4,5 787,000  
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานตีนติก-บ้านนายเอ้ือน ม.6 1,058,000  
5 โครงการปรับปรุงระบบบ่อบาลบ้านเกาะฝ้าย ม.7 464,000  
 รวม 3,077,600  
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โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ปึงบประมาณ 2563 
 

ลำดับ โครงการ งบประมาณที่อนุมัต ิ งบประมาณที่เบิกจา่ย 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 

53-004 สายบ้านนำทรัพย์  หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร 

5,569,000 5,560,000 

2 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านป่าพร้าว-บ้านดอนโพรง (วิธีผิวจราจร
แบบพาราเคปซิล) ผิวจราจรยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,790 หนา 0.05 เมตร  

6,762,000 กันเงิน(กรณีก่อหนี้ผูกพัน) 

3 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV  

30,700 30,700 
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6. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  (เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพ่ิม ฯลฯ) 
  6.1 เชิงปริมาณ (Quantity) 
   (ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร)......จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2563-30 กันยายน 2563 วัดในเชิงปริมาณได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้  โครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ปี 2563 มีจำนวน 239 โครงการ นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 53 โครงการ 
ดำเนินการ 28 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 16 โครงการ กันเงิน 5 โครงการ โอนไปเป็นค่าใช้สอย  4 โครงการ  
  6.2 คุณภาพ (Quality) 
    โครงการที่ได้ดำเนินการเป็นไปตามคุณภาพของงานที่ได้ดำเนินการ 
  6.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)  
   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ บางตัวเป็นไปตามที่ได้วางงบประมาณไว้ แต่บางโครงการ
ต้องมีการโอนเงินงบประมาณเพ่ิมเติม เนื่องจากยังไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย 
  6.4 เวลา (Time) 
    เป็นไปตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ 
  6.4 การได้รับประโยชน์ 
    6.4.1 ประชาชนในตำบลขนาบนาก ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ทั้งทางด้านถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา รวมถึงการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
    6.4.2  ประชาชนกับหน่วยงานราชการได้ร่วมกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ร่วมกัน ทำให้เกิด
ความรัก ความสามัคคีในหมู่บ้าน ชุมชน 
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ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะ 
------- 

  
1. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

1. ขอให้คณะผู้บริหารมีการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 
2. โครงการมีการกันเงินหลายโครงการ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
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