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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
 แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า  
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนวทางการ
พัฒนาหนึ่งๆ จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุด 
 นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
กล่าวคือ  องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น  ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี  ในปีที่จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท า
งบประมาณ  เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 1.  เพ่ือเร่งรัดการพัฒนาหมู่บ้าน ต าบล โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ และสุขภาพอนามัยของประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้ดีขึ้น 
 3.  มุ่งให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ พัฒนาด้านความคิด ติดตามข่าวสารข้อมูล 
 4.  เพ่ือพัฒนาส่งเสริมการศึกษา และการกีฬา 
 5.  เพ่ือพัฒนาทางด้านสังคม ชุมชน ให้มีการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 7.  เพ่ือส่งเสริมอาชีพ และกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน 
 8.  เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 9.  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 10. เพื่อปรับปรุงระบบบริการในส่วนราชการต่างๆ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง สนองตอบต่อ
ปัญหาของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 หลังจากที่ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็
จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าเป็น
แนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการ  7  ขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผน 
 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ 
ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้อง
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ด าเนินการต่อไปและด าเนินการเสนอโครงการการจัดท าแผนพัฒนาสามปีห้วงปีพ.ศ. 2560-2562 ผ่าน
ปลัดองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ โครงการดังกล่าวจะเป็นการก าหนดทรัพยากรในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีและก าหนดปฏิทินการท างานไว้อย่างชัดเจน 
 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่  คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาคม 
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(1) ผู้บริหารท้องถิ่น       ประธานกรรมการ 
(2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน    กรรมการ 
(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน   กรรมการ 
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน   กรรมการ 
(5) ผู้แทนภาคราชการและ/รัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 
     จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน      กรรมการ 
 (6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
     จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน    กรรมการ 
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              กรรมการและเลขานุการ 
(8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการตามข้อ (3) (4) (5) และ(6)ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
   
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 (1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ประธานกรรมการ 
 (2) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ 
 (3) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
     จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน    กรรมการ 
 (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน             กรรมการและเลขานุการ 
 (5) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงานส่วน 
     ท้องถิ่นท่ีผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย     ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรการตามข้อ 9 (3) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 
 ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ
น าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคม
ท้องถิ่นและส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือร่วมกันพิจารณา โดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในครั้งแรก ให้เวที
การประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรน ามาใช้เป็นแนว
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ทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี
ต่อไป 
 แต่ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป (เม่ือครบรอบหนึ่งปี) ให้เวทีการประชุมร่วม
พิจารณาทบทวนดูว่า จากยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและโครงการ / กิจกรรมที่ก าหนดไว้ยัง
มีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในปีต่อไป จะสามารถคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่จะน ามาใช้เป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้ รวมทั้ง
ก าหนดโครงการ / กิจกรรม ที่จะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได้ 
 3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ / กิจกรรมอะไรบ้าง
ที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบใน
การพัฒนา 
 4. โครงการ / กิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้อง
ด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา ซึ่งหาก
ก าหนดในแผนพัฒนาสามปีแล้วจะต้องก าหนดห้วงเวลาการด าเนินงานที่สอดรับกัน 
  (2)ให้พิจารณาน าโครงการ กิจกรรม จากแผนชุมชนที่ เกินขีดความสามารถในการ
ด าเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาสามป ี
  (3) มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ / กิจกรรม เพ่ือที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสาม
ปีได้อย่างเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพ่ือท าแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไปด้วย 
เนื่องจากในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจจะต้องใช้เวลาต่อเนื่อง
นานกว่าสามปี ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดท าโครงการ / 
กิจกรรมที่ต่อเนื่องไปในระยะยาวด้วย ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสามปีของการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีได ้
  (4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการพิจารณา
ก าหนดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  4.1 งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.2 ทรัพยากรการบริหารอื่นๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.3 ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมด าเนินการหรือมีภารกิจรับผิดชอบการด าเนินการ
ในเรื่องนั้นๆ เมื่อพิจารณาด้านต่างๆดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออก อย่างน้อยสาม
ประเภท คือ 
  - โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง กล่าวคือมีขีดความสามารถทั้ง
ทางด้านก าลังเงิน ก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ท่งด้านการบริหารจัดการที่จะด าเนินการได้เอง 
  - โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สามารถหรือไม่ประสงค์จะด าเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงิน
อุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ 
  - โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืน และภาคเอกชนอันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่หรือเป็นโครงการที่
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แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2560-2562) 
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หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริหารสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้ว โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
เสนอขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าว) 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่
จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปแล้ว ยังจะต้อง
วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพิจารณา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ ต้องการ
ข้อมูลของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา 
โครงการ / กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก 
เพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) ได้ 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 
 1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและน าเสนอที่
ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ(ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลควรจัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านด้วย) 
 2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ในที่ประชุมร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การ
พัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม / ชุมชนในห้วง
ระยะเวลาสามปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีก็ได้) 
 ในกรณีที่เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังมิได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แต่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องก าหนดขึ้นใหม่ก็อาจก าหนดขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์
ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น(และน าไปปรับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป) 
 3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
 ภายใต้ยุทธศาสตร์ จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลายซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจ า เป็นในการ
ด าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความส าคัญ ความจ าเป็นเร่งด่วนมาก
น้อยแตกต่างกัน ที่ประชุมจะต้องร่วมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดล าดับ
ความส าคัญดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดล าดับความส าคัญอยู่ในล าดับหลังๆจะไม่
ต้องน ามาปฏิบัติ เพราะการที่จะก าหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้อง
ด าเนินการแต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้นอาจมีแนวทางที่จ าเป็นต้องน ามาเน้นการปฏิบัติ 
 วิธีการจัดล าดับความส าคัญมีหลายวิธี ตั้งแต่วิธี ง่ายๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจใช้วิธีการ
ลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน เพ่ือน ามารวมคะแนนและจัดล าดับ วิธีการจัดล าดับความส าคัญที่
เป็นวิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี Rating  Scale หรือวิธี Strategic Issues  Graph  หรือวิธีอ่ืนๆซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม 
 4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงเวลาสามปี 
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 หลังจากจัดล าดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะน าแนวทางการพัฒนาเหล่านั้น
มาด าเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเพราะในการ
จัดล าดับความส าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยันการจัดล าดับ
ว่ามีความ 

เป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่ จึงควรน าแนวทางการพัฒนามาท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค (SWOT Analysis ) อีกครั้ง 
 
 ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสามปี โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสาม
ปี 
 บางครั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาตั้งแต่ขั้นตอน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแล้วแต่อาจน ามาปรับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์
ในช่วงสามปี 
 2. ในขั้นตอนนี้ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ที่จะต้อง
ด าเนินการตามแนวทางที่คัดเลือกและโดยที่กิจกรรมที่จะด าเนินการย่อมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุม
จะต้องพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วยคือ 
 (1) พิจารณากิจกรรมที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ก าหนด
อย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้โครงการ / กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง โครงการ / กิจกรรมที่ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน หรือโครงการ / กิจกรรมที่
หน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการ 
 (2) พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ / กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้แนวทางเดียวกัน
และระหว่างแนวทางการพัฒนา 
 (3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการด าเนินงานและในด้านของผลการ
ด าเนินการ เพ่ือบรรจุกิจกรรมในปีต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 (4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ / กิจกรรมจากความจ าเป็นเร่งด่วน ขีดความสามารถทางทรัพยากร
การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดท ารายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการ
ใยปีแรกของแผนพัฒนาสามปีเพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
  

ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีโดยมีเค้า
โครงการ ประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ 
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แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2560-2562) 
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 ส่วนที่ 1  บทน า 
 ส่วนที่ 2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
 ส่วนที่ 3  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
 ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดเวทีประชาคมซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี
และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 
 3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอ
คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

 ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้ 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้ง
สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยน าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่างๆและข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหา 
ความต้องการและข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารราร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  
 
1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆที่อาจเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิง
สนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
 ทรัพยากรการบริหาร  โดยทั่วไปประกอบด้วย 
 1. เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองและแหล่งงบประมาณภายนอก 
รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
 2. คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 
ซึ่งจะมีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องน า
ศักยภาพของก าลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และถ้าพิจารณาให้ความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
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แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2560-2562) 
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3. วัสดุอุปกรณ์ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถน ามาใช้ในการ
บริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพ่ือรองรับ
ความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 
 4. การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและ
น าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่  2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 

2.1  สรุปสถานการณ์พัฒนา 
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และข้อจ ากัด (SWOT) สรุปได้  ดังนี้ 
จุดแข็ง (Strengths) 
1.  มีพ้ืนที่ติดทะเลอ่าวไทย ประกอบด้วย หมู่ที่7,9,10 
2. มีคลองพระราชด าริผ่านในพื้นที่ต าบล 
3. การประกอบอาชีพของประชาชนที่หลากหลาย เช่น ประมงน้ าจืด ประมงน้ าเค็ม นาข้าว ไร่จาก 

สานปาล์ม 
4. มีโรงสีข้าวขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับการขยายตัวของการท านาข้าว 
5. มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งน้ าจืด น้ าเค็ม (มีน้ า 3 น้ า คือ น้ าจืด น้ าเค็ม น้ ากร่อย 
 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ปัญหาการแบ่งโซนพ้ืนที่ใช้น้ าจืด น้ าเค็ม ที่เหมะสมกับการประกอบอาชีพ 
2. ปัญหาดินเปรี้ยว 
3. ขาดการรวมกลุ่มในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
4. ภาคราชการยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากประชาชน 
5. การละท้ิงถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพในเมือง แล้วปล่อยผู้สูงอายุอยู่บ้าน 
 
โอกาส (Opportunities) 
1.  นโยบายส่งเสริมสนับสนุนสินค้า OTOP  อย่างจริงจัง จึงเป็นโอกาสที่จะพัฒนาสินค้า OTOP 

ของชุมชนให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
2. นโยบายส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนเพื่อการเกษตร จึงเป็นโอกาสให้เกษตรกรผลิตพืฃผลการเกษตร

สู่ตลาดเพ่ิมมากข้ึน 
3. มีการณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเอง 
 
อุปสรรค (Threats) 
1.  การกัดเซาะตามแนวชายฝั่งทะเล 
2. ดินบางส่วนเป็นดินเปรี้ยวไม่เหมาะสมกับการท าเกษตร 
3. เกษตรกรขาดความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและขาดความรู้เรื่องเทคโนโลยี

เกษตรกรแบบใหม่ 
4.  การหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าว 
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2.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ  

จ่ายจริง ตั้งไว้ 
1. ด้านการจราจร
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

1.  โครงการก่อสร้างถังกรองน้ าระบบประปาหมู่บ้าน  
     หมู่ที่ 6 

92,000 96,000 

2.  โครงการก่อสร้างถังกรองน้ าระบบประปาหมู่บ้าน  
     หมู่ที่ 10 

88,000 96,000 

                                                         รวม 180,000 192,000 
2. ด้านพัฒนา 
คุณภาพชีวิตและสังคม 

1.  โครงการจัดหาอาหารเสริมนมให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนในพ้ืนที่ 

658,221.54 725,508 

2.  โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนในพ้ืนที่ 

1,570,800 1,650,480 

3.  โครงการพัฒนาผู้น าเยาวชน 100,825 117,220 
4.  โครงการเข้าค่ายจริยธรรมของโรงเรียน 73,325 83,540 
5.  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 93,720 100,000 
6.  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่อาเซียน 80,000 80,000 
7.  โครงการจัดงานวันกตัญญูและรดน้ าผู้สูงอายุ 148,550 150,000 
8.  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 228,900 200,000 
9.  โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 5,000 5,000 
10.  โครงการจัดกิจกรรมแห่หมรับงานสารทเดือน
สิบ 

5,000 5,000 

11.  โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา 15,000 15,000 
12.  โครงการประเพณีชักพระ 40,000 30,000 
13.  โครงการจัดงานวันส าคัญต่าง ๆ ของทาง
ราชการ 

80,890 50,000 

14.  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกอบรม
ทบทวน อปพร. 

74,550 100,000 

15.  โครงการอุดหนุน การบริการสาธารณสุข
หมู่บ้าน 

75,000 150,000 

16.  โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับต าบล 

200,000 200,000 

17.  โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ของโรงเรียนใน
ต าบลและระหว่างต าบล 

150,000 150,000 

รวม      3,599,781.54 3,811,748 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ  

จ่ายจริง ตั้งไว้ 
3. ด้านเศรษฐกิจ และ
การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

1.  โครงการส่งเสริมจัดท าแปลงเพราะพันธ์จาก  26,825 100,000 
2.  โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

24,600 30,000 

3.  โครงการส่งเคราะห์ผู้สูงอายุ 6,698,400 7,200,000 
4.  โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ 1,822,400 1,200,000 
5.  โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ 48,000 78,000 

รวม      8,620,225 8,608,000 
4.  ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร 

1.  โครงการจัดหาวัสดุ 239,660 130,000 
2.  โครงการจัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ  193,600 326,000 
3.  โครงการอบรมพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 

162,300 205,000 

4.  โครงการจัดท าแผนพัฒนา อบต. 10,000 10,000 
5.  โครงการติดตามประเมินผลตามหลักเกณฑ์การ
บริหารจัดการที่ดี 

25,000 25,000 

6.  โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี 16,600 30,000 
7.  โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อ     
จัดจ้าง 

15,000 15,000 

8.  โครงการจัดหาวัสดุก่อสร้าง 249,673 250,000 
9.  โครงการจัดหาวัสดุประปา 114,875 100,000 

รวม 1,026,708 1,091,000 
5.  ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.  โครงการขุดลอกคลองทางหลวงสนทมิโน-คลอง
เหมืองลึก ม.7 

369,000 399,000 

รวม 369,000 399,000 

รวมทั้งสิ้น 13,795,714.54 14,101,748 

 
2.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาและสามารถบรรลุจุดมุ่งหมาย และแนวทาง
ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ดีระดับหนึ่ง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานของประชาชน ใน
เรื่องของการคมนาคมท าให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีสมบูรณ์ ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางเพ่ิมมาก
ขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนพัฒนาบรรลุจุดมุ่งหมาย และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
สมควรที่จะต้องด าเนินการต่อไป แต่อาจมีบางส่วนที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้เนื่องจากยัง
มีอุปสรรคในด้านการก าลังเครื่องจักรและก าลังแรงคนซึ่งยังต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องตลอดจนงบประมาณในการด าเนินงาน 
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2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ในด้านเศรษฐกิจการด าเนินงานตามแผนพัฒนายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ของการพัฒนาเท่าที่ควร เนื่องจากปัจจุบันประชาชนประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ าท าให้มีรายได้ลดลง เพราะ
ขาดเงินทุนอุดหนุนในการประกอบอาชีพ ดังนั้นการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน จึงไม่ใช่เรื่องที่
สามารถจะด าเนินการให้บรรลุจุดมุ่งหมายและแนวทางในการพัฒนาได้โดยง่าย ปัญหา/ความต้องการทางด้าน
เศรษฐกิจยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญที่จะต้องด าเนินการต่อไปในแผนพัฒนา เพ่ือให้ประชาชนได้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ การส่งเสริมอาชีพอิสระ เพ่ือให้ประชาชน
มีความม่ันคงในอาชีพเพ่ิมมากข้ึนด้วย 
 

3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มีการด าเนินการตามแผนพัฒนา โดยเฉพาะ
เรื่องการศึกษาได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องของอาหารเสริม(นม) และอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน 
โดยเล็งเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชน มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในด้าน
ของศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มีการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการจัดประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีลอย
กระทง และสงกรานต์ และส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกในการมีส่วนร่วมประกอบกิจกรรมต่างๆในท้องถิ่น 
และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไว้ 
 

4.การพัฒนาด้านเกษตร มีการส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรในพ้ืนที่เก่ียวกับการด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล และการด าเนินการในการจดทะเบียนเกษตรกร และด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ า
ตื้นเขินเพ่ือให้เกษตรกรมีแหล่งน้ าใช้ในการท าการเกษตรและการเพาะปลูก ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการท า
การเกษตร 

 
5.การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต การด าเนินการตามแผนพัฒนา มุ่งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่

ของประชาชน มีการให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆและการจัดให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการก าจัดพาหะน าโรค ท าให้ประชาชนทั่วไปได้รับการพัฒนาทางด้านสาธารณสุขที่
เหมาะสม ตลอดจนจัดสรรงบประมาณในด้านเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตต าบลอย่างทั่วถึง และ
ส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องเก่ียวกับยาเสพติดให้แก่เยาวชนและครอบครัว 
 

6. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาไปแล้ว ส่วนหนึ่งประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาในระดับหนึ่ง แต่ถึงอย่างไรปัญหา/ความต้องการทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมก็
ยังคงมีอยู่ เช่น ปัญหาด้านขยะ ปัญหาด้านมลพิษและปัญหาการระบายน้ า ปัญหาภัยธ รรมชาติ ที่มี
ผลกระทบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่
จะต้องด าเนินการต่อไป 
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ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกบัองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก มีเส้นทางการคมนาคมที่ใช้เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปมา
ของราษฎรในต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ดังนี้ 
 ถนนลาดยาง จ านวน   7   สาย  ดังนี ้
  1. ถนนทางหลวงชนบทบ้านเกาะฝ้าย – บางยา นศ 4045 
  2. ถนนทางหลวงสายปากพนัง- หัวไทร  นศ 4013 
  3. ถนนสายป่าพร้าว - ดอนโพรง 
  4. ถนนสายท่านา – บ้านทวด 
  5.  ถนนบางวุน – สังเมียน 
  6.  สายบ้านน าทรัพย์-บ้านป่าขลู 
  7.  สายคันคลองพระราชด าริ-ประตูระบายน้ าบ้านหน้าโกฎิ 
 การคมนาคมภายในหมู่บ้าน 
  1.  ถนน คสล.    จ านวน      16   สาย  
  2.  ถนนหินคลุก    จ านวน     39    สาย 
  3.  ถนนดินลูกรัง/ดิน   จ านวน       5     สาย     
 การโทรคมนาคม 
  - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ   จ านวน      12    ตู้ 

การไฟฟ้า 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก มีจ านวน ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้   4  ราย 
 การประปา    

  การบริการด้านการประปา   องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  มีดังนี ้
-  ครัวเรือนทั้งหมด                1,514    ครัวเรือน 
-  ครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้        908       ครัวเรือน 
ลักษณะการใช้ท่ีดิน 
  การใช้ที่ดินในพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบอาชีพทาง
เกษตรกรรม และประมง  
(๒)  ด้านเศรษฐกิจ 

๑)   โครงสร้างทางเศรษฐกิจ   
-  อาชีพเกษตรกรรม      
-  อาชีพประมง    
-  อาชีพรับจ้าง    
-  อาชีพค้าขาย    

๒)   การเกษตรกรรม 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตร       

ที ่ส าคัญ  ได้แก่  ไร่จาก ข้าว ปาล์ม  เป็นต้น 
๓)  การพาณิชยกรรมและบริการ 

การพาณิชย์ 
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สถานีบริการน้ ามัน 4     แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  ๔๗ แห่ง  
สถานบริการ 
ร้านอาหาร  5 แห่ง 

๔)   การอุตสาหกรรม 
   -  โรงสีข้าวขนาดใหญ ่ จ านวน  1  แห่ง 
   -  โรงสีข้าวขนาดเล็ก จ านวน  3  แห่ง 

5)   การปศุสัตว์ 
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม 

เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ 
6)  การประมง  
 -  มีการท าประมงชายฝั่งโดยเรือขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ 

(๓)  ด้านสังคม 
๑)  ชุมชน/หมู่บ้าน  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก มีชุมชนทั้งหมด  10  ชุมชน/

หมู่บ้าน (แบ่งตามเขตพ้ืนที่) ดังนี้ 
   หมู่ที่ 1  บ้านขนาบนาก 
   หมู่ที่ 2  บ้านป่าขลู 
   หมู่ที่ 3  บ้านบางวุน 
   หมู่ที่ 4  บ้านท่านา 
   หมู่ที่ 5  บ้านปากช่อง 
   หมู่ที่ 6  บ้านบางอุดม 
   หมู่ที่ 7  บ้านสระศรีเมือง 
   หมู่ที่ 8  บ้านบางตะลุมพอ 
   หมู่ที่ 9  บ้านบ่อคณฑี 

 หมู่ที่ 10 บ้านหน้าโกฏิ 
๒)  ศาสนา 

      -  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ   วัด    5    แห่ง         
๓)  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ 
  -  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
  -  ประเพณีแหผ่้าขึ้นธาตุ   ประมาณเดือน   กุมภาพันธ์ 

-  ประเพณวีันกตัญญู   ประมาณเดือน เมษายน 
  -  ประเพณีวันเข้าพรรษา    ประมาณเดือน กรกฎาคม 

-  ประเพณสีารทเดือนสิบ   ประมาณเดือน กันยายน 
  -  ประเพณีวันออกพรรษา   ประมาณเดือน ตุลาคม 

-  ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน   พฤศจิกายน 
4)  กีฬา - นันทนาการ/พักผ่อน 

         ๑)  สนามกีฬา(อยู่ประจ า โรงเรียนแต่ละโรงเรียน) จ านวน    4    แห่ง 
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 (๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
๑)  โรงเรียนวัดขนาบนาก สังกัด สพฐ. สอนตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ถึง 

ประถมศึกษาปีที ่ ๖ 
2)  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง สังกัด สพฐ. สอนตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ถึง 

ประถมศึกษาปีที ่ ๖ 
3)  โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ สังกัด สพฐ. สอนตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ถึง 

ประถมศึกษาปีที ่ ๖ 
4)  โรงเรียนบ้านน าทรัพย์ สังกัด สพฐ. สอนตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ถึง 

มัธยมศึกษา ปีที่ 3 
 
5)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีอยู่ 2 แห่ง 

(5)  เขตการปกครอง  
  

 หมู่ที ่ ชื่อบ้าน ชื่อ  –  สกุล 
ก านัน  /  ผู้ใหญ่บ้าน 

ชื่อ  –  สกุล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

1 
 
 

2 
 

3 
 

4 
 
 

5 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 
 

9 
 
 

10 

บ้านขนาบนาก 
 
บ้านป่าขลู 
 

บ้านบางวุน 
 
 

บ้านท่านา 
 
 

บ้านปากช่อง 
 
บ้านบางอุดม 
 
 

บ้านสระศรีเมือง 
 
บ้านบางตะลุมพอ 
 
 

บ้านบ่อคณฑี 
 
 

บ้านหน้าโกฏิ 

นายเกรียงไกร  ชูสุข 
 
นายวรรณชัย แพรกปาน 
 

นายสุชาติ  สนทมิโน 
 
 

นายมณี    อ่อนศรีทอง 
 
 

นายประภัสสร  นวลขาว 
 
นายไพโรจน์  เขียวย้อย 
 
 

นายณัฐพงศ์  นาคด า 
 
นายสมชาย  โปนะทอง 
 
 

นายศิลา  วัดล่อง 
 
 

นายอาคม  ปฐมสุวรรณกุล 

1.  นายโกเมศ  จันทมณีโชติ 
2.  นายสมเดช  คุ้มแคว้น 
1.  นายสุชาติ  สระศรีสุวรรณ 

 

1.  นายวิกิจ  ชูสุข 
2.  นายสมทรง  ปานเกลี้ยง 
1.  นายสุทิน  คงละออ 
2.  นายสมเกียรติ  จงไกรจักร์ 

 

1.  นายชัยวุฒิ  ชื่นสระ 
2.  นายสมยา  เรืองขนาบ 
1.  นายละมุล  ปลอดกรรม 
2.  นางรัตนกร  เขียวย้อย 

 

1.  นายจรัส  เมืองแดง 
2.  นายจรัญ  เมืองแดง 
1.  นางสาวพิมพ์นิภา  ไชยานุพงศ์ 
2.  นายไพศาล  ทับทิมทอง 

 

1.  นายกิตติศักดิ์  แพรกปาน 
2.  นางสาวกัญญา  ชุมพล 

 

1.  นายวรรชัย  โอพ่ัง 
2.   นายผดุง  ศรีเพชร 
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แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
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(6)  ประชากร 
 
 

รายการ ปีปัจจุบัน ปีท่ีแล้ว ๒  ปีท่ีแล้ว  
ประชากรชาย 2,525 2,536 2,571 (คน) 
ประชากรหญิง 2,436 2,432 2,488 (คน) 
รวมประชากร 4,961 4,968 4,997 (คน) 

บ้าน 1,511 1,491 1,513 (หลังคาเรือน) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

บ้านขนาบนาก 
บ้านป่าขลู 
บ้านบางวุน 
บ้านท่านา 
บ้านปากช่อง 
บ้านบางอุดม 
บ้านสระศรีเมือง 
บ้านบางตะลุมพอ 
บ้านบ่อคณฑี 
บ้านหน้าโกฏิ 

71 
85 
82 

151 
90 

129 
251 
211 
180 
261 

112 
144 
159 
287 
152 
202 
460 
309 
236 
464 

109 
137 
148 
269 
159 
208 
450 
277 
246 
433 

221 
281 
307 
556 
311 
410 
910 
586 
482 
897 

รวม 1,511 2,525 2,436 4,961 
ข้อมูล : ที่มาส านักทะเบียนอ าเภอปากพนัง (ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9) 

หมู่บ้าน 
จ านวนหลังคาเรือน 

ปี  ๒๕๕7 ปี  ๒๕๕8 ปี  ๒๕๕9 
หมู่ที่  ๑  บ้านขนาบนาก 
หมู่ที่  ๒  บ้านป่าขลู 
หมู่ที่  3  บ้านบางวุน 
หมู่ที่  4  บ้านท่านา 
หมู่ที่  5  บ้านปากช่อง 
หมู่ที่  6  บ้านบางอุดม 
หมู่ที่  7  บ้านสระศรีเมือง 
หมู่ที่  8  บ้านบางตะลุมพอ 
หมู่ที่  9  บ้านบ่อคณฑี 
หมู่ที่  10บ้านหน้าโกฏิ 

73 
88 
86 

152 
88 

131 
252 
211 
172 
260 

71 
85 
82 

151 
89 

129 
248 
209 
172 
155 

71 
85 
82 

151 
90 

129 
251 
211 
180 
216 

รวม 1,513 1,491 1,511  
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(7)  การศึกษา 
 - โรงเรียนประถมศึกษา     จ านวน    4     แห่ง 

  - โรงเรียนมัธยมศึกษา     จ านวน    1     แห่ง 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จ านวน    2    แห่ง 
  - ที่อ่านหนังสือประจ าต าบล/หมู่บ้าน   จ านวน   11   แห่ง 

(8)  สาธารณสุข 
หน่วยงานด้านสาธารณสุข 

      -  ศูนย์บริการสาธารณสุข ต าบลขนาบนาก  จ านวน  2  แห่ง   
 (9)  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  - วัด  จ านวน    5     แห่ง 
 

(10)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และทรัพยากรธรรมชาติ 
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน      (อปพร.)  จ านวน  52  คน  

  มีที่พักสายตรวจ จ านวน  1 แห่ง  มีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น จ านวน  ๑  
ชุด จ านวน 5 คน   

- ในรอบปีที่ผ่านมามีการฝึกซ้อม   1   ครั้ง 
- วิทยุสื่อสาร 
   ชนิด  มือถือ ๑ - ๕  วัตต ์ จ านวน   4 เครื่อง 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ภูมิอากาศ   ในรอบปีส าหรับเดือนท่ีหนาวที่สุด  มีอุณหภูมิต่ ากว่า  ๑๕  องศา

เซลเซียส  ส าหรับฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๕ - ๔๐ องศาเซลเซียส  มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  
๙๐๐  มิลลิเมตร  ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤศจิกายน -มกราคม  

  แหล่งน้ า 
    สระน้ า  ๓ แห่ง    ล าคลอง  8 แห่ง 
  บ่อบาดาล 12 แห่ง  แม่น้ า  1 แห่ง  
     

  ทรัพยากรดิน 
     -  สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียว ดินเปรี้ยว 
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ส่วนท่ี 3 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

 

3.1  แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 

ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 
1 แนวทางท่ี 1        งานคมนาคม การก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน                   

                       และระบบระบายน้ า 
แนวทางท่ี 2        งานไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปการอ่ืน ๆ 
 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

2 แนวทางท่ี 1        ด้านการศึกษา 
แนวทางท่ี 2        ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทางท่ี 3        ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
แนวทางท่ี 4        การให้บริการด้านสาธารณสุข 
แนวทางท่ี 5        ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ 
แนวทางท่ี 6        ด้านการป้องกันภัย และรักษาความสงบภายใน 
 

การพัฒนาคนและสังคม 

3 แนวทางท่ี 1        ด้านการส่งเสริมศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
                       ทางการเกษตรประจ าต าบล 
แนวทางท่ี 2        ด้านส่งเสริมอาชีพ 
แนวทางท่ี 3        ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

4 แนวทางท่ี 1        การพัฒนาส่งเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร 
แนวทางท่ี 2        พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ      
                       ราชการ 
แนวทางท่ี 3        ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลัก 
                       ธรรมาภิบาล 
 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการองค์กร 

5 แนวทางท่ี 1        การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 2        การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัดขยะและ 
                       มลพิษ 
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนท่ี 4 
การติดตามและประเมนิผลโครงการ 

 

๔.๑  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ๔.๑.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ 
๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้   
(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   
(๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม  ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ  
ต้องก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โดยให้มีการประชุมก าหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน  
เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานของเทศบาล  ดังนั้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ให้
สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก จึง
ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  
และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกเทศมนตรี  เพ่ือนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล   คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อมและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขต
เทศบาลโดยทั่วกันตามล าดับต่อไป  
 

 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาล
ต าบลบ้านเหลื่อม  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน
ชุมชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของ
การด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  โดยขั้นตอนในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวางเป็นแผนผังขั้นตอนได้  ดังนี้ 
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แผนผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผล 
 
 

 
 
 
 
   
     
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

นายก อบต. เสนอต่อสภา อบต. 
คณะกรรมการพัฒนาอบต. 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย  ปีละ  ๑  ครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย

ไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ  

นายก อบต. 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

อบต.ขนบนาก 
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๔.๑.๒  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน
ให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้
รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลา
ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม   
 การประเมินผล คือ เป็นการรวบรวมผลการติดตามความกาวหน้าของโครงการและการ ประเมินผล
โครงการของทุกส่วนราชการเพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงาน  การตรวจสอบผลการด าเนินงานใน
ระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล  เป็น
สิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  มี  ๒  แบบ  ดังนี้   
๑.  การประเมินผลเชิงปริมาณ 
  เป็นการประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินงานและการใช้ งบประมาณในแต่ละโครงการโดย
พิจารณาจากเป้าหมายของโครงการที"ได้ก าหนดไว้ในแผนด าเนินการและจ านวนงบประมาณทีได้ใช้จ่ายจริง 
๒.  การประเมินผลเชิงคุณภาพ  
เป็นการประเมินผลส าเร็จของโครงการที่มีลักษณะเป็น การจัดการอบรม/ศึกษาดูงาน โดยการประเมินผล
ความส าเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที ได้ก าหนดไว้ใน แผนพัฒนาสามปีและแผนด าเนินการประจ าปีโดย
ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องท าการส ารวจความคิดเห็น  ของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที"มีต่อการ
ด าเนินการในภาพรวมของโครงการ 
ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและ
ตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

๔.๒  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
   ๔.๒.๑  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  
   ข้อ ๒๘  ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสอง
คน  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน
สองคน  โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนท า 
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
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ข้อ  ๒๙  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  ดังนี้ 
   (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
   (๔)  แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
๔.๒.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนิน
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น         ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถ
ระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน  ได้แก่ แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้าน
เหลื่อม ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/
กิจกรรม  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  เป็นการตรวจสอบผลที่
เกิดข้ึนจริงเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยเครื่องมือที่
ใช้ในการประเมินผล ได้แก่  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลบ้านเหลื่อมในภาพรวม  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลด้วยระบบ e-plan ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มี
วิธีการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

๑) การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  
โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม  ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ด าเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็น  รายไตรมาส  ระยะหกเดือน และ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีก
ครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอ  สภาท้องถิ่น  คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดย
ทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๑  ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและปิดประกาศไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน   
๔.๓  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปีและแผนการ
ด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน  ถึงแม้ว่า 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการ
ด าเนินงานที่เกิดข้ึนได ้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได ้  
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็น
เครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   โดยเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลมี  ดังนี้ 
 
แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาสและระยะ  ๖  
เดือน 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  
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แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ....................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพฒันาเทศบาลเพื่อจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณารา่งแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมลูและปัญหาส าคญัของเทศบาลมาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC  เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

๒.๔  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   
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แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  
           และระยะ ๖  เดือน 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ ๖  
เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๘ – กันยายน  ๒๕๕๙ 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงาน 
        -  ประจ าปีงบประมาณ ......................... 
 
ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี   
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องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

๒.๑  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2560 ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน        
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคม        
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ        
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการองค์กร        
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 

 
  

รวมท้ังสิ้น        
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา        

 
 

๒.๒  ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       

รวมท้ังสิ้น   
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แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑  ครั้ง  
หลังจากสิ้นปีงบประมาณ      

ส่วนที ่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         
๒.๑  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน           

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒.๑  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามป ี

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคม    

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการองค์กร    

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม    

รวม    
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แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
               ในภาพรวม   
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๓/๒ และแบบท่ี ๓/๓                
  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กจิกรรม)  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60   

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป   
ค าอธิบาย :  ให้ผู้ท าแบบประเมินท าเครื่องหมาย ()     
๑.  เพศ  (   )  ชาย     (   )  หญิง 
 
๒.  อายุ  (   )  ต่ ากว่า  ๒๕  ป ี    (   )  ๒๕ – ๔๐  ป ี  
   (   )  ๔๑ – ๖๐  ป ี    (   )  มากกว่า  ๖๐  ปี  
 
๓.  การศึกษา  (   )  ต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา   (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./
ปวส./ 
                                                                   เทยีบเท่า 
               (   )  ปริญญาตร ี           (   )  สูงกว่าปริญญาตรี  
     
๔.  อาชีพ  (   )  รับราชการ    (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย 
   (   )  รับจ้าง/เกษตรกร    (   )  นักเรียน/นักศึกษา  
         (   )  อื่นๆ  ระบุ................................................ 
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แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
 

ส่วนที่  ๒   การประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาบนากในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวม 
            ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 
ค าอธิบาย  :  ๑.  มีทั้งหมด  5  ยุทธศาสตร์  ในแต่ละยุทธศาสตร์มี  ๙  ข้อ (ประเด็นการพัฒนา) 
   ๒.  แต่ละข้อมี  ๑๐  คะแนน           
          ๓.  ให้ผู้ที่ท าแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อได้ตั้งแต่  ๐ – ๑๐  คะแนน 

 
แบบที่  ๓/๒ 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อมในภาพรวม 
 

๑.  ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม ๙๐ คะแนน ได้    
 

๒.  ระดับความพึงพอใจคิดเห็นร้อยละ 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖.  มกีารด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
๘.  มกีารแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
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แบบที่  ๓/๓ 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม 

ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

๑. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา......................................(๑ – ๑๒) 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม ๙๐ คะแนน ได้    
 

 
         2.  ผลการประเมินตามยุทธศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคม    
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการองค์กร    
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

ภาพรวม    
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนน 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มคีวามเหมาะสมกับโครงการ  ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาป ี(๓ ปี)  ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)  ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ 
   ๕.๘ โครงการแตล่ะโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะได้รับ  ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกตอ้งตามหลักของการจดัท าโครงการ  ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผดิชอบหลกัสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ 

รวม ๑๐๐ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ได้ 

๑. สรปุสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะหด์้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์
สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
องค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานประเด็นที่ต้อง
มีการวิเคราะหไ์ด้แก ่S-Strength         (จุดแข็ง)W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 
หลักการส าคัญกค็ือการวิเคราะหโ์ดยการส ารวจจากสภาพการณ ์
๒ ด้านคือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณภ์ายนอก เพื่อให้
รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการ
กิจการสาธารณะ 

๑๐  

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาสามปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ    ก็คือ
ผลผลตินั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไวเ้ท่าไหร ่จ าวนท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการไดม้ีจานวนเท่าไหร ่สามารถอธิบายได้ตามหลัก 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามอ านาจหน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว้ 

๑๐  

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาสามปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ      
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี
หรือไม ่ประชาชนพึงพอใจหรือไม ่สิ่งของ วัสด ุครุภณัฑ ์การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม ่ซึ่งเป็นไป ตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัตริาชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

๑๐  

๔. แนวทางการพัฒนา 
และยุทธศาสตรก์าร 
พัฒนา 

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจดัท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบรู
ณาการ(integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ี
ติดต่อกัน 

๑๐  

๕. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี  ๖๐  
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลตุามวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดไว ้ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๕  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ได้ 

๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตผุล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน         มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

๕  

๕.๓ จ านวนวตัถุประสงค ์
มีความเหมาะสมกับ 
โครงการ 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้
และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) 
วัดและประเมินผลระดับของความส าเรจ็ได ้(๓) ระบสุิ่งที่
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากทีสุ่ด และ
สามารถปฏิบัตไิด ้(๔) เป็นเหตเุปน็ผลสอดคล้องกับความเป็น
จริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

๕  

๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  มีความ
ชัด เ จ น น า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบจุ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมาย
คืออะไร มีผลผลติอย่างไร กลุ่มเปา้หมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าทีไ่หน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ 
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมาย
มีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

๕  

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ ) มีความ 
สอดคล้องต่อเนื่องกับ 
ระยะเวลาป ี(๓ ปี) 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่อง
สามปีเพื่อให้เกดิการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ (Quantity) เชิง
คุณภาพ(Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 

๓  

๕.๖ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕
ประการในการจัดทาโครงการได้แก่ ๑) ความประหยัด 
(Economy)  ๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)      ๓) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) ๔) ความยุติธรรม 
(Equity) และ ๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

๔  

๕.๗ มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง  
ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ ์

๕  

๕.๘ มีงบประมาณทีผ่่าน 
มา ๓ ปีย้อนหลังตาม 
ความเป็นจริง 

ต้องแสดงงบประมาณเพ่ือการพัฒนา ๓ ปีย้อนหลังตามหลัก
ความเป็นจริง กรณีม ี๒ ปี ก็ให้แสดง ๒ ปี กรณมี ี๑ ปี ก็ให้
แสดง ๑ ปี โครงการดังกลา่วเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่
ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนดระยะเวลาไว้ ๓ ปี 

๓  
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แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2560-2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ได้ 

๕.๙ โครงการแต่ละ 
โครงการครอบคลมุ 
ระยะเวลา ๓ ปี ทุก 
โครงการ 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มรีะยะเวลาและครอบคลมุทั้ง   ๓ 
ปี ทุกโครงการ 

๕  

๕.๑๐ มีการก าหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่สามารถวัดได ้(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได ้

๕  

๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้
ถูกต้องตามหลักของการ
จัดทาโครงการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนดที่เกิดจากวตัถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะไดร้ับก าหนดการวัดอันเป็นเครือ่งมือว่าโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

๔  

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับสอดคล้องกับ 
โครงการ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่า
ด าเนินการไดต้ามโครงการ ผลเกดิขึ้นตามช่ือของโครงการที่ได้
ตั้งไว ้

๕  

๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงคห์รือมากกว่าวัตถุประสงค ์

๕  

๕.๑๔ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลักสอบคล้อง
กับ แบบ ยท. ๐๓ และ
แบบ ยท. ๐๔ 

หน่วยงานรับผดิชอบหลักใน แบบ ยท. ๐๓ และแบบ ยท. ๐๔
และ แบบ ผ. ๐๑ จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร ์แนว
ทางการพัฒนา โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓  

 รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 


