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คำนำ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั ้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด  เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การบริหารราชการท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้
กำหนดไว้  เป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็น  ทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ  สร้างความ
รับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ ที่จะต้องผลักดันให้การ
ดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มี
ส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน 
ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ส่วนที่ 1  บทนำ 

--------------- 
 
 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ  ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาสีจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาสี หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื ่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาสี 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงใหด้ี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาสี ให้เกิดประโยชน์เพื ่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
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ดำเนินการ สิ ่งเหล่านี ้จะถูกค้นพบเพื ่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้
ได้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ซึ ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที ่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลนาสี 
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั ้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คัดเลือก จำนวน 3 
คน  
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  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  คัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล  คัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  เพ่ือดำเนินการต่อไป 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  ได้
กำหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 
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  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาสี  เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระทำโดยตรง หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสม  ต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาสี 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  มีอำนาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาสี  เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  
และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ตำบล 
 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

องค์การบริหาร
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เมษายน/ตุลาคม 
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นายกองค์การ
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ตำบล 
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เสนอ 
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            4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธ ีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้
ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดย
การสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจ
หน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบ
ต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาสี  อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  ภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อให้นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที ่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที ่ผ ่านมา โครงการที่ ต ่อเนื ่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  ซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
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  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลนาสี และอาจ
รวมถึงอำเภอสุวรรณคูหา  และจังหวัดหนองบัวลำภู  ด้วยเพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการ
พัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธ ีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู ้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปป่าช้า บ้านนานิคม หมู่ที่ 10 (จะใช้การทดสอบและ
การวัดอย่างไร) โครงการแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน อ่างเก็บน้ำหินฮาว (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)
โครงการวิ่งมาราธอนอ่างเก็บน้ำหินฮาวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) 
เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการ
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สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง  ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาสี  ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนาสี  มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 
  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที ่นี ่หมายถึง การสำรวจเพื ่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ท ัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส ่วนตำบลนาสี   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  จะมีการบันทึกการสำรวจ และ
ทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี ่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 

            5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/
กองต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
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พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง 
ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง 
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาสีเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 
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ส่วนที่ 2   
การติดตามและประเมินผล 

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

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนาสี  ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู  อำเภอสุวรรณคูหา และแผนชุมชน
ตำบลนาสี  
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  มีรายละเอียด ดังนี้ 
      1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความ 
                  ยากจน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
                  สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านคนและสังคม 
     ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

      2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
     พันธกิจที่ 1  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น 
     พันธกิจที่ 2  จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมพ้ืนที่ 
     พันธกิจที่ 3  พัฒนาส่งเสริมฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมด้านจารีตประเพณีและวัฒนธรรม 
     พันธกิจที่ 5  จัดให้มีการบริหารจัดการที่ดี รวดเร็ว โปร่งใส และก้าวทันเทคโนโลยี 
     พันธกิจที่ 6  พัฒนาด้านคน สังคม สุขภาพอนามัยที่ดี 
     พันธกิจที่ 7  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว   

      3)  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
      จุดมุ่งหมายที่ 1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ OTOP 
      จุดมุ่งหมายที่ 2  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป 
      จุดมุ่งหมายที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
      จุดมุ่งหมายที่ 4  สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอ่ืน ๆ 
      จุดมุ่งหมายที่ 5  ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาสะพาน ถนน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ 
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      จุดมุ่งหมายที่ 6  ปรับปรุง บำรุงรักษา ร่องน้ำ แม่น้ำ คู คลอง บึง หนองน้ำ 
      จุดมุ่งหมายที่ 7  ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา และโทรศัพท์  
       จุดมุ่งหมายที่ 8  พัฒนาระบบจราจร 
       จุดมุ่งหมายที่ 9  ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
                      สิ่งแวดล้อม 
       จุดมุ่งหมายที่ 10 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่าง ๆ 
       จุดมุ่งหมายที่ 11 การพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 
       จุดมุ่งหมายที่ 12 การพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ืออุปโภคบริโภค 
       จุดมุ่งหมายที่ 13 ส่งเสริมพุทธศาสนา 
       จุดมุ่งหมายที่ 14 ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       จุดมุ่งหมายที่ 15 ส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหาร 
                     จัดการ 
       จุดมุ่งหมายที่ 16 การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
                     ส่วนท้องถิ่น 
       จุดมุ่งหมายที่ 17 การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       จุดมุ่งหมายที่ 18 สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและ 
                     ผู้ด้อยโอกาส 
       จุดมุ่งหมายที่ 19 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาบันครอบครัว 
       จุดมุ่งหมายที่ 20 เสริมสร้างและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
       จุดมุ่งหมายที่ 21 เสริมสร้างและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 
       จุดมุ่งหมายที่ 22 เสริมสร้างและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและ 
                      อุดมศึกษา 
       จุดมุ่งหมายที่ 23 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ 
       จุดมุ่งหมายที่ 24 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
       จุดมุ่งหมายที่ 25 จัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
       จุดมุ่งหมายที่ 26 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
       จุดมุ่งหมายที่ 27 ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อ 
       จุดมุ่งหมายที่ 28 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
       จุดมุ่งหมายที่ 29 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขต อปท. 
       จุดมุ่งหมายที่ 30 การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
      4)  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
      แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล 
      แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
      แนวทางการพัฒนาที่ 3  พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่น 
      แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาตามนโยบายพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอำเภอ 

    5) วิสัยทัศน์  
      “ เรียนรู้ร่วมกัน  ทำงานเชิงรุก  มุ่งเน้นการพัฒนา  มีจิตใจบริการ ” 
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2.  การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   2.1.1  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
     1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์  ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในเรื่อง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดหนองบัวลำภู ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตการค้าและการบริการให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น   ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า  มีระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ  
การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว   ตามยุทธศาสตร์ที่ 3  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  ได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สอดคล้องเชื ่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ ่งปรากฏตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   2) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนาสี  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในเรื่อง 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ  ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวลำภู ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตร
ปลอดภัยมุ่งสู้เกษตรอินทรีย์  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ด้าน
การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า  
ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ   ตามยุทธศาสตร์ที่ 1  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  ได้กำหนดให้
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏ
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
   3) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางสังคม  ขององค์การบริหารส่วนตำบล
นาสี  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในเรื่อง การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ  ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวลำภู ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตรปลอดภัยมุ่งสู้
เกษตรอินทรีย์  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า  ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้ที่เพียงพอ   ตามยุทธศาสตร์ที่ 1  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  ได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์
ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
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3.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 

หน่วยงานสนับสนุน ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด กองคลัง 16 1,580,000 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

      งานบริหารงานทั่วไป กองคลัง สำนักปลัด 8 195,000 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม 12 480,200 

การพัฒนาด้านคนและสังคม ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม 15 2,591,528 

การพัฒนาด้านคนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัด 10 572,000 
การพัฒนาด้านคนและสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัด 7 390,000 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง สำนักปลัด 6 512,000 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม 6 70,000 

-การพัฒนาด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-การพัฒนาด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม 8 450,000 
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การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง สำนักปลัด 17 2,267,500 

-การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ          
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
-การพัฒนาด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

 แผนงานการเกษตร สำนักปลัด กองช่าง 4 90,000 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

 แผนงานการพาณิชย์ กองช่าง สำนักปลัด 6 1,098,000 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
การพัฒนาด้านคนและสังคม 

ด้านการ
ดำเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม 8 7,504,390 

รวม     123 17,800,618 
 
หมายเหตุ :  1.  ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมหีลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนมีหลาย 
   หน่วยงานตามความเป็นจริงได้   
  2.  ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชน
และสังคม เป็นต้น   
  3.  แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงาน
สาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
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 3.1.2  ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)   
ลำ 
ดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ค่าลงทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม 

เพ่ือเพ่ิมความรู้แก่
บุคลากรท้องถิ่น 

150,000.00 59,132.00 บุคลากร
ท้องถิ่นมีความรู้
เพ่ิมข้ึนร้อยล่ะ 

100 

บุคลากรท้องถิ่นมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด กองคลัง 

2 ค่ารับรองและพิธีการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

100,000.00 14,150.00 ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
ร้อยล่ะ 100 

การปฏิบัติงาน
อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด กองคลัง 

3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

100,000.00 40,784.00 ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
ร้อยล่ะ 100 

การปฏิบัติงาน
อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด กองคลัง 

4 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

100,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด กองคลัง 

5 โครงการจัดเวทีประชาคม เพ่ือประชุม ประชาคม 
เพ่ือรับฟังปัญหาความ
ต้องการของประชาชน 

20,000.00 0.00 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด กองคลัง 

6 โครงการนำคุณธรรมสู่
องค์กรเป็นสุข 

เพ่ือพัฒนาบุคลากร
และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

10,000.00 9,770.00 บุคลากรมี
ประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน  

บุคลากรมี
ประสิทธิภาพใน

สำนักปลัด กองคลัง 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : อบต.นาสี     
 

ร้อยล่ะ 100 การปฏิบัติ
ราชการ 

7 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ.2540 กฎหมาย
เบื้องต้น กฎหมายทาง
ท้องถิ่น พ.ร.ฎ.ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

เพ่ือพัฒนาบุคลากร
และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

20,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด กองคลัง 

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรท้องถิ่นผู้นำชุมชน 
ประชาชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
ในเขต อบต.นาสี 

เพ่ือพัฒนาบุคลากร
และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

300,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด กองคลัง 

9 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

100,000.00 95,744.26   สำนักปลัด กองคลัง 

10 วัสดุสำนักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

50,000.00 20,130.00 การปฏิบัติงาน
ดีขึ้น ร้อยล่ะ 

100 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด กองคลัง 
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11 วัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

30,000.00 18,881.00 การปฏิบัติงาน
ดีขึ้น ร้อยล่ะ 

100 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด กองคลัง 

12 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

50,000.00 0 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ
ราชการ 

ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด กองคลัง 

13 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

445,000.00 173,275.63 การปฏิบัติงาน
ดีขึ้น ร้อยล่ะ 

100 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด กองคลัง 

14 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

50,000.00 17,600.00 การปฏิบัติงาน
ดีขึ้น ร้อยล่ะ 

100 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด กองคลัง 

15 วัสดุเครื่องแต่งกาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

5,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด กองคลัง 

16 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

50,000.00 14,450.00 การปฏิบัติงาน
ดีขึ้น ร้อยล่ะ 

100 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด กองคลัง 

17 ค่าลงทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

40,000.00 11,700.00 การปฏิบัติงาน
ดีขึ้น ร้อยล่ะ 

100 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง สำนักปลัด 

18 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

30,000.00 11,560.00 การปฏิบัติงาน
ดีขึ้น ร้อยล่ะ 

100 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง สำนักปลัด 
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19 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
กับประชาชนเกี่ยวกับ
กฎหมายการจัดเก็บภาษี 
ใบอนุญาตและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

15,000.00 15,000.00 การปฏิบัติงาน
ดีขึ้น ร้อยล่ะ 

100 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง สำนักปลัด 

20 โครงการให้บริการรับชำระ
ภาษีนอกสถานที่และให้
ความรู้กับประชาชน
เกี่ยวกับงานบริการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 
บริการประชาชน 

20,000.00 0.00 0 ยังไม่ดำเนินการ กองคลัง สำนักปลัด 

21 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

20,000.00 
 

0.00 0 ยังไม่ดำเนินการ กองคลัง สำนักปลัด 

22 วัสดุสำนักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

35,000.00 28,400.00 การปฏิบัติงาน
ดีขึ้น ร้อยล่ะ 

100 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง สำนักปลัด 

23 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

5,000.00 0.00 0 ยังไม่ดำเนินการ กองคลัง สำนักปลัด 

24 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

30,000.00 0.00 0 ยังไม่ดำเนินการ กองคลัง สำนักปลัด 
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25 รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ 
จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

54,000.00 36,000.00 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด กองช่าง 

26 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 
 

เพ่ือพัฒนาบุคลากร
และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

10,000.00 6,000.00 บุคลากรได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 100 

บุคลากรท้องถิ่นมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 
(งานการรักษา

ความสงบ) 

กองช่าง 

27 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด(CCTV) ภายในหมู่บ้าน 
ในเขต อบต.นาสี 

เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยและป้องกัน
โจรผู้ร้ายก่อเหตุ 

150,000 0 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด 
(งานการรักษา

ความสงบ) 

กองช่าง 

28 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันอัคคีภัย 

เพ่ือป้องกันการเกิด
อัคคีภัย 

20,000.00 3,700.00 
(โอนลด) 

0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด 
(งานการรักษา

ความสงบ) 

กองช่าง 

29 โครงการฝึกทบทวน อปพร.
ตำบลนาสี 

เพ่ือเพ่ิมทักษะและ
ชำนาญในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

50,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด 
(งานการรักษา

ความสงบ) 

กองช่าง 

30 โครงการฝึกอบรมการช่วย
เด็กจมน้ำ 

เพ่ือป้องกันการเกิดเด็ก
จมน้ำ 

20,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด 
(งานการรักษา

ความสงบ) 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
31 โครงการฝึกอบรมบทบาท

หน้าที่อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

เพ่ือเพ่ิมทักษะและ
ชำนาญในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

8,700.00 8,700.00 การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นร้อยละ 

100 

การปฏิบัติงาน
ของอปพร.มี

ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

สำนักปลัด 
(งานการรักษา

ความสงบ) 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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32 โครงการรณรงค์ป้องกันไฟ
ป่า 

เพ่ือป้องกันการเกิดไฟ
ป่า 

5,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด 
(งานการรักษา

ความสงบ) 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
33 โครงการรณรงค์ป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

55,000.00 54,600.00 
 

อุบัติเหตุลดลง 
ร้อยละ 100 

ลดการเกิด
อุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

สำนักปลัด 
(งานการรักษา

ความสงบ) 

กองช่าง 

34 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

55,000.00 0 0 ลดการเกิด
อุบัติเหตุช่วง

เทศกาลสงกรานต์ 

สำนักปลัด 
(งานการรักษา

ความสงบ) 

กองช่าง 

35 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เพ่ือเป็นค่าเติมน้ำยา
เคมีถังดับเพลิง 

22,500.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด 
(งานการรักษา

ความสงบ) 

กองช่าง 

36 วัสดุเครื่องแต่งกาย เพ่ือจัดซื้อชุดดับเพลิง 
สำหรับปฏิบัติหน้าที่ 

30,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด 
(งานการรักษา

ความสงบ) 

กองช่าง 

37 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม บุคลากรงาน
การศึกษา 

50,000.00 49,800.00 บุคลากรมี
ความรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 100 

บุคลากรท้องถิ่นมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

กองคลัง 

38 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพ่ือพัฒนาบุคลากร
และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

50,000.00 20,000.00 บุคลากรได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 100 

บุคลากรท้องถิ่นมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด กองช่าง 

39 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือเป็นค่าบำรุงแซม
แซมทรัพย์สิน ศพด.
อบต.นาสี 

20,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

กองช่าง 
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40 โครงการซ่อมแซมห้องน้ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นา
สี 

ซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นา
สี 

100,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

กองช่าง 

41 ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นา
สี 

เพ่ือเป็นค่าวัสดุรายหัว 
ศพด. 

287,300.00 270,300.00 เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
100 

การเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ มี
พัฒนาการตามวัย 

สำนักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

กองคลัง 

42 ค่าอาหารกลางวัน สำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นา
สี 

เพ่ือเด็กเล็กได้รับ
อาหารกลางวัน 

828,100.00 
 

327,540.00 
 

เด็กเล็กได้รับ
อาหารกลางวัน
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
100 

เด็กเล็กได้รับ
อาหารกลางวัน
อย่างถูกหลัก
โภชนาการ 

สำนักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

กองคลัง 

43 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นา
สี 
 

แข่งขันกีฬาภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นา
สี  

10,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

กองคลัง 

44 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
 

เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม
และเกิดการเรียนรู้
อย่างสมวัย 

30,000.00 30,000.00 มีพัฒนาการ
อย่างสมวัย 
ร้อยละ 100 

เด็กเกิดการเรียนรู้
อย่างสมวัย 

สำนักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

กองคลัง 

45 โครงการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้และส่งเสริม
พัฒนาการเด็กช่วงอายุ 2-5 
ปี ให้ครบทั้ง 4 ด้าน 

เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์
การเรียนรู้และส่งเสริม
พัฒนาการเด็กช่วงอายุ 
2-5 ปี ให้ครบทั้ง 4 
ด้าน 

5,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

กองคลัง 
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46 โครงการตรวจสุขภาพและ
ทดสอบพัฒนาการเด็กช่วง
อายุ 2-5 ปี 

เพ่ือตรวจสุขภาพและ
ทดสอบพัฒนาการเด็ก
ช่วงอายุ 2-5 ป ี

5,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

กองคลัง 

47 โครงการปลูกฝังจิตสำนึก
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ปลูกฝังจิตสำนึก
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

5,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

กองคลัง 

48 โครงการป้องกันโรคระบาด
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือป้องกันโรคระบาด
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

กองคลัง 

49 โครงการเปิดโลกวิชาการหนู
น้อยรักการอ่าน 
 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 

 

5,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

กองคลัง 

50 โครงการอบรมผู้นำนักเรียน
ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
อย.น้อย 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้
เด็กมีพลานามัยที่ดี 

5,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

กองคลัง 

51 ค่าอาหารเสริม (นม) 
 

เพ่ีอให้เด็กนักเรียนได้
ดื่มนมทุกวันทำให้
ร่างกายแข็งแรงเติบโต
ตามวัย 

1,186,128.0
0 

463,052.50 เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร

เสริม(นม) ร้อย
ละ 100 

เด็กนักเรียนได้ดื่ม
นมทุกวันทำให้
ร่างกายแข็งแรง
เติบโตตามวัย 

สำนักปลัด 
(งาน

การศึกษา) 

กองคลัง 

52 ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก หน่วย
บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน EMS 

432,000.00 171,000 ได้รับการ
บริการ ร้อยละ 

100 

การให้บริการ
หน่วยการแพทย์
ฉุกเฉิน EMS ได้

อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

สำนักปลัด 
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53 ค่ารับรองและพิธีการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

5,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ กองสวัสดิ 
การสังคม 

สำนักปลัด 

54 โครงการค้นหาและดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
และดูแลผู้ป่วยทางจิต 

10,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ กองสวัสดิ 
การสังคม 

สำนักปลัด 

55 โครงการพัฒนาแกนนำ
สุขภาพประจำครอบครัว 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชน ไม่มี
โรคภัยไข้เจ็บ 

10,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ กองสวัสดิ 
การสังคม 

สำนักปลัด 

56 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพ่ือลดและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน 

40,000.00 40,000.00 โรคไข้เลือดออก
ลดลง ร้อยละ 
100 

ไม่มีโรค
ไข้เลือดออกและ
โรคระบาดเกิดขึ้น
ในชุมชน 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

สำนักปลัด 

57 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 
 

เพ่ือลดและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้านในชุมชน 

30,000.00 30,000.00 โรคพิษสุนัขบ้า
ลดลง ร้อยละ 
100 

ไม่มีโรคพิษสุนัข
บ้าและโรคระบาด
เกิดข้ึนในชุมชน 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

สำนักปลัด 

58 โครงการวัยเรียนวัยใสรัก
อย่างไรไม่ให้เสี่ยง 

เพ่ือให้ความรู้และ
ป้องกันการโรคของ
กลุ่มเยาวชน 

10,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ กองสวัสดิ 
การสังคม 

สำนักปลัด 

59 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต 
พิชิตสุขภาพใจ โดยใช้
หลักธรรม 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพจิตที่ดี 

10,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ กองสวัสดิ 
การสังคม 

สำนักปลัด 

60 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เพ่ือป้องกันโรคไม่ติดต่อ 
และป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ 

เพ่ือให้ประชาชน
สุขภาพเพ่ือป้องกันโรค
ไม่ติดต่อ และป้องกัน

10,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ กองสวัสดิ 
การสังคม 

สำนักปลัด 
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การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ 

61 วัสดุเครื่องแต่งกาย 
 

เพ่ือจัดซื้อชุด
ปฏิบัติงานหน่วย
บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน EMS 

15,000.00 15,000 การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น  
ร้อยล่ะ 100 

การปฏิบัติงาน
ของหน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
มีประสิทธิภาพ  

กองสวัสดิ 
การสังคม 

สำนักปลัด 

62 ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 
 

เพ่ือพัฒนาบุคคลากรให้
มีความรู้ความสามารถ 
 

30,000.00 0 บุคลากรมี
ความรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 100 

บุคลากรท้องถิ่นมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

สำนักปลัด 

63 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 
 

จ้างเหมาบริการ รถ
รับส่งนักเรียน ศพด.
อบต.นาสี 

70,000.00 27,491 ได้รับบริการ 
ร้อยล่ะ 100 

นักเรียน ศพด.
ได้รับบริการรถ

รับส่ง อย่างท่ัวถึง 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

สำนักปลัด 

64 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพ่ือพัฒนาบุคลากร
และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

10,000.00 2,540.00 บุคลากรได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 100 

บุคลากรท้องถิ่นมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

สำนักปลัด 

65 โครงการรดน้ำดำหัวขอพร
ผู้สูงอายุ 

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม
และสืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 

120,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ กองสวัสดิ 
การสังคม 

สำนักปลัด 

66 โครงการสงเคราะห์ผ้าห่ม
กันหนาวให้กับประชาชนผุ้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือให้มอบผ้าห่มกัน
หนาวให้กับประชาชนผุ้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

50,000.00 50,000.00 ได้รับผ้าห่ม 
ร้อยล่ะ 100 

บรรเทาหนาว
ให้กับประชาชนผุ้
ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

กองสวัสดิ 
การสังคม 

สำนักปลัด 

67 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพดี 

10,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ กองสวัสดิ 
การสังคม 

สำนักปลัด 
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68 โครงการบ้านท้องถิ่นไทย
เทิดไท้องค์ราชันย์ 

เพ่ือให้ผู้ยากไร้ได้มีบ้าน
เพ่ืออยู่อาศัย 

100,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ กองสวัสดิ 
การสังคม 

สำนักปลัด 

69 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

เพ่ือจ้างบริการบุคล
ภายนอกเก็บขยะมูล
ฝอย 

432,000.00 180,000.00 บริการเก็บขยะ
มูลฝอย 

ร้อยละ 100 

การบริหารจัดการ
ขยะอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

กองช่าง สำนักปลัด 

70 โครงการกำจัดวัชพืชและสิ่ง
กีดขวางทางน้ำในลำคลอง 

เพ่ือกำจัดวัชพืชไม่ให้
กีดขวางทางน้ำในลำ
คลอง 

10,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ กองช่าง สำนักปลัด 

71 โครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย 

เพ่ือลดปริมาณขยะ
และสร้างสำนึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

50,000.00 โอนลด 
50,000.00 

ไม่ดำเนินการ โอนไปค่า
บำรุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

กองช่าง สำนักปลัด 

72 วัสดุเครื่องแต่งกาย เพ่ือจัดซื้อเครื่องแต่ง
กายสำหรับปฏิบัติงาน
เก็บขนชยะมูลฝอย 

5,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ กองช่าง สำนักปลัด 

73 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เพ่ือบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ให้สามารถ
ใช้งานได้ 

5,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ กองช่าง สำนักปลัด 

74 โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมการบำบัดน้ำเสีย
จากครัวเรือน 

เพ่ือส่งเสริมการกำจัด
น้ำเสียจากครัวเรือน 
ให้บ้านสะอาดน่าอยู่
และรักษาสิ่งแวดล้อม 

10,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ กองช่าง สำนักปลัด 
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75 โครงการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติด 

เพ่ือป้องกันเยาวชน
และประชาชนห่างไกล
ยาเสพติด 

20,000.00 โอนลด 
20,000.00 

ไม่ดำเนินการ โอนไปอุดหนุนค่า
ขยายเขตไฟฟ้า 

สำนักปลัด กองช่าง 

76 โครงการอบรมอาชีพซ่อม
เครื่องยนต์ขนาดเล็ก 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

10,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด กองช่าง 

77 โครงการอบรมอาชีพทำ
น้ำยาล่้างจาน 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

10,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด กองช่าง 

78 โครงการอบรมอาชีพแปร
รูปผลิตภัณฑ์ 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

10,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด กองช่าง 

79 โครงการอบรมอาชีพแปร
รูปอาหาร 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

10,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด กองช่าง 

80 โครงการอบรมอาชีพเพาะ
เห็ดฟางในตะกร้า 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

10,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด กองช่าง 

81 โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนต้าน
ยาเสพติด 

เพ่ือส่งเสริมการออก
กำลังกายและความ
สามัคคึในชุมชน 

120,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด กองช่าง 

82 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ 

เพ่ือส่งเสริมการออก
กำลังกายและความ
สามัคคึในองค์กร 

100,000.00 โอนลด 
100,000.00 

ไม่ดำเนินการ โอนไปงบกลาง
เพ่ือบรรเทา 
สาธารณภัย 

สำนักปลัด กองช่าง 

83 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับต่างๆ 

เพ่ือส่งเสริมการออก
กำลังกาย ความสามัคคึ 
ห่างไกลยาเสพติด 

30,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด กองช่าง 
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84 วัสดุกีฬา 
 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุกีฬา 
สำหรับการออกกำลัง
กาย 

30,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด กองช่าง 

85 โครงการเข้าร่วมงานบุญ
ประเพณีข้าวจี่ใหญ่ ปิดทอง
บวงสรวงหลวงพ่อพระไชย
เชษฐาธิราช 

เพ่ือสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

50,000.00 50,000.00 ประชาชนเข้า
ร่วมงาน 

 ร้อยล่ะ 100 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบสาน

ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น 

สำนักปลัด กอง
สวัสดิการ

สังคม 

86 โครงการส่งขบวนเข้า
ร่วมงานสักการะศาลสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชจังหวัด
หนองบัวลำภู 

เพ่ือสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น และส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

50,000.00 50,000.00 ประชาชนเข้า
ร่วมงาน 

 ร้อยล่ะ 100 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น 
และกระตุ้น
เศรษฐกิจ 

สำนักปลัด กอง
สวัสดิการ

สังคม 

87 โครงการแข่งขันเรือพาย
พ้ืนบ้าน อ่างเก็บน้ำหินฮาว 

เพ่ือความสามัคคีใน
ชุมชนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำ
หินฮาว 

50,000.00 50,000.00 ประชาชนเข้า
ร่วมงาน 

 ร้อยล่ะ 100 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบสาน

ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น 

และกระตุ้น
เศรษฐกิจ 

สำนักปลัด กองช่าง 
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88 โครงการวิ่่งมาราธอนอ่าง
เก็บน้ำหินฮาวส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

เพ่ือส่งเสริมการออก
กำลังกาย ความสามัคคึ 

ห่างไกลยาเสพติด 

20,000.00 20,000.00 ประชาชนเข้า
ร่วมงาน 

 ร้อยล่ะ 100 

ประชาชนมี
สุขภาพดี เกิด
ความรักความ
สามัคคี ชุมชน

เข้มแข็ง 

สำนักปลัด กอง
สวัสดิการ

สังคม 

89 ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 
 

เพ่ือพัฒนาบุคคลากรให้
มีความรู้ความสามารถ 

30,000.00 3,500 บุคลากรมี
ความรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 100 

บุคลากรท้องถิ่นมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง สำนักปลัด 

90 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพ่ือพัฒนาบุคลากร
และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

20,000.00 6,664.00 บุคลากรได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 100 

บุคลากรท้องถิ่นมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง สำนักปลัด 

91 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เพ่ือเป็นค่าบำรุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สิน 
กองช่าง 

22,500.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ กองช่าง สำนักปลัด 

92 ค่าวัสดุสำนักงาน เพ่ือใช้วัสดุสำนักงานใน
การปฏิบัติงาน 

20,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ กองช่าง กองคลัง 

93 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้ในงานไฟฟ้าให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

50,000.00 21,000.00 การปฏิบัติงาน
ได้ดีขึ้น ร้อยล่ะ  

100 

งานไฟฟ้ามี
ประสิทธิภาพขึ้น 
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง สำนักปลัด 

94 ค่าวัสดุก่อสร้าง เพ่ือใช้สำหรับงาน
ก่อสร้าง ให้สามารถใช้
การได้ 

155,000.00 50,380.00 การปฏิบัติงาน
ได้ดีขึ้น ร้อยล่ะ  

100 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพขึ้น 
ประชาชนได้รับ

กองช่าง สำนักปลัด 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : อบต.นาสี     
 

ประโยชน์อย่าง
ทั่วถึง 

95 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

20,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ กองช่าง กองคลัง 

96 โครงการต่อเติมศาลาพัก
ญาติ วัดป่าบ้านน้ำกง 

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ใน
การประกอบศาสนกิจ 

50,000.00 50,000.00 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ร้อย

ล่ะ 100 

เป็นสถานที่ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน
ในการประกอบ

ศาสนากิจ 

กองช่าง กองคลัง 

97 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไป
ป่าช้าบ้านนานิคม หมู่ 10 

เพ่ือให้การสัญจรได้
สะดวกขี้น 

200,000.00 200,000.00 ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

 ร้อยล่ะ 100 

การสัญจรสะดวก
ขี้น 

กองช่าง กองคลัง 

98 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า
หมู่บ้านดงยาง หมู่ 6 

เพ่ือให้การสัญจรได้
สะดวกขี้น 

200,000.00 200,000.00 ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

 ร้อยล่ะ 100 

การสัญจรสะดวก
ขี้น 

กองช่าง กองคลัง 

99 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน  บ้านน้ำกง หมู่ 11 
จำนวน  2  จุด 

เพ่ือให้การสัญจรได้
สะดวกขี้น 

200,000.00 200,000.00 ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

 ร้อยล่ะ 100 

การสัญจรสะดวก
ขี้น 

กองช่าง กองคลัง 

100 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน ซอยข้างบ้านแม่
กองจันทร์ 
 บ้านคูหาพัฒนา หมู่ 7 

เพ่ือให้การสัญจรได้
สะดวกขี้น 

150,000.00 150,000.00 ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

 ร้อยล่ะ 100 

การสัญจรสะดวก
ขี้น 

กองช่าง กองคลัง 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : อบต.นาสี     
 

101 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน สายข้างบ้านนาง
สงกรานต์ 
 บ้านหินฮาว หมู่ 4 

เพ่ือให้การสัญจรได้
สะดวกขี้น 

200,000.00 200,000.00 ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

 ร้อยล่ะ 100 

การสัญจรสะดวก
ขี้น 

กองช่าง กองคลัง 

102 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน สายลานมันครูโย 
บ้านห้วยหันพัฒนา หมู่ 14 

เพ่ือให้การสัญจรได้
สะดวกขี้น 

200,000.00 200,000.00 ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

 ร้อยล่ะ 100 

การสัญจรสะดวก
ขี้น 

กองช่าง กองคลัง 

103 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน สายหน้าบ้านตา
เปลี่ยน บ้านขาม หมู่ 2 

เพ่ือให้การสัญจรได้
สะดวกขี้น 

200,000.00 200,000.00 ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

 ร้อยล่ะ 100 

การสัญจรสะดวก
ขี้น 

กองช่าง กองคลัง 

104 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านนา
สี โดยการลงหินคลุก 

เพ่ือให้การสัญจรได้
สะดวกขึ้น สามารถ
ลำเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรได้ 

70,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ กองช่าง กองคลัง 

105 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เพ่ือบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ให้สามารถ
ใช้งานได้ดี 

480,000.00 269,325.68 ได้บรรเทาความ
เดือนร้อนของ
ประชาชน 
 ร้อยล่ะ 100 

มีระบบบริการ
สาธารณะที่ดีมี
ประสิทธิภาพ 
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

กองช่าง กองคลัง 
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106 โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ย
ชีวภาพ 

เพ่ือส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

20,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด กองช่าง 

107 โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
เกษตรกรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
เกษตรกรตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

30,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด กองช่าง 

108 วัสดุการเกษตร เพ่ือจัดซื้อดอกดาวเรือง 
เพ่ือถวายความอาลัย
รัชกาลที่ 9 และวัสดุ
การเกษตรอื่น ๆ  

20,000.00 17,500 ได้รับวัสดุ
การเกษตร ร้อย

ล่ะ 100 

ได้แสดงออกถึง
การถวายความ
อาลัยรัชกาลที่ 9 
และงานด้าน
การเกษตรอื่น ๆ 

สำนักปลัด กองช่าง 

109 โครงการรักษ์น้ำรักษ์ป่า 
รักษาสิ่งแวดล้อม 

เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้คง
อยู่สืบไป 

20,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด กองช่าง 

110 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

เพ่ือจ้างบริการบุคล
ภายนอกจดมาตรวัตน้ำ
และเก็บค่าน้ำประปา 

258,000.00 159,500.00 บริการเก็บขยะ
มูลฝอย 

ร้อยละ 100 

การบริหารจัดการ
ขยะอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

กองช่าง สำนักปลัด 

111 โครงการตรวจสอบคุณภาพ
น้ำประปาทุกหมู่บ้าน 

เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
น้ำประปาทุกหมู่บ้าน 
ให้มีคุณภาพ 

35,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ กองช่าง สำนักปลัด 
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112 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน กิจการประปา 

เพ่ือเป็นค่าบำรุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ในกิจการประปา 

100,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ กองช่าง สำนักปลัด 

113 วัสดุเครื่องแต่งกาย งาน
กิจการประปา 
 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุเครื่อง
แต่งกาย งานกิจการ
ประปา 

5,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ กองช่าง สำนักปลัด 

114 ค่าไฟฟ้า เพ่ือจ่ายค่าไฟฟ้าในงาน
กิจการประปา 

500,000.00 124,457.49 จ่ายค่าไฟฟ้า 
ร้อยล่ะ 100 

ประชาชนได้มี
น้ำประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง สำนักปลัด 

115 โครงการขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านซำภู
ทอง หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
น้ำประปาอย่างทั่วถึง 

200,000.00 200,000.00 มีน้ำประปาใช้ 
ร้อยล่ะ 100 

ประชาชมี
น้ำประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง สำนักปลัด 

116 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพ่ือสมทบกองทุน
ประกันสังคม ให้แก่
พนักงานจ้าง ตามพรบ.
ประกันสังคม พ.ศ.
2533 

227,920.00 91,766.00 สมทบกองทุน 
ร้อยล่ะ 100 

พนักงานจ้างได้รับ
การคุ้มครองสิทธิ
และสวัสดิการ 

สำนักปลัด กองคลัง 

117 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

4,536,000.0
0 

2,222,300.0
0 

จ่ายเบี้ย 
ร้อยล่ะ 100 

สร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่

ผู้สูงอายุ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัด 

118 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพคน
พิการ 

1,728,000.0
0 

776,000.00 จ่ายเบี้ย 
ร้อยล่ะ 100 

มีสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้

พิการหรือทุพพล
ภาพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัด 
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119 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

120,000.00 43,000.00 จ่ายเบี้ย 
ร้อยล่ะ 100 

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัด 

120 สำรองจ่าย 
 

เพ่ือจ่ายสำหรับกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดข้ึนหรือเพ่ือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

600,000.00 535,952.96 เพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อน  
ร้อยล่ะ 100 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ 
และบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนได้ 

สำนักปลัด กองช่าง 

121 รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
 

เพ่ือสมทบเข้าระบบ
หลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) 

98,226.00 
 

98,226.00 
 

สมทบ 
ร้อยล่ะ 100 

สมทบเข้าระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 

สำนักปลัด กองช่าง 

122 เงินช่วยพิเศษ 
 

เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
และสิทธิประโยชน์
ต่างๆของพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

40,000.00 0 0 ยังไม่ดำเนินการ สำนักปลัด กองคลัง 

123 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 
 

 154,244.00 
 

154,244.00 
 

สมทบ 
ร้อยล่ะ 100 

สมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

สำนักปลัด กองคลัง 
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   3.1.3 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)     

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่ดำเนิน 
การจริง  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

1 อุดหนุน ค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียนในเขต 
อบต.นาสี 

เพ่ือสนับสนุน
ค่าอาหารกลาง 
วันโรงเรียนใน
เขต อบต.นาสี 

โรงเรียนในเขต 
อบต.นาสี ได้รับเงิน
อุดหนุน 

873,000 สำเร็จ
ร้อยละ 
100 

เด็กนักเรียนได้มีอาหาร
กลางวันตามหลัก
โภชนาการ 

สำนักปลัด 1.โรงเรียนบ้านนาส ี
2.โรงเรียนบ้านหิ
ฮาวน้ำกงวิทยา 

2 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตำบลนาสี สำหรับจัด
กิจกรรมงานบุญ
ประเพณีข้าวจี่ใหญ่ 

เพ่ือให้ประชาชน
ร่วมสืบสาน
ประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น 

สภาวัฒนธรรม
ตำบลนาสี  ได้รับ
เงินอุดหนุน 

10,000 สำเร็จ
ร้อยละ 
100 

ประชาชนร่วมสืบสาน
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

สำนักปลัด สภาวัฒนธรรม
ตำบลนาสี 

3 อุดหนุนสำนักงานเหล่า
กาชาดจังหวัด
หนองบัวลำภู 

เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมของ
สำนักงานเหล่า
กาชาดจังหวัด
หนองบัวลำภู 

สำนักงานเหล่า
กาชาดจังหวัด
หนองบัวลำภู ได้รับ
เงินอุดหนุน 

20,000 สำเร็จ
ร้อยละ 
100 

สำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดหนองบัวลำภู ได้
ดำเนินกิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

สำนักงานเหล่า
กาชาดจังหวัด
หนองบัวลำภู 
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4 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัด
หนองบัวลำภู 

เพ่ือการ
ดำเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าในเขต 
อบต.นาสี 

-โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า ม.10 
-โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า ม.12 

104,683.45 
 
 

177,415.63 

สำเร็จ
ร้อยละ 
100 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ได้รับความสะดวกและ
ความความปลอดภัย 

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัด
หนองบัวลำภู 

     
   3.1.4 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  ขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แบบ 
ผ.03) 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์  เป้าหมายที่
ดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

 -  -  -   -  -  -  -  - 
         

 รวม   
 
 
    3.1.5 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู (แบบ ผ.05) 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เป้าหมายที่
ดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

 -  -  -  -  -  -  -  - 
        

รวม   
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    3.1.7 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06)  

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1 โครงการกิจกรรม 5ส เพ่ือให้เจ้าหน้าที่อบต.
และประชาชนมี
จิตสำนึกในการทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เจ้าหน้าที่อบต.และ
ประชาชนในพื้นท่ี
ร่วมกิจกรรม 5ส ใน
บริเวณสำนักงาน
และบริเวณหมู่บ้าน 
ชุมชน ทุกวันศุกร์ 

 - ร้อยละร้อยความ
พึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

เจ้าหน้าที่อบต.และ
ประชาชนในพื้นท่ีมี
จิตสำนึกในการทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 

2 โครงการรณรงค์ลดโลก
ร้อน 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่อบต.
และประชาชนมี
จิตสำนึกในการปลูก
ป่า และลดการใช้
พลังงาน 

เจ้าหน้าที่อบต.และ
ประชาชน ร่วมกัน
ปลูกต้นไม้ บริเวณ
สำนักงาน และติด
ป้ายรณรงค์ลดการใช้
พลังงาน ไฟฟ้า 
น้ำประปา 

 - ร้อยละร้อยความ
พึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

เจ้าหน้าที่อบต.และ
ประชาชน ร่วมกัน
ปลูกต้นไม้ บริเวณ
สำนักงาน และมี
จิตสำนึกในการลดการ
ใช้พลังงาน ไฟฟ้า 
น้ำประปา 

สำนักปลัด 
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3 โครงการเข้าวัดฟังธรรม
เนื่องในวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม
และสืบสานงานบุญ
ประเพณีท้องถิ่น วัน
สำคัญต่าง ๆทางระ
พุทธศาสนา 

เจ้าหน้าที่อบต.และ
ประชาชน ร่วมงาน
บุญประเพณีบุญ
ข้าวจี่ใหญ่ วัดถ้ำ
สุวรรณคูหา 

 - ร้อยละร้อยความ
พึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

เจ้าหน้าที่อบต.และ
ประชาชน ร่วมสืบสาน
งานบุญประเพณีบุญ
ข้าวจี่ใหญ่ วัดถ้ำ
สุวรรณคูหา 

สำนักปลัด 

4 โครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.นาสี 

เพ่ือประสานความ 
สัมพันธ์ระหว่างครู 
ผู้ปกครอง นักเรียน ไป
ด้วยดีและอบอุ่น 

ออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนผู้ปกครอง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นาสี ทุกคน 

 - ร้อยละร้อยความ
พึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ครูได้รู้จักผู้ปกครอง 
ของนักเรียน มี
สัมพันธภาพที่ดี 
ต่อกันทราบข้อมูลและ
ปัญหา 

สำนักปลัด 

5 โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ 

เพ่ือจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนได้แสวงหา
ความรู้ มีทักษะชีวิตที่
ดีจากแหล่งเรียนรู้ 

นักเรียนได้ทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ทางวัฒนธรรม และ
ศึกษาธรรมชาติ ของ
วัดถ้ำสุวรรณคูหา 

 - ร้อยละร้อยความ
พึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้ 

สำนักปลัด 

รวม  -  
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    3.1.8 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  ดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08) 

ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ
ที่ดำเนินการ

จริง 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1.ครุภัณฑ์
สำนักงาน 
 
2.ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 
3.ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือให้การทำงานมีความ
คล่องตัวมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากข้ึน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน เช่น โต๊ะ 
เก้าอ้ี ตู้เอกสาร 
-จัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค 
- จัดซื้อปริ้นเตอร์ 
-จัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค 
- จัดซื้อปริ้นเตอร์ 

109,450 
 
 

38,900 
 
 
 

20,000 

การทำงานมีความคล่องตัว 
มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลมากข้ึน 

สำนักปลัด 
 
 

สำนักปลัด 
 
 
 

กองคลัง 

2 แผนงาน
สาธารณสุข 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1.ครุภัณฑ์
สำนักงาน 
2. ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพ่ือให้การทำงานมีความ
คล่องตัวมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากข้ึน 

-จัดซื้อชุดรับแขก 
 
-จัดซื้อเครื่องทำน้ำ
เย็น 

10,000 
 

5,000 

การทำงานมีความคล่องตัว 
มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : อบต.นาสี     
 

3 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

โครงการจัดซื้อ
เต็นท์ผ้าใบพร้อม
โครงเหล็กแบบโค้ง  

เพ่ืออำนวยความสะดวก
ให้แก่ชุมชน และเพ่ือให้
การทำงานมีความคล่องตัว
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน 

-จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ
พร้อมโครงเหล็ก
แบบโค้ง 

250,000 การทำงานมีความคล่องตัว 
มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลมากข้ึน 
และอำนวยความสะดวกแก่
ชุมชน 

กองช่าง 
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ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
----------------- 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั ่วไปและข้อมูลพื ้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 18.88 94.40 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13.50 90.00 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 60.25 92.69 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 10 9.00  
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 9.38  
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9.50  
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4.63  
 3.5 กลยุทธ์        5 4.50  
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4.50  
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 4.75  
 3.8 แผนงาน       5 4.63  
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4.63  
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4.75  

รวมคะแนน  100 92.63 92.63 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื ้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 

20 18.88 94.4  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู ่บ ้าน/ชุมชน/ตำบล ล ักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3   

1.2 ข้อม ูลเก ี ่ยวกับด ้านการเม ือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร 
ฯลฯ 

2 2   

1.3 ข้อมูลเกี ่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2   

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 1.88   

1.5 ข้อมูลเกี ่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที ่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) 

2 1.75   

1.6 ข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับศาสนา ประเพณี  
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ ่น สินค้าพื ้นเมืองและของที ่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 1.88   

 
 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 
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 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น ้ ำ  ป ่ า ไ ม ้  ภ ู เ ข า  ค ุ ณ ภ า พ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1.75   

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 2.00   

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ 
ร ่ วมต ัดส ินใจ ร ่ วมตรวจสอบ ร ่ วมรับ
ประโยชน์ ร ่วมแก้ป ัญหา ปร ึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ
พ ัฒนาท ้องถ ิ ่นตามอำนาจหน ้าท ี ่ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 

3 2.63   

รวม 20 18.88 94.4  
   
  1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13.50 90.00  
 2.1 การว ิ เคราะห ์ท ี ่ครอบคล ุมความ

เช ื ่อมโยง ความสอดคล้องย ุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส ่ วนท ้ อ งถ ิ ่ น ใน เขตจ ั งหวัด 
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบล
นาสี นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0  

2 1.88   

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1 1.00   

2.3 การวิเคราะห์ทางส ังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศ ึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 2.00   

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ

2 1.63   
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กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 
2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธ ร ร ม ช า ต ิ ต ่ า ง  ๆ  ท า ง ภ ู ม ิ ศ า ส ต ร์  
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ี
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 1.75   

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื ่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบนัและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ ่น ด ้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน
ได ้ แก่  S-Strength (จ ุ ดแข ็ ง ) W-Weakness 
(จ ุดอ ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

2 1.63   

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

2 1.63   

2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณ
ที ่ได้ร ับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น 
สร ุ ปสถานการณ ์ การพ ัฒนา  การตั้ ง
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การ
ประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ ่นไป
ปฏิบ ัต ิในเชิงปร ิมาณ และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิง
คุณภาพ 

1 1.00   

2.9 ผลที ่ ได ้ร ับจากการดำเน ินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผล
ที ่ได้ร ับ/ผลที ่สำคัญ ผลกระทบ และสรุป
ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1.00   

รวม 15 13.50 90.00  
   
 
 
  1.4 ยุทธศาสตร์ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65 60.25 92.69  
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 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนาสีสอดคล ้องก ับสภาพส ั งคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับย ุทธศาสตร ์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนาสี และเช่ือมโยงหลัก
ประชาร ัฐ แผนย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

10 9.00   

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื ่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อมของท้องถิ ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐก ิ จและส ั งคมแห ่ งชาต ิ    และ 
Thailand 4.0 

10 9.38   

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

10 9.50   

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ต้องการจะ
เป ็นหร ือบรรล ุถ ึงอนาคตอย ่างช ัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที ่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนาสี และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 4.63   

 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือ
ส ิ ่ งท ี ่ ต ้ องทำตามอำนาจหน ้าท ี ่ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ที่จะ

5 4.50   
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นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล
ยุทธ์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล
ยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกล
ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจน  

5 4.75   

3.7 จดุยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่
ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร ์

5 4.63   

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนาสี ที่มีความชดัเจน 
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 4.63   

 3.9 ความเชื ่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่
การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จ า ก แ ผ น ย ุ ท ธ ศ า สต ร ์ ช า ต ิ  2 0  ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที ่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนา
ภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
นาสี 

5 4.63   

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุด
หร ือเป็นโครงการที ่ เป็นชุด กล ุ ่มหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็น
ต้น เพื ่อนำไปสู ่การจัดทำโครงการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี ่ปี
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 4.75   

รวม 65 60.25 92.69  
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9.63  
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน       เชิง

ปริมาณ  
10 9.38  

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน       เชิง
คุณภาพ  

10 9.38  

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9.38  
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 55.88  
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.63  
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.63  
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4.75  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4.63  
 5.5 เป ้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4.75  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.38  
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4.75  
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4.50  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4.50  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.75  
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 4.88  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4.75  
รวมคะแนน  100 93.63 93.63 
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  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9.63   

รวม 10 9.63 96.30  

   
  2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
นำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่
ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ม ีจำนวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธ ิ บ า ย ไ ด ้ ต า ม ห ล ั ก ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ ่นตาม
อำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว้ 

10 9.38   

2.2 ว ิเคราะห์ผลกระทบ/สิ ่งท ี ่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ดำเนินการใน        เชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

    

รวม 10 9.38 93.80  
  
  
 
 
  2.4  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเม ินผลการนำแผนพ ัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสทิธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ 
มาใช้เพื ่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรง
ต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดำเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัต ิราชการตามที ่ได ้รับ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 9.38   

3.2 ว ิเคราะห์ผลกระทบ/สิ ่งท ี ่กระทบ 
( Impact)  โครงการที ่ดำเน ินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

    

รวม 10 9.38 93.8  

   
  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ในมิติต่าง ๆ 
จนนำไปสู่การจดัทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

10 9.38   

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง  ๆ
ที ่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น      (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

รวม 10 9.38 93.8  

   
  2.6 โครงการพัฒนา 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60    
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาสี และดำเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิส ัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนาสี ที ่กำหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื ่องใดเรื ่อง
หนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5 4.63   

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการม ีว ัตถ ุประสงค ์ช ัดเจน (clear 
objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล ้องก ับความเป ็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได ้ช ัดเจน ม ีล ักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

5 4.63   

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้องสภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็น
ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน
สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
ค ือกล ุ ่ ม เป ้ าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว ่าใครค ือกล ุ ่ม เป ้าหมายหล ัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

5 4.75   

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการสอดคล้อง

5 4.63   
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ก ั บ  (1 )  ค ว ามม ั ่ น ค ง  (2 ) ก า รส ร ้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติโครงการมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที ่ต ่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที ่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรา้งสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อม
ล้ำทางสังคม (4)  การรองรับการเชื ่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 4.75   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 
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 5 .6  โคร งการม ี ความสอดคล ้ อ ง กั บ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปร ับเปล ี ่ยนโครงสร ้างเศรษฐก ิจ ไปสู่  
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี ่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จ า ก ก า ร ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ด ้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลย ี  ความค ิดสร ้างสรรค ์  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที ่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4.38   

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จ ังหว ัดโครงการพัฒนาท้องถ ิ ่นม ีความ
สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วน
หนึ ่งออกจากกันได้ นอกจากนี ้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 4.75   

 
 
 
 
 
 
   

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 

5 4.50   
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ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐเป็นโครงการที่
ดำเนินการภายใต้พื ้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ 
เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการ
ที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ ่นมีความมั ่นคง มั ่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
(LSEP) 
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เ ป ้ า ห ม า ย  ( ผ ล ผ ล ิ ต ข อ ง โ ค ร ง ก า ร )  
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึง
หลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ
ได ้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประส ิ ทธ ิ ผล  (Effectiveness) (4) ความ
ย ุ ต ิ ธรรม  (Equity) (5 )  ความโปร ่ ง ใ ส 
(Transparency) 

5 4.50   

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณการประมาณการ
ราคาเพื ่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง 
หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี
ความโปร ่งใสในการกำหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาด
เคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้า
ของการนำไปตั ้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เง ินสะสม หรือ
รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 4.75   

 
 
 
 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการกำหนดตัวชี ้ว ัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ มีการกำหนดดัชนีชี้ วัดผลงาน  
(Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถ

5 4.88   
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ว ั ด ไ ด ้  (measurable) ใ ช ้ บ อ ก
ประสิทธิผล  (effectiveness) ใช้บอก
ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ (efficiency) ได ้ เช ่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การ
กำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้
จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที ่ตั ้งไว้ การ
ได ้ผลหร ือผลท ี ่ เก ิดข ึ ้นจะต ้องเท ่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ใน
การดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4.75   

รวม 60 55.88 93.13  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 
 
  การประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ถูกกำหนดขึ้นโดยหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ซึ่งกำหนด  ให้
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้คะแนนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 
2561 – 2564 ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย และให้ถือเป็น      ส่วน
หนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้ต้องมีการ ประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เม่ือวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ 
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  เพื่อทำการประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 
– 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 

  การประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น มีแบบการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ   
  - ส่วนที่ 1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คะแนนรวม 100 คะแนน)  
  - ส่วนที่ 2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คะแนนรวม 100 คะแนน)   
  และเพื่อให้เกิดความสอดคล้องต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนประเมิน ทั้ง 2 ส่วน
นั้น จะต้องมีคะแนนไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 จากการรวบรวมคะแนนการประเมินที่ได้จาก คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  จำนวน 8 ท่าน สามารถสรุปผลการประเมิน คุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ทั้ง 2 ส่วน เป็นคะแนน ค่าเฉลี่ย 
ได้ดังนี้  
  ส่วนที่ 1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ สอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนเฉลี่ย 92.63 คะแนน  
  ส่วนที่ 2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ สอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนเฉลี่ย 93.63 คะแนน   

  ซึ่งทั้ง 2 ส่วน มีรายละเอียดของเกณฑ์การให้คะแนน และคะแนนประเมินที่ได้รับ (ค่าเฉลี่ย) 
ตามตารางที่ 1 – 4   
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  และในการประเมินแผน
นั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื ่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑ๆ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  และในการประเมินแผน
นั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื ่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ป ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙   

และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ซึ ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธ ีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู ้บร ิหารท้องถิ ่น  เพื ่อให้ผ ู ้บร ิหารท้องถิ ่นเสนอต่อสภาท้องถิ ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี   โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ 
การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบล  ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล แบบที่  
๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

         ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 

       ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 

       ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและ
บางเรื่องอาจทำไม่ได้   
 

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

       ๑  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และให้มีความสอดคล้องกัน   

       ๒  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
                 ๓  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั ้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

       ๔  องค์การบริหารส่วนตำบล ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกันกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ  ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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