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คจานจา
ด ด้วยระเบบียบกระทรวงมหาดไทย วว่าด ด้วยการจจัดททาแผนพจัฒนาของ

องคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข ด้อ ๒๙  และระเบบียบ
กระทรวงมหาดไทย วว่าด ด้วยการจจัดททาแผนพจัฒนาขององคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่น
(ฉบจับทบีถิ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข ด้อ ๑๓ และ  ข ด้อ ๑๔  ได ด้กทาหนดให ด้มบีการดทาเนถนการ
ตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาขององคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่น  โดยคณะ
กรรมการตถดตามและประเมถนแผนพจัฒนามบีหน ด้าทบีถิ่ดทาเนถนการตถดตามและประเมถนผล
แผนพจัฒนาขององคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่น  ซซถิ่งคณะกรรมการจะต ด้องดทาเนถนการ
กทาหนดแนวทาง  วถธบีการในการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนา  ดทาเนถนการ
ตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนา  รายงานผลและเสนอความเหห็นซ ซถิ่งได ด้จากการ
ตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาตว่อผผ ด้บรถหารท ด้องถถถิ่น  เพพถิ่อให ด้ผผ ด้บรถหารท ด้องถถถิ่น
เสนอตว่อสภาท ด้องถถถิ่น  และคณะกรรมการพจัฒนาท ด้องถถถิ่น  พร ด้อมทจั ทั้งประกาศผลการ
ตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาให ด้ประชาชนในท ด้องถถถิ่นทราบในทบีถิ่เปถดเผยภายใน
สถบห ด้าวจันนจับแตว่วจันรายงานผลและเสนอความเหห็นดจังกลว่าวและต ด้องปถดประกาศไว ด้
เปห็ นระยะเวลาไมว่น ด้อยกวว่าสามสถบวจันโดยอยว่างน ด้อยปบีละสองครจั ทั้ง (ภายในเดพอน
เมษายนและภายในเดพอนตตุลาคมของทตุกปบี )    

ดจังนจั ทั้น  เพพถิ่อให ด้เปห็ นไประเบบียบกระทรวงมหาดไทยดจังกลว่าว  
คณะกรรมการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาองคค์การบรถหารสว่วน
ตทาบลสระจรเข ด้  จซงได ด้ดทาเนถนการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนา
องคค์การบรถหารสว่วนตทาบลสระจรเข ด้  ประจทาปบีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ห ด้วงทบีถิ่ 1 เดพอน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวว่างเดพอนตตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ ถซง มบีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)  ขซทั้น  เพพถิ่อรายงานและเสนอความเหห็นทบีถิ่
ได ด้จากการตถดตามให ด้ นายกองคค์การบรถหารสว่วนตทาบลนากลาง   ทราบ  
คณะกรรมการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่นองคค์การบรถหาร
สว่วนตทาบลนากลาง หวจังเปห็ นวว่ารายงานผลการตถดตามฯ ฉบจับนบีทั้จะสามารถ
เปห็ นประโยชนค์อยว่างยถถิ่งในการพจัฒนาตทาบลนากลาง  สามารถแก ด้ไขปจัญหา
ให ด้กจับประชาชนได ด้ และประชาชนเกถดความพซงพอใจสผงสตุด  

 



คณะกรรมการตถดตามและประเมถนผล 
แผนพจัฒนาองคค์การบรถหารสว่วนตทาบลนากลาง

เมษายน  พ.ศ.256๑  



สารบ พัญ

เร ดืถิ่อง                      
หนท้า 

สว่วนททถิ่  ๑  บทนทา  ๑ 
– ๑๓

สว่วนททถิ่  ๒  แผนยตุทธศาสตรค์  วถสจัยทจัศนค์  พจันธกถจ  จตุดมตุว่งหมาย 
๑๖ – ๓๑

   และแนวทางการพจัฒนาองคค์การบรถหารสว่วนตทาบลนากลาง

สว่วนททถิ่  ๓  สรตุปรายงานผลและเสนอความเหห็นการตถดตามและประเมถนผล
แผนพจัฒนา ๕๓ – ๕๖

สว่วนททถิ่  ๔  สรตุปรายงานผลปจัญหาและอตุปสรรคและเสนอความเหห็น 

     

******************************* 





สว่วนททถิ่ ๑

พระราชบจัญญจัตถกทาหนดแผนและขจั ทั้นตอนการกระจายอทานาจให ด้แกว่
องคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ สว่งผลให ด้องคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่นมบี
บทบาทและอทานาจหน ด้าทบีถิ่ตว่างๆ เพถถิ่มมากขซทั้น ทจั ทั้งในด ด้านโครงสร ด้างพพทั้นฐาน ด ด้านงาน
สว่งเสรถมคตุณภาพชบีวถต ด ด้านการจจัดระเบบียบชตุมชน/สจังคม และการรจักษาความสงบ
เรบียบร ด้อย ด ด้านการวางแผน การสว่งเสรถมการลงทตุนพาณถชยกรรม และการทว่องเทบีถิ่ยว  
ด ด้านการบรถหารจจัดการ และการอนตุรจักษค์ทรจัพยากรธรรมชาตถ  ส ถถิ่งแวดล ด้อม และด ด้าน
ศถลปวจัฒนธรรม จารบีตประเพณบี และภผมถปจัญญาท ด้องถถถิ่น แม ด้วว่าองคค์กรปกครองสว่วน
ท ด้องถถถิ่นจะมบีอทานาจหน ด้าทบีถิ่เพถถิ่มมากขซทั้น แตว่องคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่นสว่วนใหญว่ยจังคง
มบีทรจัพยากรจทากจัด ทจั ทั้งทรจัพยากรบตุคคล งบประมาณ และวจัสดตุอตุปกรณค์  เพพถิ่อให ด้การ
ดทาเนถนงานขององคค์กรเปห็ นไปอยว่างมบีประส ถทธถภาพและประสถทธถผลมบีความโปรว่งใส 
และเกถดประโยชนค์สผงสตุดแกว่ท ด้องถถถิ่นของตน  จซงกทาหนดให ด้องคค์กรปกครองสว่วนท ด้อง
ถถถิ่น  มทหนท้าททถิ่จ พัดทจาแผนพ พัฒนาทท้องถติถิ่น  อจันเปห็ นเครพถิ่องมพอทบีถิ่สทาคจัญประการหนซถิ่งทบีถิ่
จะให ด้องคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่นสามารถดทาเนถนงานได ด้ตามเปด้าหมายทบีถิ่วางไว ด้  จซง
จทาเปห็ นต ด้องมบีการกทาหนดแผนพจัฒนาทบีถิ่สามารถตอบสนองตว่อการททางานเพพถิ่อพจัฒนา
ท ด้องถถถิ่นและสามารถบว่งชบีทั้ความสทาเรห็จของแผนได ด้ด ด้วยเหตตุผลทบีถิ่มบีการวางแผนมบีความ
สทาคจัญ ๕ ประการคพอ 

(๑)  เปห็ นการลดความไมว่แนว่นอนและปจัญหาความยตุว่งยากซจับซ ด้อนทบีถิ่จะ
เกถดขซทั้นในอนาคต 

(๒)  ททาให ด้เกถดการยอมรจับแนวความคถดใหมวๆ่  เข ด้ามาในองคค์กร 
(๓)  ททาให ด้การดทาเนถนการขององคค์กรบรรลตุเปด้าหมายทบีถิ่ปรารถนา 
(๔)  เปห็ นการลดความสผญเปลว่าของหนว่วยงานทบีถิ่ซททั้าซ ด้อน และ 
(๕)  ททาให ด้เกถดความแจว่มชจัดในการดทาเนถนงาน 
ดจังนจั ทั้น  การวางแผนคพอ  ความพยายามทบีถิ่เปห็ นระบบ (System 

attempt) เพพถิ่อตจัดสถนใจเลพอกแนวทางปฏถบจัตถทบีถิ่ดบีทบีถิ่สตุดสทาหรจับอนาคต  เพพถิ่อให ด้
องคค์การบรรลตุผลทบีถิ่ปรารถนา จากทบีถิ่กลว่าวมาข ด้างต ด้น แม ด้วว่าองคค์กรปกครองสว่วนท ด้อง
ถถถิ่นจะมบีแผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่นทบีถิ่ดบีเทว่าไรกห็ตาม แตว่หากไมว่สามารถบว่งช บีทั้ถซงผลการดทาเนถน
งานทบีถิ่เกถดขซทั้นได ด้  กห็ไมว่สามารถทบีถิ่จะบว่งบอกความสทาเรห็จของแผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่นได ด้  
“ระบบตติดตาม” จซงเปห็ นเครพถิ่องมพอสทาคจัญทบีถิ่ชว่วยในการปรจับปรตุงประสถทธถภาพในการ
ดทาเนถนงาน รวมถซง “ระบบประเมตินผล” ทบีถิ่คอยเปห็ นตจัวบว่งชบีทั้วว่า ผลจากการดทาเนถน
งานเปห็ นไปตามหรพอบรรลตุตามเปด้าหมายหรพอไมว่อยว่างไร เพพถิ่อนทาข ด้อมผลดจังกลว่าวมาใช ด้
ในการปรจับปรตุง แก ด้ไข ขยายขอบเขต หรพอแม ด้แตว่ยตุตถการดทาเนถนงาน  

การตถดตามและการประเมถนผลถพอได ด้วว่าเปห็ นเครพถิ่องมพอทบีถิ่จทาเปห็ นในการ
ปรจับปรตุงประสถทธถภาพของโครงการทบีถิ่ดทาเนถนการอยผว่โดยทบีถิ่ “การตติดตาม” 
(monitoring) หมายถซง กถจกรรมภายในโครงการซซถิ่งถผกออกแบบมา เพพถิ่อให ด้ข ด้อมผล
ปด้อนกลจับ (feedback) เกบีถิ่ยวกจับการดทาเนถนงานโครงการ ปจัญหาทบีถิ่กทาลจังเผช ถญอยผว่และ
ประสถทธถภาพของวถธบีการดทาเนถนงาน หากไมว่มบีระบบตถดตามของโครงการแล ด้ว ยว่อม
สว่งผลให ด้เกถดความลว่าช ด้าในการดทาเนถนงานให ด้ลตุลว่วง คว่าใช ด้จว่ายโครงการสผงเกถนกวว่าทบีถิ่
กทาหนดไว ด้ กลตุว่มเปด้าหมายหลจักของโครงการไมว่ได ด้รจับประโยชนค์หรพอได ด้รจับน ด้อยกวว่าทบีถิ่
ควรจะเปห็ น เกถดปจัญหาในการควบคตุมคตุณภาพของการดทาเนถนงานเสบียเวลาในการ
ตรวจสอบความขจัดแย ด้งในการปฏถบจัตถงานภายในหนว่วยงานหรพอระหวว่างหนว่วยงานกจับ
กลตุว่มเปด้าหมายทบีถิ่ได ด้รจับประโยชนค์จากโครงการในทางตรงกจันข ด้ามหากโครงการมบี
ระบบตถดตามทบีถิ่ดบีแล ด้ว จะกว่อให ด้เกถดประสถทธถภาพในการใช ด้ต ด้นทตุน (cost-effective) 
ดทาเนถนงานด ด้านตว่างๆ  เปห็ นการให ด้ข ด้อมผลปด้อนกลจับเกบีถิ่ยวกจับการบรรลตุเปด้าหมายของ
โครงการตว่างๆ  การระบตุปจัญหาทบีถิ่เกถดขซทั้นในโครงการและการเสนอทางแก ด้ปจัญหา  
การตถดตามดผความสามารถในการเข ด้าถซงโครงการของกลตุว่มเปด้าหมาย  การตถดตามดผ
ประสถทธถภาพในการดทาเนถนงานของสว่วนตว่างๆ ในโครงการ และการเสนอวถธบีการ
ปรจับปรตุงการดทาเนถนงานโดยสว่วนใหญว่แล ด้วผผ ด้บรถหารโครงการมจักจะไมว่ให ด้ความสทาคจัญ
กจับการวางระบบตถดตามโครงการ เนพถิ่องจากวว่าเปห็ นส ถถิ่งทบีถิ่ต ด้องใช ด้เทคนถคเชถงวถชาการ
คว่อนข ด้างสผง จซงปลว่อยให ด้เปห็ นหน ด้าทบีถิ่ของหนว่วยงานระดจับสผงกวว่าเปห็ นผผ ด้ดทาเนถนการ

บทนจาบทนจา



นอกจากนบีทั้ยจังเสบียคว่าใช ด้จว่ายสผง และกว่อให ด้เกถดความยตุว่งยากซจับซ ด้อนในทาง
ปฏถบจัตถ อยว่างไรกห็ตามในความเปห็ นจรถงแล ด้วขซทั้นอยผว่กจับความจทาเปห็ นและทรจัพยากร
ทบีถิ่มบีอยผว่ในแตว่ละโครงการ เพราะฉะนจั ทั้นจะเหห็นได ด้วว่าการวางระบบตถดตามไมว่
จทาเปห็ นทบีถิ่จะต ด้องแบกรจับภาระต ด้นทตุนทบีถิ่สผงหรพอมบีความซจับซ ด้อนแตว่อยว่างใด บาง
โครงการมบีระบบตถดตามทบีถิ่อาศจัยพนจักงาน ชจัถิ่วคราว (part-time) เพบียงคน
เดบียว โดยมบีหน ด้าทบีถิ่จจัดททารายงานการตถดตามประจทาไตรมาส หรพอในบาง
โครงการอาศจัยพนจักงานเตห็มเวลา (full-time)  เพบียงจทานวนหนซถิ่งทบีถิ่มบีความ
เชบีถิ่ยวชาญในการททาการศซกษาตถดตามเพพถิ่อจะเลพอกใช ด้วถธบีตถดตามทบีถิ่กว่อให ด้เกถด
ประสถทธถภาพในการใช ด้ต ด้นทตุนสผงสตุดในสว่วนของ “การประเมตินผล” นจั ทั้น เปห็ น
สถถิ่งหนซถิ่งทบีถิ่จทาเปห็ นสทาหรจับการดทาเนถนการเชว่นเดบียวกจับการตถดตาม เพราะผลทบีถิ่ได ด้
จากการประเมถนจะใช ด้ในการปรจับปรตุง แก ด้ไข การขยายขอบเขต หรพอการยตุตถการ
ดทาเนถนการซซถิ่งขซทั้นอยผว่กจับวจัตถตุประสงคค์ของการประเมถน การประเมถนผลแผนงาน
จซงเปห็ นสถถิ่งทบีถิ่จะบว่งชบีทั้วว่าแผนงานทบีถิ่กทาหนดไว ด้ได ด้มบีการปฏถบจัตถหรพอไมว่ อยว่างไร อจัน
เปห็ นตจัวชบีทั้วจัดวว่าแผนหรพอโครงการทบีถิ่ได ด้ดทาเนถนการไปแล ด้วนจั ทั้นให ด้ผลเปห็ นอยว่างไร 
นทาไปสผว่ความสทาเรห็จตามแผนงานทบีถิ่กทาหนดไว ด้หรพอไมว่ อบีกทจั ทั้งการตถดตามและ
ประเมถนผลยจังเปห็ นการตรวจสอบดผวว่ามบีความสอดคล ด้องกจับการใช ด้ทรจัพยากร (ง
บประมาณ) เพบียงใด ซซถิ่งผลทบีถิ่ได ด้จากการตถดตามและประเมถนผลถพอเปห็ นข ด้อมผล
ย ด้อนกลจับ (feedback) ทบีถิ่สามารถนทาไปในการปรจับปรตุงและการตจัดส ถนใจตว่อ
ไป นอกจากนบีทั้การประเมถนผลยจังถพอเปห็ นกระบวนการตจัดส ถนคตุณคว่าและการ
ตจัดสถนใจอยว่างมบีหลจักเกณฑค์โดยใช ด้ข ด้อมผลทบีถิ่เกห็บรวบรวม 

ดจังนจั ทั้นแล ด้วการตถดตามและประเมถนผลจซงเปห็ นกลไกในการตรวจ
สอบการททางานขององคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่นเพพถิ่อให ด้เกถดความโปรว่งใส เปห็ น
เขห็มทถศทบีถิ่จะชบีทั้ได ด้วว่าการพจัฒนาท ด้องถถถิ่นจะไปในทถศทางใด  จะดทาเนถนการตว่อ
หรพอยตุตถโครงการตว่างๆ  เปห็ นกลไกของการขจับเคลพถิ่อนเสรถมสร ด้างระบอบ
ประชาธถปไตยในท ด้องถถถิ่น  เพราะวว่าการดทาเนถนการใดๆ  ของหนว่วยงานหรพอ
องคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่นเมพถิ่อมบีการประเมถนผลในสถถิ่งทบีถิ่วางแผนไว ด้แล ด้วและทบีถิ่
ได ด้จจัดททาเปห็ นงบประมาณรายจว่ายได ด้รจับการตรวจตถดตามโดยคณะกรรมการทบีถิ่
ถผกจจัดตจั ทั้งขซทั้นกห็ตามหรพอจากการตถดตามการประเมถนผลโดยหนว่วยงานภาครจัฐ  
ภาคเอกชน  ภาคประชาสจังคม  สมาชถกสภาท ด้องถถถิ่น  ประชาชนในท ด้องถถถิ่นล ด้วน
เปห็ นกระบวนการมบีสว่วนรว่วมเพพถิ่อให ด้เกถดความโปรว่งใส  เปห็ นกระบวนการทบีถิ่บอกถซง
การบรรลตุเปด้าหมายขององคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่น  ซซถิ่งอาจจะเปห็ นผลผลถต  
การบรถการหรพอความพซงพอใจซซถิ่งเกถดจากกระบวนการวางแผน  ซบีถิ่งประกอบไป
ด ด้วย แผนยตุทธศาสตรค์การพจัฒนา  การวางแผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่นสบีถิ่ปบี  

จากเหตตุผลดจังกลว่าว  องคค์การบรถหารสว่วนตทาบลนากลาง จซงต ด้องการ
ดทาเนถนการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาขององคค์การบรถหารสว่วนตทาบลนากลาง
ประจทาปบีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดพอนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหวว่างเดพอน 
ตตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถซง  มบีนาคม .ศ. ๒๕๖๑) ตามระเบบียบระเบบียบกระทรวง
มหาดไทย วว่าด ด้วยการจจัดททาแผนพจัฒนาขององคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๖  ข ด้อ ๒๙  และระเบบียบกระทรวงมหาดไทย วว่าด ด้วยการจจัดททาแผน
พจัฒนาขององคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่น (ฉบจับทบีถิ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข ด้อ ๑๓ และ  ข ด้อ
๑๔  โดยคณะกรรมการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่น  จะต ด้องดทาเนถน
การ.-  

 (๑) กทาหนดแนวทาง วถธบีการในการตถดตามและประเมถนผลแผน
พจัฒนา  

 (๒) ดทาเนถนการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนา 
 (๓) รายงานผลและเสนอความเหห็นซซถิ่งได ด้จากการตถดตามและ

ประเมถนผลแผนพจัฒนาตว่อผผ ด้บรถหารท ด้องถถถิ่น เพพถิ่อให ด้ผผ ด้บรถหารท ด้องถถถิ่นเสนอตว่อสภาท ด้อง
ถถถิ่น  และคณะกรรมการพจัฒนาท ด้องถถถิ่น  พร ด้อมทจั ทั้งประกาศผลการตถดตามและประเมถน
ผลแผนพจัฒนาให ด้ประชาชนในท ด้องถถถิ่นทราบในทบีถิ่เปถดเผยภายในสถบห ด้าวจันนจับแตว่วจัน
รายงานผลและเสนอความเหห็นดจังกลว่าวและต ด้องปถดประกาศไว ด้เปห็ นระยะเวลาไมว่น ด้อย



กวว่าสามสถบวจันโดยอยว่างน ด้อยปบีละสองครจั ทั้งภายในเดพอนเมษายนและภายในเดพอน
ตตุลาคมของทตุกปบี   

 ดจังนจั ทั้น  เพพถิ่อให ด้การตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาขององคค์การ
บรถหารสว่วนตทาบลนากลาง  เปห็ นไปด ด้วยความถผกต ด้องตามระเบบียบดจังกลว่าว  คณะ
กรรมการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาองคค์การบรถหารสว่วนตทาบลนากลาง  จซง
ได ด้ดทาเนถนการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาขององคค์การบรถหารสว่วนตทาบล
นากลาง  ประจทาปบีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  รอบเดพอน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
(ระหวว่างเดพอน ตตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ถซง มบีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) ขซทั้น  โดยมบีราย
ละเอบียดดจังนบีทั้ .-

เปห็ นการประเมถนประสถทธถภาพประสถทธถผลของการดทาเนถนโครงการ/กถจกรรม  
ซซถิ่งเปห็ นการประเมถนทจั ทั้งแผนงาน  นโยบายขององคค์กรและประเมถนผลการปฏบถตถงาน
ของบตุคคลในองคค์กรวว่าแผนยตุทศาสตรค์และแนวทางทบีถิ่ถผกกทาหนดไว ด้ในรผปแบบของ
แผนนจั ทั้นดทาเนถนการบรรลตุวจัตถตุประสงคค์จรถงหรพอไมว่  สนองตอบตว่อความต ด้องการของ
ประชาชนหรพอผผ ด้ทบีถิ่มบีสว่วนได ด้เสบียทตุกฝว่ ายหรพอไมว่  การตถดตามและประเมถนผลนบีทั้ไมว่ไชว่
การตรวจสอบเพพถิ่อการจจับผถด  แตเปห็ นเครพถิ่องมพอทดสอบผลการททางานเพพถิ่อให ด้ทราบ
วว่าผลทบีถิ่เกถดขซทั้นถผกต ด้องและเปห็ นไปตามวจัตถตุประสงคค์มากน ด้อยเพบียงไร  เปห็ นการ
ตถดตามและประเมถนผลยตุทธศาสตรค์การพจัฒนา  แผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่นสบีถิ่ปบี  พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔ วว่าเปห็ นไปตามความต ด้องการของประชาชนในท ด้องถถถิ่นหรพอไมว่  
นโยบายสาธารณะทบีถิ่กทาหนดไว ด้ในรผปของการวางแผนแบบมบีสว่วนรว่วมของประชาชน
หรพอการประชาคมท ด้องถถถิ่นได ด้ดทาเนถนการตามเปด้าหมายทบีถิ่กทาหนดไว ด้หรพอไมว่  ระยะ
เวลาในการดทาเนถนการสอดคล ด้องกจับงบประมาณและสะภาพพพทั้นทบีถิ่ของท ด้องถถถิ่นหรพอ
ไมว่  การตถดตามและประเมถนผลเปห็ นการวจัดระดจับความสทาเรห็จหรพอล ด้มเหลวของ
ยตุทธศาสตรค์การพจัฒนา  แผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่นสบีถิ่ปบี  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ซซถิ่งครอบคลตุม
ถซงสถถิ่งแวดล ด้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมถนปจัจจจัยนทา
เข ด้าหรพอทรจัพยากรทบีถิ่ใช ด้โครงการ (input) การตถดตามและประเมถนผลกระบวนการนทา
นโยบายไปปฏถบจัตถ (implementation process) การประเมถนผลถตนโยบาย (policy 
outputs) การประเมนผลลจัพธค์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมถนผลกระ
ทบนโยบาย (policy impacts) สถถิ่งทบีถิ่จะได ด้รจับหรพอสนองตอบกลจับจากการตถดตาม
และประเมถนผลกห็คพอจะชว่วยททาให ด้ผผ ด้บรถหารท ด้องถถถิ่นนทาไปเปห็ นเครพถิ่องมพอในการปรจับปรตุง
นโยบาย  แผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่นสบีถิ่ปบี  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ และการเปลบีถิ่ยนแปลงของ
พพทั้นทบีถิ่และนโยบายของรจัฐบาลหรพออาจใช ด้เปห็ นเครพถิ่องมพอในการเลพอกทบีถิ่จะกระททาหรพอ
ไมว่กระททาหรพอยกเลถกโครงการในกรณบีทบีถิ่เหห็นวว่าไมว่เกถดความคตุ ด้มคว่าตว่อประชาชนหรพอ
ประชาชนไมว่พซงพอใจ  ซซถิ่งการตถดตามและประเมถนผลนบีทั้มบีทจั ทั้งในรผปของคณะกรรมการ
ตถดตามและประเมถนผลแผน  สมาชถกสภาท ด้องถถถิ่น  ประชาชนในพพทั้นทบีถิ่  องคค์กรภาค
ประชาสจังคมหรพอองคค์กรทางสจังคม  องคค์กรเอกชน  หนว่วยงานราชการทบีถิ่มบีหน ด้าทบีถิ่
กทากจับดผแลหนว่วยงานราชการอพถิ่นๆ  และทบีถิ่สทาคจัญทบีถิ่สตุดคพอผผ ด้รจับผถดชอบโครงการ
โดยตรง  

เมพถิ่อองคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่นได ด้ดทาเนถนการประกาศใช ด้แผนยตุทธศาสตรค์การ
พจัฒนา แผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่นสบีถิ่ปบี  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ และการนทาแผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่น
ไปสผว่การจจัดททางบประมาณรายจว่ายประจทาปบี  , งบประมารรายจว่ายเพถถิ่มเตถม , การจว่าย
ขาดเงถนสะสม , งบประมาณเงถนอตุดหนตุนเฉพาะกถจและงบประมาณรายจว่ายด ด้วยวถธบีกา
รอพถิ่นๆ  เมพถิ่อมบีการใช ด้จว่ายงบประมาณกห็ต ด้องมบีการตรวจสอบผลการใช ด้จว่ายงบประมาณ
วว่าดทาเนถนการไปอยว่างไรบ ด้าง  บรรลตุวจัตถตุประสงคค์มากน ด้อยเพบียงใดกห็คพอการใช ด้วถธบีการ
ตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนา

การนทาแผนไปจจัดททางบประมาณนบีทั้เปห็ นไปตามระเบบียบกระทรวงมหาดไทย วว่า
ด ด้วยวถธบีการงบประมาณขององคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข ด้อ ๒๒ ให ด้ใช ด้
แผนพจัฒนาขององคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่น เปห็ นแนวทางในการจจัดททางบประมาณ  
ให ด้หจัวหน ด้าหนว่วยงานจจัดททางบประมาณการรายรจับ  และประมาณการรว่ายจว่าย และให ด้

2.  ความสจาค พัญของการ
ตติดตามและประเมตินผล
2.  ความสจาค พัญของการ
ตติดตามและประเมตินผล

๑.  ความหมายของการตติดตามและ
ประเมตินผลแผนพ พัฒนา
๑.  ความหมายของการตติดตามและ
ประเมตินผลแผนพ พัฒนา



หจัวหน ด้าหนว่วยงานคลจังรวบรวมรายงานการเงถนและสถถตถตว่างๆ ของทตุกหนว่วยงานเพพถิ่อ
ใช ด้ประกอบการคทานวณขอตจั ทั้งงบประมาณเสนอตว่อเจ ด้าหน ด้าทบีถิ่งบประมาณ

ระเบบียบกระทรงงมหาดไทย วว่าด ด้วยเงถนอตุดหนตุนขององคค์กรปกครองสว่วนท ด้อง
ถถถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข ด้อ ๔  องคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่นอาจตจั ทั้งงบประมาณให ด้เงถน
อตุดหนตุนหนว่วยงานทบีถิ่ขอรจับเงถนอตุดหนตุนได ด้ภายใต ด้หลจักเกณฑค์  ดจังนบีทั้.-

(๑)  ต ด้องเปห็ นภารกถจทบีถิ่อยผว่ในอทานาจหน ด้าทบีถิ่ขององคค์กรปกครองสว่วนท ด้อง
ถถถิ่นผผ ด้ให ด้เงถนอตุดหนตุนตามกฎหมาย  และต ด้องไมว่มบีลจักษณะเปห็ นเงถนทตุนหมตุนเวบียน

(๒)  ประชาชนในเขตองคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่นผผ ด้ให ด้เงถนอตุดหนตุนต ด้อง
ได ด้รจับประโยชนค์จากโครงการทบีถิ่จะให ด้เงถนอตุดหนตุน

(๓)  องคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่นต ด้องให ด้ความสทาคจัญกจับโครงการอจัน
เปห็ นภารกถจหลจักตามแผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่นทบีถิ่จะต ด้องดทาเนถนการเอง และสถานะทางการ
คลจังกว่อนทบีถิ่จะพถจารณาให ด้เงถนอตุดหนตุน

(๔)  องคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่นเหห็นสมควรให ด้เงถนอตุดหนตุนหนว่วยงานทบีถิ่
ขอรจับเงถนอตุดหนตุน ให ด้นทาโครงการขอรจับเงถนอตุดหนตุนของหนว่วยงานดจังกลว่าวบรรจตุไว ด้
ในแผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่น และตจั ทั้งงบประมาณไว ด้ในหมวดเงถนอตุดหนตุนของงบประมาณ
รายจว่ายประจทาปบีหรพองบประมาณรายจว่ายเพถถิ่มเตถม ห ด้ามจว่ายจากเงถนสะสมทตุนสทารอง
เงถนสะสม หรพอเงถนกผ ด้

ระเบบียบกระทรวงมหาไทย วว่าด ด้วยการจจัดททาแผนพจัฒนาขององคค์กรปผกครอง
สว่วนท ด้องถถถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข ด้อ ๒๕ ให ด้องคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่นใช ด้ แผนพจัฒนา
ท ด้องถถถิ่นสบีถิ่ปบี  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เปห็ นกรอบในการจจัดททางบประมาณรายจว่ายประจทาปบี  
และงบประมารรายจว่ายเพถถิ่มเตถม รวมทจั ทั้งวางแนวทางเพพถิ่อให ด้มบีการปฏถบจัตถให ด้บรรลตุ
วจัตถตุประสงคค์ตามโครงการทบีถิ่กทาหนดไว ด้ในแผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่นสบีถิ่ปบี  พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔  

กลว่าวอบีกนจัยหนซถิ่งความสทาคจัญของการตถดตามและประเมถนผลแผนเปห็ นเครพถิ่อง
มพอสทาคจัญในการทดสอบการดทาเนถนงานตามภารกถจขององคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่น
วว่าดทาเนถนการได ด้ตามเปด้าหมายทบีถิ่กทาหนดไว ด้หรพอไมว่  ททาให ด้ทราบและกทาหนดทถศทาง
การพจัฒนาได ด้อยว่างเปห็ นรผปธรรม และเกถดความชจัดเจนทบีถิ่ททาให ด้ทราบถซงจตุดแขห็ง 
(strengths) จตุดอว่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปจัญหาหรพออตุปสรรค 
(threats) ของแผนพจัฒนา/โครงการ/กถจกรรมตว่างๆ ซซถิ่งอาจเกถดจากองคค์กร  
บตุคลากร  สภาพพพทั้นทบีถิ่และผผ ด้มบีสว่วนเกบีถิ่ยวข ด้องเพพถิ่อนทาไปสผว่การปรจับปรตุงแผนงานให ด้เกถด
ความสอดคล ด้องกจับสภาพแวดล ด้อมในสจังคมภายใต ด้ความต ด้องการและความพซงพอใจ
ของประชาชนและนทาไปสผว่การวางแผนการพจัฒนาในปบีตว่อๆ ไป เพพถิ่อให ด้เกถดผล
สจัมฤทธถธิ์เช ถงคตุณคว่าในกถจการสาธารณะมากทบีถิ่สตุดและเมพถิ่อพบจตุดแขห็ง กห็ต ด้องเรว่งรบีบ
ดทาเนถนการและจะต ด้องมบีความสตุขตุมรอบคอบในการดทาเนถนการ  ขยายโครงการ งาน
ตว่างๆ ทบีถิ่เปห็ นจตุดแขห็งและพซงรอโอกาสในการเสรถมสร ด้างให ด้เกถดจตุดแขห็งนบีทั้ และเมพถิ่อพบ
จตุดแขห็ง กห็ต ด้องเรว่งรบีบดทาเนถนการและจะต ด้องตจั ทั้งรจับให ด้มจัถิ่นรอโอกาสทบีถิ่จะดทาเนถนการและ
ตจั ทั้งมจัถิ่นอยว่างสตุขตุมรอบคอบพยายามลดถอยสถถิ่งทบีถิ่เปห็ นปจัญหาและอตุปสรรคลงไป  เมพถิ่อ
พบจตุดอว่อนต ด้องหยตุดและลดถอยปจัญหาลงให ด้ได ด้  ดทาเนถนการปรจับปรตุงให ด้ดบีขซทั้น  ตจั ทั้งรจับ
ให ด้มจั ทั้นเพพถิ่อรอโอกาสและสตุดทว่ายเมพถิ่อมบีโอกาสกห็จะต ด้องใช ด้พจันธมถตรให ด้เกถดประโยชนค์
เพพถิ่อดทาเนถนการขยายแผนงาน  โครงการ งานตว่างๆ พร ด้อมการปรจับปรตุงและเรว่งรบีบ
ดทาเนถนการสถถิ่งเหลว่านบีทั้จะถผกค ด้นพบเพพถิ่อให ด้เกถดการพจัฒนาท ด้องถถถิ่น  โดยการตถดกตาม
และประเมถนผลซซถิ่งสว่งผลให ด้เกถดกระบวนการพจัฒนาท ด้องถถถิ่นอยว่างเข ด้มแขห็งและมบีความ
ยจังว่ยพน  เปด้นไปตามเปด้าประสงคค์ทบีถิ่ตจั ทั้งไว ด้ได ด้อยว่างดบียถถิ่ง    

3.๑  เพพถิ่อปรจับปรตุงประสถทธถภาพการจจัดการและการบรถหาร
3.๒  เพพถิ่อการปรจับปรตุงแผนงาน  
3.๓  เพพถิ่อประเมถนความเหมาะสมของการเปลบีถิ่ยนแปลงทบีถิ่เกถดขซทั้นกจับ

โครงการ
3.๔  เพพถิ่อระบตุแนวทางทบีถิ่จะปรจับปรตุงมาตรการทบีถิ่จะนทาไปใช ด้ให ด้เหมาะสม
3.๕  เพพถิ่อความกระจว่างชจัดของแผนงาน
3.๖  เพพถิ่อการพจัฒนาแผนงาน
3.๗  เพพถิ่อตอบสนองความต ด้องการของผตุ ด้ให ด้การสนจับสนตุนทางการเงถน

3.  ว พัตถตุประสงคค์ของการ
ตติดตามและประเมตินผล
3.  ว พัตถตุประสงคค์ของการ
ตติดตามและประเมตินผล



3.๘  เพพถิ่อทดสอบแนวความคถดรถเรถถิ่มในการแก ด้ไขปจัญหาของท ด้องถถถิ่น
3.๙  เพพถิ่อการตจัดสถนใจทบีถิ่จะขยายโครงการหรพอยตุตถโครงการ

ข พัขั้นตอนททถิ่ ๑  
แตว่งตจั ทั้งคณะกรรมการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่น  ตาม

ระเบบียบกระทรวงมหาดไทย วว่าด ด้วยการจจัดททาแผนพจัฒนาขององคค์กรปกครองสว่วน
ท ด้องถถถิ่น (แก ด้ไขเพถถิ่มเตถม) พ.ศ. ๒๕ 59  ข ด้อ ๒๘  ดจังนบีทั้  

ให ด้ผผ ด้บรถหารท ด้องถถถิ่นแตว่งตจั ทั้งคณะกรรมการตถดตามและประเมถนผล
แผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่น ประกอบด ด้วย 

(๑) สมาชถกสภาท ด้องถถถิ่นทบีถิ่สภาท ด้องถถถิ่นคจัดเลพอก จทานวน  ๓
คน    

(๒) ผผ ด้แทนประชาคมท ด้องถถถิ่นทบีถิ่ประชาคมท ด้องถถถิ่นคจัดเลพอก จทานวน  ๒
คน 

(๓) ผผ ด้แทนหนว่วยงานทบีถิ่เกบีถิ่ยวข ด้องทบีถิ่ผผ ด้บรถหารท ด้องถถถิ่นคจัดเลพอก จทานวน  ๒
คน 

(๔) หจัวหน ด้าสว่วนการบรถหารทบีถิ่คจัดเลพอกกจันเอง จทานวน  ๒
คน      

(๕) ผผ ด้ทรงคตุณวตุฒถทบีถิ่ผผ ด้บรถหารท ด้องถถถิ่นคจัดเลพอก จทานวน  ๒
คน 

โดยให ด้คณะกรรมการเลพอกกรรมการหนซถิ่งคนททาหน ด้าทบีถิ่ประธานคณะ
กรรมการและกรรมการอบีกหนซถิ่งคนททาหน ด้าทบีถิ่เลขานตุการของคณะกรรมการ  

กรรมการตามข ด้อ ๒๘ ให ด้มบีวาระอยผว่ในตทาแหนว่งคราวละสองปบีและอาจ
ได ด้รจับการคจัดเลพอกอบีกได ด้  

ข พัขั้นตอนททถิ่ ๒     
คณะกรรมการตถดตามแลประเมถนผลแผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่น  กทาหนด

แนวทาง วถธบีการในการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนา  ตามระเบบียบกระทรวง
มหาดไทย วว่าด ด้วยการจจัดททาแผนพจัฒนาขององคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่น (ฉบจับทบีถิ่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข ด้อ ๒๙ (๑) 

 

ข พัขั้นตอนททถิ่ ๓     
คณะกรรมการตถดตามแลประเมถนผลแผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่น  ดทาเนถนการ

ตถดตามและประเมนผลแผนพจัฒนา  ตามระเบบียบกระทรวงมหาดไทย วว่าด ด้วยการจจัด
ททาแผนพจัฒนาขององคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่น (ฉบจับทบีถิ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข ด้อ ๒๙ 
(๒)  

ข พัขั้นตอนททถิ่ ๔     
คณะกรรมการตถดตามแลประเมถนผลแผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่น  รายงาน

ผลและเสนอความเหห็นซซถิ่งได ด้จากการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาตว่อผผ ด้
บรถหารท ด้องถถถิ่น  เพพถิ่อให ด้ผผ ด้บรถหารท ด้องถถถิ่นเสนอตว่อสภาท ด้องถถถิ่น  และคณะ
กรรมการพจัฒนาท ด้องถถถิ่น  พร ด้อมทจั ทั้งประกาศผลการตถดตามและประเมถนผลแผน
พจัฒนาให ด้ประชาชนในท ด้องถถถิ่นทราบในทบีถิ่เปถดเผยภายในส ถบห ด้าวจันนจับแตว่วจัน
รายงานผลและเสนอความเหห็นดจังกลว่าวและต ด้องปถดประกาศไว ด้เปห็ นระยะเวลา
ไมว่น ด้อยกวว่าสามสถบวจันโดยอยว่างน ด้อยปบีละสองครจั ทั้งภายในเดพอนเมษายนและ
ภายในเดพอนตตุลาคมของทตุกปบี   ตามระเบบียบกระทรวงมหาดไทย วว่าด ด้วยการจจัด
ททาแผนพจัฒนาขององคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่น (ฉบจับทบีถิ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข ด้อ
๑๓ (๓) 

  

ข พัขั้นตอนททถิ่ ๕     
ผผ ด้บรถหารท ด้องถถถิ่นเสนอผลการตถดตามและประเมถนผลตว่อสภาท ด้องถถถิ่น  

และคณะกรรมการพจัฒนาท ด้องถถถิ่น  พร ด้อมกจันประกาศผลการตถดตามและประเมถนผล
แผนพจัฒนาให ด้ประชาชนในท ด้องถถถิ่นทราบในทบีถิ่เปถดเผยภายในสถบห ด้าวจันนจับแตว่วจันทบีถิ่ผผ ด้

4.  ข พัขั้นตอนการตติดตาม
และประเมตินผล
4.  ข พัขั้นตอนการตติดตาม
และประเมตินผล



บรถหารท ด้องถถถิ่นเสนอผลการตถดตามและประเมถนผลดจังกลว่าวและต ด้องปถดประกาศโดย
เปถดเผยไมว่น ด้อยกวว่าสามสถบวจัน  โดยอยว่างน ด้อยปบีละสองครจั ทั้งภายในเดพอนเมษายน
และภายในเดพอนตตุลาคมของทตุกปบี   ตามระเบบียบกระทรวงมหาดไทย วว่าด ด้วยการจจัด
ททาแผนพจัฒนาขององคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่น (ฉบจับทบีถิ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  ข ด้อ ๑๔ 
(๕)  

  

๔.  กรอบ...

คณะกรรมการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาองคค์การบรถหารสว่วนตทาบล
นากลาง ได ด้กทาหนดกรอบและแนวทางในการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนา
ขององคค์การบรถหารสว่วนตทาบลนากลาง โดยอาศจัยหนจังสพอกระทรวงมหาดไทยและ
คผว่มพอของกรมสว่งเสรถมการปกครองท ด้องถถถิ่น  ดจังนบีทั้ .-   

  หนจังสพอกระทรวงมหาดไทย  ดว่วนทบีถิ่สตุด ทบีถิ่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวจัน
ทบีถิ่  ๒๒  พฤศจถกายน  ๒๕๕๖  เรพถิ่อง  แนวทางและหลจักเกณฑค์การจจัดททาและ
ประสานแผนพจัฒนาสามปบี  (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององคค์กรปคกรงสว่วนท ด้องถถถิ่น 

ผ พังข พัขั้นตอนการดจาเนตินการตติดตามและ
ประเมตินผลแผนพ พัฒนา

ผ พังข พัขั้นตอนการดจาเนตินการตติดตามและ
ประเมตินผลแผนพ พัฒนา

ผสู ท้บร ติหารทท้องถติถิ่นเสนอตว่อสภาทท้อง
ถติถิ่นคณะกรรมการพ พัฒนาทท้องถติถิ่น

      

 ประกาศผลการตติดตามและประเมตินผลแผน
พ พัฒนาใหท้ประชาชนในทท้องถติถิ่นทราบในททถิ่เปติดเผย
ภายใน 15 ว พันน พับแตว่ว พันททถิ่ผสู ท้บร ติหารทท้องถติถิ่นเสนอผลการ
ตติดตามและประเมตินผลด พังกลว่าวและตท้องปติดประกาศ
โดยเปติดเผยไมว่นท้อยกวว่าสามสติบว พัน โดยอยว่างนท้อยปทละ

คณะ
กรรมการ

ตติดตามและ
ประเมตินผล
แผนพ พัฒนา

ทท้องถติถิ่น

คณะ
กรรมการ

ตติดตามและ
ประเมตินผล
แผนพ พัฒนา

ทท้องถติถิ่น

รายงานผลและเสนอความเหห็น ซถึถิ่ง
ไดท้จากการตติดตามและประเมตินผล

แผนพ พัฒนาตว่อผสู ท้บร ติหารทท้องถติถิ่น

ดจาเนตินการตติดตามและ
ประเมตินผลแผนพ พัฒนา

กจาหนดแนวทาง ว ติธทการในการ
ตติดตามและประเมตินผลแผนพ พัฒนา

5.  กรอบและแนวทางในการ
ตติดตามและประเมตินผล
5.  กรอบและแนวทางในการ
ตติดตามและประเมตินผล



  หนจังสพอกระทรวงมหาดไทย ดว่วนทบีถิ่สตุด  ทบีถิ่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวจัน
ทบีถิ่ ๒ กตุมภาพจันธค์ ๒๕๕๘  เรพถิ่อง  แนวทางและหลจักเกณฑค์การจจัดททาและประสาน
แผนพจัฒนาสามปบีขององคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่น     

  หนจังสพอกระทรวงมหาดไทย ดว่วนทบีถิ่สตุด ทบีถิ่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวจันทบีถิ่ 
๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรพถิ่อง  แนวทางและหลจักเกณฑค์การจจัดททาและประสานแผน
พจัฒนาท ด้องถถถิ่นขององคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่น  

  หนจังสพอกระทรวงมหาดไทย ดว่วนทบีถิ่สตุด ทบีถิ่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวจัน
ทบีถิ่ ๑๐  ตตุลาคม  ๒๕๕๙  เรพถิ่อง  ซจักซ ด้อมแนวทางการจจัดททาและประสานแผนพจัฒนา
ท ด้องถถถิ่นสบีถิ่ปบี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบบียบกระทรวงมหาดไทย วว่าด ด้วยการ
จจัดททาแผนขององคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่น (ฉบจับทบีถิ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

  คผว่มพอการตถดตามและประเมถนผลการจจัดททาและแปลงแผนไปสผว่การปฏถบจัตถ
ขององคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่น (โดยกรมสว่งเสรถมการปกครองท ด้องถถถิ่นรว่วมกจับ
มหาวถทยาลจัยธรรมศาสตรค์)

ตามหนจังสพอกระทรวงมหาดไทยและคผว่มพอดจังกลว่าวคณะกรรมการจซงได ด้กทาหนด
กรอบและแนวทางในหารตถดตามและประเมถนผล  ดจังนบีทั้

5.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคลท้อง (relevance) 
ความพอเพทยง (adequacy)  ความกท้าวหนท้า  (progress)  ประสติทธติภาพ 
(efficiency)  ประสติทธติผล (effectiveness)  ผลล พัพธค์และผลผลติต (outcome
and output)  การประเมตินผลกระทบการประเมตินผลกระบวนการ (process 
evaluation)  มบีรายละเอบียดดจังนบีทั้

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe)
 การดทาเนถนโครงการเปห็ นไปตามห ด้วงเวลาทบีถิ่กทาหนดเอาไว ด้ใน

แผนการดทาเนถนงานหรพอไมว่  และเปห็ นห ด้วงเวลาทบีถิ่ดทาเนถนการเหมาะสมตว่อถผกต ด้องหรพอ
ไมว่  มบีความลว่าช ด้าเกถดขซทั้นหรพอไมว่   

(๒)  ความสอดคลท้อง (relevance)
มบีความสอดคล ด้องกจับแผนพจัฒนาเศรษฐกถจและสจังคมแหว่งชาตถ , 

แผนการบรถหารราชการแผว่นดถน , ยตุทธศาสตรค์ประเทศ , คว่านถยมหลจักของคนไทย , 
นโยบายของรจัฐบาล , ยตุทธศาสตรค์และนโยบายของคณะรจักษาความสงบลแหว่งชาตถ
(คสช.) , ยตุทธศาสตรค์การพจัฒนาจจังหวจัด , ยตุทธศาสตรค์การพจัฒนากลตุว่มจจังหวจัด , 
ยตุทธศาสตรค์การพจัฒนาองคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่นในเขตจจังหวจัด , แผนพจัฒนา
อทาเภอ , แผนพจัฒนาตทาบล , แผนชตุมชน , แผนเศรษฐกถจพอเพบียงท ด้องถถถิ่น (ด ด้าน
การเกษตรและแหลว่งนททั้า)  วถสจัยทจัศนค์  พจันธกถจ  จตุดมจัถิ่งหมายเพพถิ่อการพจัฒนา , 
แนวทางการการพจัฒนา  รวมทจั ทั้งปจัญหา  ความต ด้องการของประชาคมและชตุมชน 

 (๓)  ความพอเพทยง (adequacy)  
 การบรรจตุโครงการในแผนพจัฒนาเปห็ นโครงการทบีถิ่มบีความจทาเปห็ น

ตว่อประชาชนในชตุมชน  สามารถแก ด้ไขปจัญหาทบีถิ่เกถดขซทั้นได ด้ในชตุมชน และสามารถ
ดทาเนถนการได ด้ตามอทานาจหน ด้าทบีถิ่ของท ด้องถถถิ่น  โดยคทานซงถซงงบประมาณของท ด้องถถถิ่น  

(๔)  ความกท้าวหนท้า  (Progress) 
พถจารณาถซงความก ด้าวหน ด้าในอนาคตของท ด้องถถถิ่น  โดยพถจารณา

แนวทางการพ พัฒนาองคค์การบรติหารสว่วนตจาบล
นากลาง

๑. การพ พัฒนาคนและสรท้างความส พังคมททถิ่เปห็ นธรรม
กลยตุทธค์

1.1 การสว่งเสรถมการศซกษาและพจัฒนาทจักษะให ด้คนมบีการเรบียนรผ ด้อยว่างตว่อ
เนพถิ่องตลอดชบีวถต

1.2 การสาธารณสตุขชตุมชนและการสร ด้างสตุขภาวะทบีถิ่ดบีด ด้วยการพซถิ่งพา
ตนเอง

1.3 การจจัดสวจัสดถการสจังคมทบีถิ่มบีคตุณภาพและยจัถิ่งยพน
1.4 การเสรถมสร ด้างขบีดความสามารถของประชาชนและการคตุ ด้มครอง

ทางสจังคมทบีถิ่มบี มาตรฐาน



 2. การพ พัฒนาศ พักยภาพเศรษฐกติจชตุมชนและการเกษตรกรรม
เขท้มแขห็ง

กลยตุทธค์
.2.1 การสว่งเสรถมระบบเกษตรยจัถิ่งยพนตามปรจัชญาเศรษฐกถจพอเพบียง การ

เพถถิ่มประสถทธถภาพการผลถต    
      ทางการเกษตรและสว่งเสรถมการสร ด้างมผลคว่า
2.2 การสว่งเสรถมอาชบีพ พจัฒนาสถนค ด้าและบรถการในชตุมชนเชพถิ่อมโยงสผว่

เศรษฐกถจภผมถภาค

      3. การพ พัฒนาโครงสรท้างพดืขั้นฐาน การคมนาคม และการ
ขนสว่ง

กลยตุทธค์
3.1 การพจัฒนาระบบการคมนาคม การขนสว่ง และทางระบายนททั้าให ด้

เชพถิ่อมโยงและทจัถิ่วถซง
3.2 การพจัฒนาสาธารณผปโภคและสาธารณผปการภายในท ด้องถถถิ่น
3.3 การบรถหารจจัดการนททั้า ปรจับปรตุง และฟพทั้นฟผแหลว่งนททั้าเพพถิ่อการอตุปโภค

บรถโภคอยว่างเปห็ นระบบ

      4. การอนตุร พักษค์ทร พัพยากรธรรมชาตติและส ติถิ่งแวดลท้อมใหท้
เก ติดความสมดตุลอยว่างย พัถิ่งยดืน

กลยตุทธค์
4.1 การเพถถิ่มประสถทธถภาพการจจัดการขยะมผลฝอย สถถิ่งปฏถกผลและนททั้าเสบีย

ภายในชตุมชน
4.2 การอนตุรจักษค์ ฟพทั้นฟผ และสร ด้างความมจัถิ่นคงของทรจัพยากรธรรมชาตถ

และสถถิ่งแวดล ด้อม

      5. การสรท้างความม พัถิ่นคงของส พังคมและความเขท้มแขห็ง
ของชตุมชน

กลยตุทธค์
5.1 การปกปด้องสถาบจันสทาคจัญของชาตถและเสรถมสร ด้างความรผ ด้รจักสามจัคคบี

ภายในท ด้องถถถิ่น
5.2 การสว่งเสรถมศาสนา ศถลปวจัฒนธรรม ประเพณบีและภผมถปจัญญาท ด้อง

ถถถิ่น
5.3 การปด้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย การจจัดการภจัยพถบจัตถ และการ

ลดอตุบจัตถเหตตุการจราจร
5.4 การปด้องและแก ด้ไขปจัญหาการแพรว่ระบาดของยาเสพตถด
5.5 การสว่งเสรถมการกบีฬาระดจับท ด้องถถถิ่นและการแขว่งขจันกบีฬาเพพถิ่อความ

สามจัคคบีระหวว่างหนว่วยงานหรพอองคค์กร

6. การปฏติบ พัต ติราชการตามหล พักธรรมาภติบาลและการบรติหาร
จ พัดการบท้านเมดืองททถิ่ด ท

กลยตุทธค์
6.1 การพจัฒนาเพถถิ่มศจักยภาพองคค์กร การใช ด้นวจัตกรรมใหมว่และ

เทคโนโลยบีสารสนเทศและการสพถิ่อสารเพพถิ่อการบรถการประชาชน
6.2 การสร ด้างองคค์กรแหว่งการเรบียนรผ ด้ และการพจัฒนาศจักยภาพบตุคลากร

ให ด้มบีความเหมาะสมสอดคล ด้องกจับภารกถจของ อปท.
6.3 การสว่งเสรถมประชาธถปไตยและการมบีสว่วนรว่วมของภาคประชาชน

(๕)  ประสติทธติภาพ (efficiency)



ตถดตามและประเมถนโครงการทบีถิ่ดทาเนถนการวว่าสามารถดทาเนถนการ
ได ด้บรรลตุวจัตถตุประสงคค์หรพอไมว่  มบีผลกระทบเกถดขซทั้นหรพอไมว่  ผผ ด้เข ด้ารว่วมโครงการมบีความ
พซงพอใจหรพอไมว่  การดทาเนถนโครงการสามารถแก ด้ไขปจัญหาของชตุมชนได ด้หรพอไมว่  
งบประมาณถผกใช ด้ไปอยว่างประหยจัดและคตุ ด้มคว่า , วจัสดตุ , อตุปกรณค์ , ครตุภจัณฑค์  ถผกใช ด้ไป
อยว่างคตุ ด้มคว่า  มบีการบทารตุงรจักษาและซว่อมแซม  มบีการปรจับปรตุงหรพอไมว่

(๖)  ประสติทธติผล (effectiveness)  
ประชาชนมบีความพซงพอใจมากน ด้อยเพบียงใด  ปจัญหาของชตุมชน

ประชาชนได ด้รจับการแก ด้ไขหรพอไมว่  มบีผลกระทบตว่อประชาชนในชตุมชนหรพอไมว่  
(๗)  ผลล พัพธค์และผลผลติต (outcome and output)  

ประชาชนและชตุมชน  ได ด้รจับอะไรจากการดทาเนถนโครงการของ 
องคค์การบรถหารสว่วนตทาบลนากลาง  ซซถิ่งสว่งผลไปถซงการพจัฒนาจจังหวจัด  ภผมถภาคและ
ระดจับประเทศ      

(๘)  การประเมตินผลกระทบการประเมตินผลกระบวนการ 
(process evaluation)
 เปห็ นการประเมถนถซงผลกระทบตว่อชตุมชนและสจังคมและหนว่วยงาน

ทบีถิ่เกบีถิ่ยวข ด้อง  โดยพถจารณาถซงผลกระทบตว่อสตุขภาพของประชาชน , สจังคม , สภาพ
แวดล ด้อม , สถถิ่งแวดล ด้อม , ธรรมชาตถและเศรษฐกถจ วว่ามบีผลกระทบเกถดขซทั้นอยว่างไร  
สาเหตตุจากอะไร  ประเมถนผลกระบวนการการดทาเนถนงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถผกต ด้องหรพอไมว่

 
5.๒  การวติเคราะหค์สภาพแวดลท้อมของทท้องถติถิ่น

คณะกรรมการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่น  ดทาเนถนการ
วถเคราะหค์สภาพแวดล ด้อมท ด้องถถถิ่น  ในระดจับชตุมชนและทจั ทั้งในเขตองคค์กรปกครองสว่วน
ท ด้องถถถิ่น และรวมทจั ทั้งตทาบลและอทาเภอ  เนพถิ่องจากในเขตองคค์การบรถหารสว่วนตทาบล
นากลาง  นจั ทั้นมบีหมผว่บ ด้านทบีถิ่บางสว่วนหรพอและสว่วนใหญว่อยผว่ในเขต องคค์การบรถหารสว่วน
ตทาบลนากลาง  และเขต อปท.ข ด้างเคบียง  ซซถิ่งมบีปฏถสจัมพจันธค์ซซถิ่งกจันและกจันกจับสภาพ
แวดล ด้อมภายใต ด้สจังคมทบีถิ่เปห็ นทจั ทั้งระบบเปถดมากกาวว่าระบบปถดในปจัจจตุจบจัน

5.๓  การวติเคราะหค์สภาพแวดลท้อมภายนอก
คณะกรรมการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่น  ดทาเนถนการ

วถเคราะหค์สภาพแวดล ด้อมภายนอก  เปห็ นการตรวจสอบ  ประเมถนและกรองปจัจจจัยหรพอ
ข ด้อมผลจากสภาพแวดล ด้อมภายนอกทบีถิ่มบีผลกระทบตว่อท ด้องถถถิ่น  เชว่น สภาพเศรษฐกถจ ,
เทคโนโลยบี , การเมพอง , กฎหมาย , สจังคม , สถถิ่งแวดล ด้อม  วถเคราะหค์เพพถิ่อให ด้เกถดการบตุ
รณาการ (integration) รว่วมกจันกจับองคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่น  หนว่วยงานราชการ
หรพอรจัฐวถสาหกถจ  การวถเคราะหค์สภาพภายนอกนบีทั้ เปห็ นการระบตุถซงโอกาสและอตุปสรรค
ทบีถิ่จะต ด้องดทาเนถนการและแก ด้ไขปจัญหาทบีถิ่เกถดขซทั้น

5.๔  การวติเคราะหค์สภาพแวดลท้อมภายใน  
เปห็ นการตรวสอบ ประเมถนและกรองปจัจจจัยหรพอข ด้อมผลจากสภาพ

แวดล ด้อมในท ด้องถถถิ่น ปจัจจจัยใดเปห็ นจตุดแขห็งหรพอจตุดอว่อนทบีถิ่องคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่น
จะแสวงหาโอกาสพจัฒนาและหลบีกเลบีถิ่ยงอตุปสรรคทบีถิ่อาจจะเกถดขซทั้นได ด้  ซ ซถิ่งการตถดตาม
และประเมถนผลโดยกทาหนดให ด้มบีการวถเคราะหค์สภาพแวดล ด้อมภายใน สามารถททาได ด้
หลายแนวทาง เชว่น การ
วถเคราะหค์หว่วงโซว่แหว่งคตุณคว่าภายในท ด้องถถถิ่น (value-chain analysis)  การวถเคราะหค์
ปจัจจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เปห็ นการวถเคราะหค์  
ตราวจสอบ  ตถดตามองคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่นเพพถิ่อวถเคาะหค์ถซงจตุดแขห็งและจตุดอว่อน 

5.๕  การตติดตามประเมตินผลแผนพ พัฒนาของ องคค์การบรติหารสว่วน
ตจาบลนากลาง 

  ตถดตามและประเมถนผลแผนยตุทธศาสตรค์การพจัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ –
๒๕๖๒) รวมทจั ทั้งทบีถิ่เปลบีถิ่ยนแปลง 



  ตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่นสบีถิ่ปบี  (พ.ศ.๒๕๖๑–
๒๕๖๔) รวมทจั ทั้งทบีถิ่เปลบีถิ่ยนแปลง และแก ด้ไข/เพถถิ่มเตถม  

5.๖  ดทาเนถนการตรวจสอบในระหวว่างการดทาเนถนโครงการพจัฒนาและกถจกรรม
ทบีถิ่ดทาเนถนการจรถงทจั ทั้งหมดในพพทั้นทบีถิ่ขององคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่นประจทา
ปบีงบประมาณนจั ทั้น  วว่าสามารถเปห็ นไปตามเปด้าหมายทบีถิ่ตจั ทั้งไว ด้หรพอไมว่

5.๗  สรตุปผลการดทาเนถนโครงการในแผนพจัฒนา  
5.๘  สรตุปผลการประเมถนความพซงพอใจ 
5.๙  เปรบียบเทบียบผลการดทาเนถนงานในปบีทบีถิ่ผว่านมาละปบีปจัจจตุบจัน
5.๑๐ เสนอแนะความคถดเหห็นทบีถิ่ได ด้จากการตถดตามและประเมถนผล

ระเบบียบ วถธบีในการตถดตามและประเมถนผล วถธบีการในการตถดตามและประเมถน
ผลแผนพจัฒนา  ซซถิ่งต ด้องกทาหนดวถธบีการตถดตามและประเมถน  กทาหนดห ด้วงเวลาในการ
ตถดตามและประเมถนผล  โดยมบีองคค์ประกอบทบีถิ่สทาคจัญ  ๒  ประการ  ดจังนบีทั้

6.๑  ระเบทยบในการตติดตามและประเมตินผลแผนพ พัฒนา  ระเบบียบวถธบีใน
การตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนา  มบีองคค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดจังนบีทั้

(๑)  ผสู ท้เขท้ารว่วมตติดตามและประเมตินผล  ได ด้แกว่  คณะกรรมการ
ตถดตามและประเมถน  ผผ ด้รจับผถดชอบแผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่น , สมาชถกสภา , ประชาชนใน
ท ด้องถถถิ่น , ผผ ด้มบีสว่วนเกบีถิ่ยวข ด้อง  และผผ ด้มบีสว่วนได ด้เสบีย (stakeholders) ในท ด้องถถถิ่น  ผผ ด้รจับ
ผถดชอบโครงการ  

(๒)  ข พัขั้นตอนในการตติดตามและประเมตินผล (รายละเอบียดตาม
หจัวข ด้อทบีถิ่ ๓ ข ด้างต ด้น)

(๓)  หท้วงระยะเวลาในการตติดตามและประเมตินผล
คณะกรรมการต ด้องดทาเนถนการตถดตามรายงานผลและเสนอความ

เหห็นซซถิ่งได ด้จากการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาตว่อผผ ด้บรถหารท ด้องถถถิ่น เพพถิ่อให ด้ผผ ด้
บรถหารท ด้องถถถิ่นเสนอตว่อสภาท ด้องถถถิ่น และคณะกรรมการพจัฒนาท ด้องถถถิ่น  พร ด้อมทจั ทั้ง
ประกาศผลการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาให ด้ประชาชนในท ด้องถถถิ่นทราบในทบีถิ่
เปถดเผยภายในสถบห ด้าวจันนจับแตว่วจันรายงานผลและเสนอความเหห็นดจังกลว่าวและต ด้อง
ปถดประกาศไว ด้เปห็ นระยะเวลาไมว่น ด้อยกวว่าสามสถบวจันโดยอยว่างน ด้อยปบีละสองครจั ทั้ง
ภายในเดพอนเมษายนและภายในเดพอนตตุลาคมของทตุกปบี  โดยสามารถตถดตามเปห็ นราย
ไตรมาสและรายหกเดพอนได ด้  ดจังนบีทั้

- รายไตรมาส
(๑)  ไตรมาสทบีถิ่  ๑ (เดพอน  ตตุลาคม – ธจันวาคม)
(๒)  ไตรมาสทบีถิ่  ๒  (เดพอน  มกราคม – มบีนาคม)
(๓)  ไตรมาสทบีถิ่  ๓  (เดพอน  เมษายน – มถถตุนายน)
(๔)  ไตรมาสทบีถิ่  ๔  (เดพอน  กรกฎาคม – กจันยายน)

- ระยะ  ๖  เดดือน
(๑)  เดพอน  ตตุลาคม  –  มบีนาคม  

(๒)  เดพอน  เมษายน – กจันยายน  
(๔)  เครดืถิ่องมดือ  อจันได ด้แกว่  เครพถิ่องมพอ  อตุปกรณค์  ส ถถิ่งทบีถิ่ใช ด้เปห็ นสพถิ่อ

สทาหรจับการตถดตามและประเมถนผล เพพถิ่อใช ด้ในการรวบรวมข ด้อมผลแผนพจัฒนาทบีถิ่ได ด้
กทาหนดขซทั้น  ซซถิ่งมบีผลตว่อการพจัฒนาท ด้องถถถิ่น  ข ด้อมผลดจังกลว่าวเปห็ นได ด้ทจั ทั้งข ด้อมผลเช ถง
ปรถมาณ  และข ด้อมผลเชถงคตุณภาพ  มบีความจทาเปห็ นและสทาคจัญในการนทามาหาคว่าและผล
ของประโยชนค์ทบีถิ่ได ด้รจับจากแผนพจัฒนา  เปห็ นแบบสอบถาม  แบบวจัดคตุณภาพแผน  
แบบตถดตามและประเมถนผลโครงการสทาหรจับแผนพจัฒนาเพพถิ่อความสอดคล ด้องของ
ยตุทธศาสตรค์และโครงการ  แบบตจัวบว่งชบีทั้ของการปฏถบจัตถงาน  แบบบจันทซกข ด้อมผล  แบบ
รายงาน  เพพถิ่อนทาไปวถเคราะหค์ทางสถถตถ  และการหาผลสจัมฤทธถทั้โดยรผปแบบตว่างๆ ทบีถิ่
สอดคล ด้องกจับบรถบทของท ด้องถถถิ่น  

(๕)  กรรมวติธท  อจันได ด้แกว่ เปห็ นวถธบีการตถดตามและประเมถนผล โดย
ดทาเนถนตรวจสอบเอกสารหลจักฐานตว่างๆ อจันได ด้แกว่แผนพจัฒนา , แผนการดทาเนถนการ ,
ข ด้อบจัญญจัตถงบประมาณรายจว่าย , การลงนามในสจัญญา , การเบถกจว่ายงบประมาณ , 
เอกสารการดทาเนถนโครงการ , ทรจัพยค์ส ถนตว่างๆ มบีอยผว่จรถงหรพอไมว่  สภาพของทรจัพยค์ส ถน

6.  ระเบทยบ  ว ติธทการในการตติดตาม
และประเมตินผล
6.  ระเบทยบ  ว ติธทการในการตติดตาม
และประเมตินผล



นจั ทั้นเปห็ นอยว่างไร อจันได ด้แกว่  ครตุภจัณฑค์  ทบีถิ่ดถนและส ถถิ่งกว่อสร ด้าง  กลตุว่มผลประโยชนค์ตว่างๆ 
เพพถิ่อตรวจดผวว่าดทาเนถนการให ด้เปห็ นไปตามวจัตถตุประสงคค์และได ด้รจับผลตามทบีถิ่ตจั ทั้งไว ด้หรพอไมว่
โดยการเกห็บข ด้อมผล วถเคราะหค์ข ด้อมผล (data analysis)

6.๒  ว ติธทในการตติดตามและประเมตินผล
(๑)  การออกแบบการตติดตามและประเมตินผล  

ดทาเนถนการออกแบบการตถดตามประเมถนผล  เรถถิ่มจากการเกห็บ
รวบรวมข ด้อมผล  การนทาข ด้อมผลมาวถเคราะหค์  เปรบียบเทบีถิ่ยบ  การค ด้นหาผลกระทบของ
การดทาเนถนโครงการ ผลกระทบตว่อองคค์กรสอบถามข ด้อมผลจากผผ ด้รจับผถดชอบโครงการ  
นทามาวถเคราะหค์ปจัญหา  สรตุปผลเสนอแนะการแก ด้ไขปจัญหา  

(๒)  วติธทการเกห็บรวมรวมขท้อมสูลการตติดตามและประเมตินผลแผน
พ พัฒนา  

โดยดทาเนถนการเกห็บข ด้อมผลจากแผนยตุทธศาสตรค์การพจัฒนา , แผน
พจัฒนาท ด้องถถถิ่นสบีถิ่ปบี  , แผนการดทาเนถนการ , ข ด้อบจัญญจัตถงบประมาณรายจว่ายประจทาปบี  , 
เอกสารการเบถกจว่าย , ภาพถว่าย , ทะเบบียนทรจัพยค์ส ถน , เอกสารการดทาเนถนโครงการ
จากผผ ด้รจับผถดชอบโครงการ  ลงพพทั้นทบีถิ่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพพทั้นทบีถิ่

  
    

สถถิ่งทบีถิ่จะททาให ด้การตถดตามและประเมถนผลมบีประส ถทธถภาพกห็คพอเครพถิ่องมพอทบีถิ่ใช ด้ใน
การดทาเนถการตถดตามประเมถนผลตามทบีถิ่กลว่าวไปแล ด้วในระบบียบวถธบีการตถดตามและ
ประเมถนผล คณะกรรมการฯ ได ด้พถจารณาเครพถิ่องมพอทบีถิ่ใช ด้ในการตถดตามและประเมถนผล
แผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่น ของ องคค์การบรถหารสว่วนตทาบลนากลาง  ดจังนบีทั้.-

7.๑  การประเมตินผลในเชติงปรติมาณ
(๑)  แบบต พัวบว่งชทขั้ในการปฏติบ พัต ติงาน  ตามหนจังสพอกระทรวง

มหาดไทย ดว่วนทบีถิ่สตุด ทบีถิ่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวจันทบีถิ่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรพถิ่อง 
แนวทางและหลจักเกณฑค์การจจัดททาและประสานแผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่นขององคค์กร
ปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่น 
 (๒)  แบบอดืถิ่นๆ : ตามคสูว่ม ดือกรมการปกครองสว่วนทท้องถติถิ่น 
ด พังนทขั้

แบบททถิ่  ๑  แบบการกทากจับการจจัดททาแผนยตุทธศาสตรค์ของ
องคค์กรปกครองสว่วน

    ท ด้องถถถิ่น
แบบททถิ่  ๒  แบบตถดตามผลการดทาเนถนงานขององคค์กรปกครอง

สว่วนท ด้องถถถิ่น
แบบททถิ่  ๓/๑  แบบประเมถนผลการดทาเนถนงานตามแผน

ยตุทธศาสตรค์
(๓)  ขท้อมสูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

7.๒  การประเมตินผลในเชติงคตุณภาพ  
เครพถิ่องมพอทบีถิ่ใช ด้  คพอแบบสทารวจความพซงพอใจ ในการวจัดผลเชถง

คตุณภาพโดยภาพรวม โดยได ด้มบีการประเมถนความพซงพอใจ ซ ซถิ่งการประเมถนความพซง
พอใจททาให ด้ทราบถซงผลเชถงคตุณภาพในการดทาเนถนงานขององคค์การบรถหารสว่วนตทาบล
นากลาง ในภาพรวม โดยเครพถิ่องมพอทบีถิ่ใช ด้ในการประเมถนความพซงพอใจ มบีดจังนบีทั้.-

แบบททถิ่  ๓/๒  แบบประเมถนความพซงพอใจตว่อผลการดทาเนถนงาน
ขององคค์การบรถหารสว่วน        ตทาบลนากลาง ในภาพ
รวม
แบบททถิ่  ๓/๓  แบบประเมถนความพซงพอใจตว่อผลการดทาเนถนงาน

ขององคค์การบรถหารสว่วน        ตทาบลนากลาง ในแตว่ละ
ยตุทธศาสตรค์

7.  เครดืถิ่องมดือททถิ่ใชท้ในการ
ตติดตามและประเมตินผล
7.  เครดืถิ่องมดือททถิ่ใชท้ในการ
ตติดตามและประเมตินผล

http://www.dla.go.th/


แบบททถิ่  ๓/๔  แบบประเมถนความพซงพอใจของผผ ด้รจับบรถการใน
งานบรถการขององคค์การบรถหาร           สว่วนตทาบลนากลาง (ให ด้
หนว่วยงานภายนอกดทาเนถนการ)

7.๓  การตติดตามประเมตินผลรายโครงการ  
กทาหนดให ด้ผผ ด้รจับผถดชอบโครงการเปห็ นผผ ด้รจับผถดชอบดทาเนถนการตถดตาม

โครงการโดยผผ ด้รจับผถดชอบโครงการอาจมอบหมายให ด้บตุคคล หรพอ คณะกรรมการ  
หรพอ คณะททางาน  กทาหนดแบบและวถธบีการตถดตามและประเมถนได ด้ตามความเหมาะ
สม และสรตุปปจัญหา-อตุปสรรค  ข ด้อเสนอแนะหรพอแสดงความคถดเหห็น

8.๑  ททารผ ด้วว่าการนทานโยบายไปปฏถบจัตถมบีสมรรถภาพในการจจัดการและ
บรถหารมากน ด้อยเพบียงใด

8.๒  เหห็นจตุดสทาคจัญทบีถิ่จะต ด้องปรจับปรตุงแก ด้ไขอยว่างชจัดเจน  ทจั ทั้ง
วจัตถตุประสงคค์ของแผนงาน  ขจั ทั้นตอนการปฏถบจัตถ  ทรจัพยากรทบีถิ่ต ด้องใช ด้ ชว่วงเวลาทบีถิ่จะ
ต ด้องกระททาให ด้เสรห็จ  ซซถิ่งจะททาให ด้แผนงานมบีความเหมาะสมตว่อการนทาไปปฏถบจัตถให ด้
บรรลตุวจัตถตุประสงคค์อยว่างมบีประสถทธถภาพยถถิ่งขซทั้น

8.๓  ททาให ด้ทราบวว่าจะต ด้องเปลบีถิ่ยนแปลงโครงการอยว่างไรบ ด้างให ด้เหมาะ
สม  ระดจับการเปลบีถิ่ยนแปลงมากน ด้อยแคว่ไหน  การเปลบีถิ่ยนแปลงจะกว่อให ด้เกถดผลกระ
ทบอะไรบ ด้าง  อาทถ  เชว่น  การเปลบีถิ่ยนแปลงวจัตถตุประสงคค์บางสว่วน การเปลบีถิ่ยน
แนวทางการปฏถบจัตถ  หรพอการเปลบีถิ่ยนแปลงหนว่วยงานทบีถิ่รจับผถดชอบการนทาโครงการไป
ปฏถบจัตถ เปห็นต ด้น

8.๔  ททาให ด้ทราบวว่ามาตรการหรพอกถจกรรมทบีถิ่ใช ด้อยผว่มบีข ด้อบกพรว่องอะไร
บ ด้าง  ข ด้อบกพร ด้องดจังกลว่าวเกถดจากสาเหตตุอะไร  เพพถิ่อนทามาประมวลผลเพพถิ่อแสวงหา
แนวทางแก ด้ไขปรจับปรตุงมาตรการใหมว่ให ด้เหมาะสมตว่อการนทาไปปฏถบจัตถให ด้บรรลตุ
วจัตถตุประสงคค์ยถถิ่งขซทั้น

8.๕  ททาให ด้ทราบวว่าขจั ทั้นตอนใดบ ด้างทบีถิ่มบีปจัญหาอตุปสรรค  และปจัญหา
อตุปสรรคเหลว่านจั ทั้นเกถดจากสาเหตตุอะไร  เมพถิ่อทราบข ด้อมผลทจั ทั้งหมด  การประเมถนผลจะ
เปห็ นเครพถิ่องมพอสทาคจัญในการปรจับปรตุงขจั ทั้นตอนการททางานของแผนงานใหว่มบีความ
กระจว่างชจัด  เพพถิ่อขจจัดปจัญหาาอตุปสรรคทบีถิ่เกถดขซทั้นในแตว่ละขจั ทั้นตอนให ด้หมดไป

8.๖  ททาให ด้ทราบวว่าแผนงานทบีถิ่นทาไปปฏถบจัตถมบีจตุดแขห็ง (stregths) และ
จตุดอว่อน (weaknesses)  อะไรบ ด้าง และจตุดอว่อนทบีถิ่พบเกถดจากสาเหตตุอะไรและจะ
แก ด้ไขได ด้อยว่างไร  เมพถิ่อได ด้ททาการวถเคราะหค์ข ด้อมผลครบถ ด้วนแล ด้ว  ผลการวถเคราะหค์จะนทา
ไปสผว่การพจัฒนาแผนงานให ด้มบีความเหมาะสม และมบีประส ถทธถภาพยถถิ่งขซทั้น

8.๗  ททาให ด้ผผ ด้ให ด้การสนจับสนตุนการนทาโครงการไปปฏถบจัตถและผผ ด้สนจับสนตุน
การประเมถนผลทราบผลของการนทานโยบายไปปฏถบจัตถบรรลตุวจัตถตุประสงคค์เพบียงใด  มบี
ปจัญหาอตุปสรรคทบีถิ่จะต ด้องปรจับปรตุงแก ด้ไขโครงการหรพอไมว่   (ผผ ด้สนจับสนตุนทางการเงถนมบี 
๒ สว่วน  คพอ สว่วนแรก คพอ ผผ ด้สนจับสนตุนการเงถนแกว่โครงการ เพพถิ่อให ด้การนทาโครงการไป
ปฏถบจัตถประสบผลสทาเรห็จ  และสว่วนทบีถิ่สอง  คพอ ผผ ด้ให ด้การสนจับสนตุนทางการเงถนเพพถิ่อ
ททาการประเมถนผลโครงการ  ทจั ทั้งผผ ด้ให ด้การสนจับสนตุนการนทาโครงการไปปฏถบจัตถและผผ ด้
สนจับสนตุนทางการเงถน  เพพถิ่อททาการประเมถนผลตว่างๆ)     

8.๘  การประเมถนจะชบีทั้ให ด้เหห็นวว่าแนวความคถดรถเรถถิ่มใหมว่ในการแก ด้ไข
ปจัญหาของท ด้องถถถิ่นประสบความสทาเรห็จตามวจัตถตุประสงคค์ทบีถิ่กทาหนดไว ด้เพบียงใด มบี
ปจัญหาและอตุปสรรคในการดทาเนถนงานอยว่างไรบ ด้าง และปจัญหาอตุปสรรคเหลว่านบีทั้ได ด้ป
ผลเพบียงใด  และหรพอจะต ด้องปรจับปรตุงในสว่วนใดบ ด้าง      

8.๙  การประเมถนจะททาให ด้เกถดความกระจว่างชจัดวว่าโครงการใดทบีถิ่นทาไป
ปฏถบจัตถแล ด้วได ด้ผลดบีสมควรจะขยายโครงการให ด้ครอบคลตุมกว ด้างขาวยถถิ่งขซทั้นหรพอ
โครงการใดมบีปจัญหาอตุปสรรคมากและไมว่สอดคล ด้องกจับการแก ด้ไขปจัญหาของสจังคม
ควรจะยตุตถโครงการเสบียเพพถิ่อลดความสผญเสบียให ด้น ด้อยลง  หรพอในกรณบีทบีถิ่มบีโครงการทบีมบี
ลจักษณะแขว่งขจันกจันการประเมถนผลจะททาให ด้ทราบวว่าโครงการใดมบีประสถทธถภาพใน
การแก ด้ไขปจัญหาของสาธารณชนสมควรสนจับสนตุนให ด้ดทาเนถนการตว่อไป สว่วนโครงการ
ทบีถิ่ไมว่ประสบความสทาเรห็จ หรพอให ด้ผลตอบแทนน ด้อยกวว่ามาก กห็ควรยกเลถกทถทั้งเสบีย   

8.  ประโยชนค์ของการ
ตติดตามและประเมตินผล 
8.  ประโยชนค์ของการ
ตติดตามและประเมตินผล 



9.๑  นายบตุญจจันทรค์  ชาฤทธถธิ์ ผผ ด้ทรงคตุณวตุฒถ
ประธานกรรมการ
9.๒  นายประเทพอง  พลผมบี ผผ ด้ทรงคตุณวตุฒถ         
กรรมการ
9.๓  นายวถวจัฒนค์  ภผมถสผงเนถน สมาชถกสภา อบต.นากลาง หมผว่ทบีถิ่ ๔

กรรมการ   
9.๔  นายกถตตถชจัย  สตุวรรณค์ สมาชถกสภา อบต.นากลาง หมผว่ทบีถิ่ ๕

            กรรมการ
9.๕  นายสมควร  บจังสผงเนถน สมาชถกสภา อบต.นากลาง หมผว่ทบีถิ่ ๙

            กรรมการ
9.๖  นายสตุขตุม  ลาภสผงเนถน ผผ ด้แทนประชาคม หมผว่ทบีถิ่ ๒
            กรรมการ
9.๗  นายเทบีถิ่ยง  รจัตนวถจถตร ผผ ด้แทนประชาคม หมผว่ทบีถิ่ ๓
            กรรมการ
9.๘  ผผ ด้อทานวยการโรงเรบียนบ ด้านนาใหญว่ ผผ ด้แทนหนว่วยงานทบีถิ่เกบีถิ่ยวข ด้อง         

กรรมการ
9.๙  ผผ ด้อทานวยการโรงพยาบาลสว่งเสรถมสตุขภาพตทาบลนากลาง ผผ ด้แทน

หนว่วยงานทบีถิ่เกบีถิ่ยวข ด้อง   กรรมการ
9.๑๐ ผผ ด้อทานวยการกองคลจัง หจัวหน ด้าสว่วนการบรถหาร
            กรรมการ
9.๑๑ นายมงคล  หกกระโทก รองปลจัด อบต.นากลาง       

กรรมการ/เลขานตุการ
๙.๑๒ นางเสาวนบียค์  ศรบีพตุทธรถนทรค์ หจัวหน ด้าสทานจักปลจัด อบต.นากลาง     

ผผ ด้ชว่วยเลขานตุการ

**********************************

9.  คณะกรรมการตติดตามและประเมตินผลแผนพ พัฒนา
องคค์การบรติหารสว่วนตจาบลนากลาง
9.  คณะกรรมการตติดตามและประเมตินผลแผนพ พัฒนา
องคค์การบรติหารสว่วนตจาบลนากลาง

สว่วนททถิ่ ๒สว่วนททถิ่ ๒



*********************************

วติส พัยท พัศนค์
“ ตจาบลนากลางนว่าอยสูว่  ด ท้วยการบรติหารจ พัดการททถิ่ด ท  มทความ
รว่วมมดือจากทตุกภาคสว่วนของส พังคม  ชตุมชนเขท้มแขห็ง  คนมท

การศถึกษาและมทว ติน พัย  ทตุกคนมทใจใฝว่ คตุณธรรม  กท้าวนจา
เศรษฐกติจ  ทตุกชทว ติตอยสูว่ด ทก ตินดท  บท้านเมดืองสะอาด  สรท้างชาตติ

ดสูแลสติถิ่งแวดลท้อมอยว่างย พัถิ่งยดืน ”

1    ดท้านโครงสรท้างพดืขั้นฐานและสาธารณสูปโภค จะให ด้มบีการสร ด้าง
และปรจับปรตุงถนนหนทางให ด้พบีถิ่น ด้องสจัญจรได ด้สะดวก  และให ด้มบีการปรจับปรตุง
ทางนททั้าและรว่องระบายนททั้าในชตุมชน/ หมผว่บ ด้าน  พร ด้อมทจั ทั้งพจัฒนาขยายและ
ปรจับปรตุงงานไฟฟด้าและประปา  เพพถิ่อตอบสนองความต ด้องการของ
ประชาชนและแก ด้ไขปจัญหาความเดพอดร ด้อนอยว่างเพบียงพอและให ด้
ครอบคลตุมทจัถิ่วถซง  (ตามขบีดจทากจัดของงบประมาณแตว่ละปบี )
2    ดท้านการศถึกษา  ศาสนาและว พัฒนธรรม จะสว่งเสรถมการเพถถิ่ม
ประสถทธถภาพการพจัฒนาศผนยค์พจัฒนาเดห็กเลห็กทบีถิ่อยผว่ในความดผแลของ อบต. 
ทจั ทั้ง  ๓  ศผนยค์  ให ด้ดบีขซทั้น  และให ด้การสนจับสนตุนงานประถมศซกษาแกว่โรงเรบียน
ตว่างๆ ในเขต อบต. ตามทบีถิ่กฎหมายให ด้อทานาจไว ด้  ทจั ทั้งจะสว่งเสรถมศถลปะ 
วจัฒนธรรม ประเพณบีท ด้องถถถิ่นตว่างๆ  ทบีถิ่ททามาทตุกปบี เปห็ นอยว่างดบีโดยให ด้
ประชาชนมบีสว่วนรว่วม
3.    ดท้านสาธารณสตุขและส ติถิ่งแวดลท้อม จะสว่งเสรถมสตุขภาพอนามจัย
ของประชาชน  โดยททางานแบบบผรณาการตามยตุทธศาสตรค์จจังหวจัดของ
ทว่านผผ ด้วว่าฯ ชวน  ศถรถนจันทค์พร  กลว่าวคพอ การดผแลสตุขภาพประชาชน  ต ด้อง
ททางานรว่วมกจันสอดคล ด้องทตุกฝว่ าย ประสานกจัน เชว่น โรงพยาบาลสว่ง
เสรถมสตุขภาพตทาบล  อบต.  อสม.  สปสช.  สสส.  ศผนยค์อนามจัยและโรง
พยาบาลศผนยค์  เพพถิ่อให ด้งานดผแลสตุขภาพของประชาชนสทาเรห็จได ด้อยว่างมบี
ประสถทธถภาพ  งานทบีถิ่ททาเปห็ นประจทาทตุกๆ ปบี  กห็ต ด้องสานตว่อ คพอ ควบคตุมและ
ปด้องกจันโรคไข ด้เลพอดออก  พถษสตุนจัขบ ด้าและกถจกรรม สปสช. เปห็ นต ด้น
4.    ดท้านการเกษตร จะสว่งเสรถมและสนจับสนตุนงานการเกษตรและจะ
บผรณาการรว่วมกจับเกษตรอทาเภอ  เพพถิ่อให ด้ความรผ ด้แกว่เกษตร เชว่น งานอบรม
เพพถิ่อให ด้ความรผ ด้เกษตรกรในการกทาจจัดเพลบีทั้ยแปด้งในมจันสทาปะหลจัง  การเพถถิ่ม
ประสถทธถผลผลถตข ด้าวโพดเพพถิ่อให ด้ได ด้ราคาดบี  งานสว่งเสรถมข ด้าวพจันธตุค์ดบี ฯลฯ  
ในอจันทบีถิ่จะททาให ด้พบีถิ่น ด้องเกษตรกรมบีรายได ด้อยผว่ดบีก ถนดบี มบีคตุณภาพชบีวถตทบีถิ่ดบีขซทั้น  
และจะให ด้มบีการสว่งเสรถมการททาบจัญชบีครจัวเรพอน ครจัวเรพอนละ  ๑  เลว่ม  เพพถิ่อ
สร ด้างวถนจัยการเงถนการคลจังในการลดรายจว่ายเพถถิ่มรายได ด้  ในอจันจะททาให ด้
ชตุมชนหมผว่บ ด้านเข ด้มแขห็ง  (อบต.จะบผรณาการรว่วมกจับ ธกส. และให ด้
ประชาชนมบีสว่วนรว่วม)  และจะให ด้การสว่งเสรถมวจัสดตุอตุปกรณค์ เคมบีภจัณฑค์ 
พร ด้อมทจั ทั้งเมลห็ดพพชพจันธตุค์ ฯลฯ
5.    ดท้านสว พัสดติการส พังคมและส พังคมสงเคราะหค์ จะสว่งเสรถมและ
พจัฒนาเดห็ก สตรบี เยาวชน ผผ ด้พถการและผผ ด้สผงอายตุ ด ด้วยการสว่งเสรถมและตจั ทั้ง
กลตุว่มตว่างๆ  ให ด้แตว่ละกลตุว่มมบีบทบาททบีถิ่เข ด้มแขห็งในหมผว่บ ด้าน ชตุมชน กลว่าวคพอ 
หากกลตุว่มมบีอยผว่แล ด้วจะสว่งเสรถมให ด้ความรผ ด้และงบประมาณ  หากกลตุว่มยจังไมว่มบี
หรพอไมว่เข ด้มแขห็งกห็จะดทาเนถนการสว่งเสรถมให ด้มบีกถจกรรมทบีถิ่เข ด้มแขห็ง  และสว่ง



เสรถมงบประมาณ เชว่น กลตุว่มเยาวชนเข ด้มแขห็งปลอดยาเสพตถด  หรพอกลตุว่มผผ ด้
สผงวจัยแตว่จถตใจเข ด้มแขห็ง สตุขภาพดบีและจจัดให ด้มบีผ ด้าหว่มเสพทั้อกจันหนาวตาม
ฤดผกาล ฯลฯ
6.   ดท้านทร พัพยากรธรรมชาตติและส ติถิ่งแวดลท้อม จะให ด้มบีการดผแล
คตุ ด้มครองและบทารตุงรจักษา เชว่น ปว่ าชตุมชน ปลผกปว่ าไม ด้เพถถิ่มทตุกๆ ปบี   ดผแลและ
ขตุดลอกแหลว่งนททั้าทบีถิ่ตพทั้นเขถนเพพถิ่อเปห็ นทางระบายนททั้าและกจักเกห็บนททั้า  มบีระบบ
การกทาจจัดขยะและคจัดแยกทบีถิ่ดบี มบีผลลจัพธค์ (ตามงบประมาณแผว่นดถน/ งบ 
อบต. มบีอยว่างจทากจัด)  การเพถถิ่มพพทั้นทบีถิ่ปว่ าสบีเขบียวโดยให ด้ประชาชนมบีสว่วนรว่วม
ปลผกปว่ า  และอนตุรจักษค์หวงแหนปว่ าชตุมชนทบีถิ่มบีอยผว่เดถม มบีการสร ด้างปด้ายถาวร
ประกาศห ด้ามบตุกรตุกปว่ า ททาลายปว่ าและจะมบีการออกรจังวจัด สทารวจพพทั้นทบีถิ่และ
เขตทบีถิ่สาธารณประโยชนค์ บผรณาการรว่วมกจับ สทานจักงานทบีถิ่ดถน ประชาชนและ
อบต. อยว่างมบีประสถทธถภาพ เพพถิ่อให ด้เปห็ นของลผกหลานสพบตว่อไป
7   ดท้านศาสนาและประเพณท จะสว่งเสรถมบทารตุงรจักษาศถลปะ จารบีต
ประเพณบี ภผมถปจัญญาท ด้องถถถิ่น และประเพณบีทบีถิ่ส พบตว่อมาและจรรโลง
วจัฒนธรรมทบีถิ่ดบีของท ด้องถถถิ่น เชว่น โครงการวจันผผ ด้สผงอายตุ  สพบสานประเพณบี
สงกรานตค์ ประเพณบีลอยกระทง แหว่เทบียนเข ด้าพรรษา กถนเขว่าคทถิ่าของดบีเมพอง
สผงเนถน ฯลฯ

8.    ดท้านความม พัถิ่นคงและความเขท้มแขห็งของชตุมชน จะสว่งเสรถม
งานปกปด้องเทถดทผนสถาบจันพระมหากษจัตรถยค์  งานรจัฐพถธบี ๑๒ ส ถงหามหา
ราชถนบี   ๕ ธจันวามหาราช  งานปถยะมหาราช  และจะให ด้มบีงานซว่อมแซม/ 
สร ด้างบ ด้านคนจนไมว่มบีทบีถิ่อยผว่อาศจัย  งานบ ด้านเทถดไท ด้องคค์ราชจัน  สว่งเสรถม
กถจการ อปพร. อสตร.  ดผแลชบีวถต  ทรจัพยค์ส ถนและความปลอดภจัยให ด้
ประชาชน  สนจับสนตุนงานอาชบีพให ด้ชตุมชนเข ด้มแขห็งและดผแลสวจัสดถการ 
กถจการ อปพร.และ อสตร.  เพพถิ่อการบรถการประชาชนและให ด้มบีอบรมให ด้
ความรผ ด้ สว่งเสรถมกลตุว่มอาชบีพในชตุมชนให ด้เข ด้มแขห็งตามปรจัชญาเศรษฐกถจพอ
เพบียง

วติส พัยท พัศนค์  (Vision)   และ พ พันธกติจ   (Mission)
การพ พัฒนาทท้องถติถิ่น

วติส พัยท พัศนค์

องคค์การบรถหารสว่วนตทาบลนากลาง  ได ด้กทาหนดวถสจัยทจัศนค์
(Vision) เพพถิ่อเปห็ นสภาพการณค์ในอตุดมคตถซ ซถิ่งเปห็ นจตุดหมายและ

ปรารถนา คาดหวจังทบีถิ่จะให ด้เกถดขซทั้นหรพอบรรลตุผลในอนาคตข ด้างหน ด้า
ตทาบลนากลางเปห็ นตทาบลขนาดเลห็กทบีถิ่มบีประชาชนสว่วนใหญว่พจัก

อาศจัยอยผว่หนาแนว่นและสงบสตุข และคาดการณค์วว่า ในอนาคตต ด้อง
เปห็ นชตุมชนทบีถิ่สงบสตุขนว่าอยผว่อาศจัยและมบีทจัศนบียภาพและสถถิ่งแวดล ด้อม
ดบี จซงได ด้กทาหนดวถสจัยทจัศนค์ คาดหวจังทบีถิ่จะให ด้เกถดขซทั้นในอนาคตดจังนบีทั้



 
พ พันธกติจ

(1) พจัฒนาการศซกษาให ด้สอดคล ด้องกจับวถถบีชบีว ถตและความต ด้องการของ
ชตุมชน สร ด้างสจังคมการเรบียนรผ ด้ตลอดชบีวถต มบีทจักษะและการดทารงชบีวถตอยว่าง
เหมาะสมในแตว่ละชว่วงวจัย  การสว่งเสรถมสตุขภาพและการเข ด้าถซงบรถการ
สาธารณสตุขทบีถิ่มบีคตุณภาพและได ด้มาตรฐานแกว่ประชาชนการสว่งเสรถมและ
พจัฒนาผผ ด้สผงอายตุ คนพถการ และผผ ด้ด ด้อยโอกาสให ด้มบีคตุณภาพชบีวถตทบีถิ่ดบีขซทั้น
(๒) การเพถถิ่มศจักยภาพในการผลถต และสร ด้างความเข ด้มแขห็งให ด้แกว่เกษตรกร
มตุว่งเน ด้นการพจัฒนาระบบผลถตแบบเกษตรอถนทรบียค์
(3) ปรจับปรตุงและพจัฒนาระบบคมนาคมขนสว่ง ระบบสาธารณผปโภค 
สาธารณผปการให ด้ได ด้มาตรฐานมบีประส ถทธถภาพและเพบียงพอตว่อความ
ต ด้องการของประชาชน เพพถิ่อรองรจับการขยายตจัวของเมพองในอนาคตและ
ความเจรถญด ด้านอตุตสาหกรรมในท ด้องถถถิ่น
(4) การจจัดการ การบทารตุงรจักษา และการเพถถิ่มพพทั้นทบีถิ่ปว่ าไม ด้ การใช ด้ประโยชนค์
จากปว่ าไม ด้ทบีถิ่ดถนทรจัพยากรธรรมชาตถของชตุมชน  และการสว่งเสรถมการ
อนตุรจักษค์พลจังงาน
(๕) การสว่งเสรถมและพจัฒนาศจักยภาพของคน ครอบครจัว และชตุมชนให ด้เข ด้ม
แขห็ง สามารถพซถิ่งตนเองได ด้ และมบีสว่วนรว่วมในการพจัฒนาตทาบล ตลอดจน
อนตุรจักษค์และพจัฒนาศถลปวจัฒนธรรมอจันดบีงามและภผมถปจัญญาของท ด้องถถถิ่น
(๖) การสร ด้างระบบบรถหารจจัดการทบีถิ่ดบี โดยให ด้ประชาชนมบีสว่วนรว่วมในการ
ตจัดสถนใจ การวางแผนพจัฒนา การตรวจสอบ เพพถิ่อให ด้เกถดความโปรว่งใสใน
การบรถหารราชการ

เปท้ าประสงคค์

(1) เพพถิ่อการจจัดการศซกษาศผนยค์พจัฒนาเดห็กเลห็กอยว่างมบีคตุณภาพ การสว่งเสรถม
เดห็ก เยาวชนและประชาชน ให ด้ได ด้รจับสนจับสนตุนด ด้านศซกษาและกถจกรรม
เสรถมทจักษะชบีวถตอยว่างมบีคตุณภาพ เพพถิ่อสว่งเสรถมประชาชนให ด้เข ด้าถซงบรถการ
สตุขภาพทบีถิ่มบีคตุณภาพ และประชาชนมบีสว่วนรว่วมในการจจัดการสตุขภาพตนเอง
และชตุมชน พจัฒนาการจจัดสวจัสดถการทบีถิ่มบีคตุณภาพและเปห็ นไปอยว่างทจัถิ่วถซง
(๒) เพพถิ่อสว่งเสรถมการพจัฒนาคตุณภาพสถนค ด้าการเกษตร พจัฒนา
ประสถทธถภาพการบรถหารจจัดการผลถตภจัณฑค์ชตุมชนและท ด้องถถถิ่น และสว่งเสรถม
การนทาหลจักปรจัชญาเศรษฐกถจพอเพบียงมาใช ด้ในการเกษตร
(๓ )เพพถิ่อพจัฒนาโครงสร ด้างพพทั้นฐาน การคมนาคมและขนสว่ง 
สาธารณผปโภค สาธารณผปการ และบรถการสาธารณะมบีมาตรฐานครอบคลตุม
ทตุกพพทั้นทบีถิ่ตทาบล และการพจัฒนาและบรถหารจจัดการผจังเมพองทบีถิ่เปห็ นระบบ และ
พจัฒนาตามระบบผจังเมพองรวมให ด้สอดคล ด้องกจับท ด้องถถถิ่น

(๔) เพพถิ่อบรถหารจจัดการทรจัพยากรธรรมชาตถและสถถิ่งแวดล ด้อมให ด้เพบียงพอตว่อ
การรจักษาสมดตุลของระบบนถเวศ และเปห็ นฐานทบีถิ่มจัถิ่นคงของการพจัฒนาท ด้อง
ถถถิ่น
(๕) เพพถิ่อให ด้ชตุมชนมบีความพร ด้อมในการปด้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย 
อตุบจัตถภจัยการจราจร ชตุมชนมบีความมจัถิ่นคง ความปลอดภจัยในชบีวถตและ



ทรจัพยค์สถน และความเปห็ นระเบบียบเรบียบร ด้อยของบ ด้านเมพอง สว่งเสรถมและ
สนจับสนตุนทางศาสนา ศถลปวจัฒนธรรม ขนบธรรมเนบียมประเพณบี และการ
สว่งเสรถมและพจัฒนาการกบีฬาทตุกระดจับ
(๖ )เพพถิ่อพจัฒนาบตุคลากรให ด้มบีทจักษะความรผ ด้และเพถถิ่มสมรรถนะการปฏถบจัตถ
งานอยว่างตว่อเนพถิ่อง พจัฒนาองคค์กรสร ด้างระบบบรถหารจจัดการทบีถิ่ทจันสมจัยพร ด้อม
รองรจับการเปลบีถิ่ยนแปลงตามบรถบทโลก

แนวทางการพ พัฒนาองคค์การบรติหารสว่วนตจาบล
นากลาง

1. การพจัฒนาคนและสร ด้างความสจังคมทบีถิ่เปห็ นธรรม
กลยตุทธค์

1.1 การสว่งเสรถมการศซกษาและพจัฒนาทจักษะให ด้คนมบีการเรบียนรผ ด้อยว่าง
ตว่อเนพถิ่องตลอดชบีวถต
1.2 การสาธารณสตุขชตุมชนและการสร ด้างสตุขภาวะทบีถิ่ดบีด ด้วยการพซถิ่งพา

ตนเอง
1.3 การจจัดสวจัสดถการสจังคมทบีถิ่มบีคตุณภาพและยจัถิ่งยพน
1.4 การเสรถมสร ด้างขบีดความสามารถของประชาชนและการคตุ ด้มครอง

ทางสจังคมทบีถิ่มบี มาตรฐาน

 2. การพจัฒนาศจักยภาพเศรษฐกถจชตุมชนและการเกษตรกรรมเข ด้มแขห็ง
กลยตุทธค์

.2.1 การสว่งเสรถมระบบเกษตรยจัถิ่งยพนตามปรจัชญาเศรษฐกถจพอเพบียง 
การเพถถิ่มประสถทธถภาพการผลถต    
      ทางการเกษตรและสว่งเสรถมการสร ด้างมผลคว่า
2.2 การสว่งเสรถมอาชบีพ พจัฒนาสถนค ด้าและบรถการในชตุมชนเชพถิ่อมโยง

สผว่เศรษฐกถจภผมถภาค

      3. การพจัฒนาโครงสร ด้างพพทั้นฐาน การคมนาคม และการขนสว่ง
กลยตุทธค์

3.1 การพจัฒนาระบบการคมนาคม การขนสว่ง และทางระบายนททั้าให ด้
เชพถิ่อมโยงและทจัถิ่วถซง

3.2 การพจัฒนาสาธารณผปโภคและสาธารณผปการภายในท ด้องถถถิ่น
3.3 การบรถหารจจัดการนททั้า ปรจับปรตุง และฟพทั้นฟผแหลว่งนททั้าเพพถิ่อการ

อตุปโภคบรถโภคอยว่างเปห็ นระบบ

      4. การอนตุรจักษค์ทรจัพยากรธรรมชาตถและสถถิ่งแวดล ด้อมให ด้เกถดความ
สมดตุลอยว่างยจัถิ่งยพน

กลยตุทธค์
4.1 การเพถถิ่มประสถทธถภาพการจจัดการขยะมผลฝอย สถถิ่งปฏถกผลและนททั้า

เสบียภายในชตุมชน
4.2 การอนตุรจักษค์ ฟพทั้นฟผ และสร ด้างความมจัถิ่นคงของ

ทรจัพยากรธรรมชาตถและสถถิ่งแวดล ด้อม

      5. การสร ด้างความมจัถิ่นคงของสจังคมและความเข ด้มแขห็งของชตุมชน
กลยตุทธค์



5.1 การปกปด้องสถาบจันสทาคจัญของชาตถและเสรถมสร ด้างความรผ ด้รจัก
สามจัคคบีภายในท ด้องถถถิ่น

5.2 การสว่งเสรถมศาสนา ศถลปวจัฒนธรรม ประเพณบีและภผมถปจัญญา
ท ด้องถถถิ่น

5.3 การปด้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย การจจัดการภจัยพถบจัตถ และ
การลดอตุบจัตถเหตตุการจราจร

5.4 การปด้องและแก ด้ไขปจัญหาการแพรว่ระบาดของยาเสพตถด
5.5 การสว่งเสรถมการกบีฬาระดจับท ด้องถถถิ่นและการแขว่งขจันกบีฬาเพพถิ่อ

ความสามจัคคบีระหวว่างหนว่วยงานหรพอองคค์กร

6. การปฏถบจัตถราชการตามหลจักธรรมาภถบาลและการบรถหารจจัดการ
บ ด้านเมพองทบีถิ่ดบี

กลยตุทธค์
6.1 การพจัฒนาเพถถิ่มศจักยภาพองคค์กร การใช ด้นวจัตกรรมใหมว่และ

เทคโนโลยบีสารสนเทศและการสพถิ่อสารเพพถิ่อการบรถการประชาชน
6.2 การสร ด้างองคค์กรแหว่งการเรบียนรผ ด้ และการพจัฒนาศจักยภาพ

บตุคลากรให ด้มบีความเหมาะสมสอดคล ด้องกจับภารกถจของ อปท.
6.3 การสว่งเสรถมประชาธถปไตยและการมบีสว่วนรว่วมของภาคประชาชน



แบบททถิ่   1        แบบชว่วยกจาก พับการจ พัดทจาแผนยตุทธศาสตรค์
ของทท้องถติถิ่นโดยตรง

คจาชทขั้แจง  แบบทบีถิ่  1  เปห็ นแบบประเมถนตนเองในการจจัดททาแผน
ยตุทธศาสตรค์ขององคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่นโดยจะททาการประเมถนและ
รายงานทตุก ๆ  ครจั ทั้งหลจังจากทบีถิ่องคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่นได ด้ประกาศใช ด้
แผนยตุทธศาสตรค์แล ด้ว
 

องคค์การบรติหารสว่วนตจาบลนากลาง  อจาเภอสสูงเนติน  จ พังหว พัด
นครราชสทมา

ประเดห็นการประเมติน
มทการ
ดจาเนติน
งาน

ไมว่มท
การ

ดจาเนติน
งาน

สว่วนททถิ่   1  คณะกรรมการพ พัฒนาทท้องถติถิ่น
1.  มบีการจจัดตจั ทั้งคณะกรรมการพจัฒนาท ด้องถถถิ่นเพพถิ่อ
จจัดททาแผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่น



2.  มบีการจจัดประชตุมคณะกรรมการพจัฒนาท ด้องถถถิ่น
เพพถิ่อจจัดททาแผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่น



3.  มบีการจจัดประชตุมอยว่างตว่อเนพถิ่องสมทถิ่าเสมอ 

4.  มบีการจจัดตจั ทั้งคณะกรรมการสนจับสนตุนการจจัดททา
แผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่น



5.  มบีการจจัดประชตุมคณะกรรมการสนจับสนตุนการจจัด
ททาแผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่น



6.  มบีคณะกรรมการพจัฒนาท ด้องถถถิ่นและประชาคม
ท ด้องถถถิ่นพถจารณารว่างแผนยตุทธศาสตรค์การพจัฒนา



สว่วนททถิ่   2  การจ พัดทจาแผนพ พัฒนาทท้องถติถิ่น



7.  มบีการรวบรวมข ด้อมผลและปจัญหาสทาคจัญของท ด้อง
ถถถิ่นมาจจัดททาฐานข ด้อมผล



8.  มบีการเปถดโอกาสให ด้ประชาชนเข ด้ามามบีสว่วนรว่วม
ในการจจัดททาแผน



9.  มบีการวถเคราะหค์ศจักยภาพของท ด้องถถถิ่น (SWOT)
เพพถิ่อประเมถนสถานภาพการพจัฒนาท ด้องถถถิ่น



10. มบีการกทาหนดวถสจัยทจัศนค์และภารกถจหลจักการ
พจัฒนาท ด้องถถถิ่นทบีถิ่สอดคล ด้องกจับศจักยภาพของท ด้อง
ถถถิ่น



11. มบีการกทาหนดวถสจัยทจัศนค์และภารกถจหลจักการ
พจัฒนาท ด้องถถถิ่นทบีถิ่สอดคล ด้องกจับยตุทธศาสตรค์จจังหวจัด



12. มบีการกทาหนดจตุดมตุว่งหมายเพพถิ่อการพจัฒนาทบีถิ่
ยจัถิ่งยพน



13. มบีการกทาหนดเปด้าหมายการพจัฒนาท ด้องถถถิ่น 

14. มบีการกทาหนดยตุทธศาสตรค์การพจัฒนาและ
แนวทางการพจัฒนา



15. มบีการกทาหนดยตุทธศาสตรค์ทบีถิ่สอดคล ด้องกจับ
ยตุทธศาสตรค์ของจจังหวจัด



16. มบีการอนตุมจัตถและประกาศใช ด้ยตุทธศาสตรค์ 

17. มบีการจจัดททาบจัญชบีกลตุว่มโครงการในแผน
ยตุทธศาสตรค์



18. มบีการกทาหนดรผปแบบการตถดตามประเมถนผล
แผนยตุทธศาสตรค์



19. มบีการทบทวนแผนยตุทธศาสตรค์ 

ตาราง  สรตุป  การนจาแผนพ พัฒนา  ทท้องถติถิ่นสทถิ่ปท
(  พ  .  ศ  .256      ๑  -256      ๔  )

ของ องคค์การบรติหารสว่วนตจาบลนากลาง   ประจจา
ปท งบประมาณ   พ  .  ศ  .  25  6      ๑

สว่วนททถิ่ ๓สว่วนททถิ่ ๓



หท้วง  ททถิ่   ๑      ประจจา  เดดือน   เมษายน   พ  .  ศ  .   ๒๕๖  ๑   
(  ระหวว่าง เดดือน   ตตุลาคม   พ  .  ศ  .   ๒๕      60    ถถึง เดดือน

มทนาคม   พ  .  ศ  .   ๒๕๖  ๑  )
 ไปปฏติบ พัต ติจจาแนก  แยก  ตาม  ราย  ยตุทธศาสตรค์

ยตุทธศาสตรค์ททถิ่   1     ยตุทธศาสตรค์การพ พัฒนา  คนและสรท้าง
ส พังคมททถิ่เปห็ นธรรม

ลจาด พั
บททถิ่ โครงการ/กติจกรรม งบ

ประมาณ
หมายเ

หตตุ

1 โครงการปด้องกจันและลดอตุบจัตถเหตตุชว่วงเทศกาล
สทาคจัญ

๕,๙๒๐

2 โครงการวจันเดห็กแหว่งชาตถ ๓๑,๕๐๐

3 โครงการปฏถบจัตถธรรมประจทาปบี  พ.ศ.๒๕๖๑ (วจัดนา
ใหญว่)

๑๔,๐๐๐

รวม ๕๑  ,  ๔๒๐

ยตุทธศาสตรค์ททถิ่    2     ยตุทธศาสตรค์การพ พัฒนา  ศ พักยภาพ
เศรษฐกติจชตุมชนและการเกษตรททถิ่เขท้มแขห็ง

ลจาด พั
บททถิ่ โครงการ/กติจกรรม งบประมาณ หมายเ

หตตุ
๑ โครงการฝซกอบรมสว่งเสรถมอาชบีพเกษตร ๑๕,๘๙๕
๒ โครงการสว่งเสรถมและพจัฒนาอาชบีพนากลาง ๓๕,๔๙๕

รวม ๕๑  ,  ๓๙๐

ยตุทธศาสตรค์ททถิ่    3     ยตุทธศาสตรค์การพ พัฒนา  โครงสรท้างพดืขั้น
ฐาน การคมนาคมและการขนสว่ง

ลจาด พั
บททถิ่ โครงการ/กติจกรรม งบประมาณ หมาย

เหตตุ
1 โครงการฟด้าหลจังฝนถนนพร ด้อมใช ด้งาน ๑๐๑,๐๐๐

รวม ๑๐๑  ,  ๐๐๐

ยตุทธศาสตรค์ททถิ่   4     ยตุทธศาสตรค์การพ พัฒนา  อนตุร พักษค์ทร พัพยากร
ธรราชาตติและสติถิ่งแวดลท้อมใหท้เก ติดความสมดตุลอยว่างย พัถิ่งยดืน

ลจาด พั
บททถิ่ โครงการ/กติจกรรม งบ

ประมาณ
หมายเ

หตตุ
1 โครงการสว่งเสรถมเยาวชนรจักษค์โลก รจักษาสถถิ่ง

แวดล ด้อม
๒๙,๐๒๐

รวม ๒๙  ,  ๐๒๐



ยตุทธศาสตรค์ททถิ่   5     ยตุทธศาสตรค์การ  สรท้างความม พัถิ่นคงของ
ส พังคมและความเขท้มแขห็งของชตุมชน

ลจาด พั
บททถิ่ โครงการ/กติจกรรม งบประมาณ หมาย

เหตตุ
1 เงถนเดพอนและคว่าจ ด้างประจทา

   - คว่าตอบแทนคณะผผ ด้บรถหารของ อปท. (ฝว่ าย
การเมพอง)
   - เงถนเดพอนข ด้าราชการสว่วนตทาบล
   - เงถนเพถถิ่มตว่างๆ ของข ด้าราชการสว่วนตทาบล
   - คว่าตอบแทนเลขานตุการนายก อบต.
   - เงถนประจทาตทาแหนว่ง

๒๖๘,๓๒๐
๓,๕๗๖,๐๔๘

-
๔๕,๓๖๐
๑๖๘,๐๐๐

- คว่าจ ด้างชจัถิ่วคราว
   - เงถนเดพอนหรพอเงถนทบีถิ่จว่ายเพถถิ่มเปห็ นกรณบีพถเศษ
ให ด้แกว่พนจักงานจ ด้างของ อบต.
   - เงถนคว่าตอบแทนพนจักงานจ ด้าง

๕๑๗,๕๐๐
๑,๓๙๘,๙๖๐

2 คว่าตอบแทน
   - คว่าตอบแทนรายเดพอนให ด้แกว่ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ  สมาชถกสภาฯ 
   - คว่าตอบแทนอพถิ่น (เลขานตุการสภาฯ)
   - คว่าตอบแทนผผ ด้ปฏถบจัตถราชการอจันเปห็ น
ประโยชนค์แกว่องคค์การบรถหารสว่วนตทาบล
   - คว่าตอบแทนการปฏถบจัตถงานนอกเวลาราชการ
   - คว่าเชว่าบ ด้านของข ด้าราชการสว่วนตทาบล
   - เงถนชว่วยเหลพอการศซกษาบตุตร
   - เงถนชว่วยเหลพอคว่ารจักษาพยาบาล

๘๕๒,๔๒๐

๒๒,๘๐๐
๑๖,๘๐๐

-
๑๕๙,๙๐๐
1 ๖๐,๐๕๙

-

3 คว่าใช ด้สอย
1. รายจว่ายให ด้ได ด้มาซซถิ่งบรถการ
    - คว่ารจับวารสาร
    - คว่าจ ด้างเหมาบรถการ
    - คว่าจ ด้างโฆษณาเผยแพรว่
2. รายจว่ายเพพถิ่อการบทารตุงรจักษาหรพอซว่อมแซม
ทรจัพยค์สถน
    - คว่าบทารตุงหรพอซว่อมแซมครตุภจัณฑค์
3. รายจว่ายเกบีถิ่ยวกจับการรจับรองและพถธบีการ
๔. รายจว่ายเพพถิ่อบทารตุงรจักษาหรพอซว่อมแซม
ทรจัพยค์สถนอพถิ่น
    - คว่าบทารตุงรจักษาหรพอซว่อมแซมทบีถิ่ดถนและสถถิ่ง

๓๐๓,๘๘๕
-
-
-

๒๒,๒๕๗.๙๖
-

๓,๘๗๕
-
-
-

๒๙,๗๙๓.๙๔



กว่อสร ด้าง
    - คว่าบทารตุงรจักษาหรพอซว่อมแซมทรจัพยค์ส ถนอพถิ่น 
(ไฟฟด้า)
    - คว่าบทารตุงรจักษาและซว่อมแซม
๕.  รายจว่ายเกบีถิ่ยวเนพถิ่องกจับการปฏถบจัตถราชการทบีถิ่ไมว่เข ด้า
ลจักษณะรายจว่ายหมวดอพถิ่นๆ
   - คว่าใช ด้จว่ายในการเดถนทางไปราชการ
   - คว่าพวงมจัย , ชว่อดอกไม ด้ , พวงหรบีดหรพอพวง
มาลา

๑๘๒,๙๔๕
๑,๐๐๐

ลจาด พั
บททถิ่

โครงการ/กติจกรรม งบประมาณ
หมาย
เหตตุ

4 คว่าวจัสดตุ
    - คว่าวจัสดตุสทานจักงาน
    - คว่าวจัสดตุไฟฟด้าและวถทยตุ
    - คว่าวจัสดตุงานบ ด้านงานครจัว
    - คว่าวจัสดตุวถทยาศาสตรค์และการแพทยค์
    - คว่าวจัสดตุกว่อสร ด้าง
    - คว่าวจัสดตุเชพทั้อเพลถงและหลว่อลพถิ่น
    - คว่าวจัสดตุเชพทั้อเพลถงและหลว่อลพถิ่น (สทาหรจับพว่น
หมอกควจัน)
    - คว่าวจัสดตุคอมพถวเตอรค์
    - คว่าวจัสดตุทางการศซกษา
    - คว่าวจัสดตุพาหนะและขนสว่ง
    - คว่าวจัสดตุเกษตร
    - คว่าโฆษณาและเผยแพรว่
    - คว่าวจัสดตุอพถิ่น
    - คว่าวจัสดตุเครพถิ่องแตว่งกาย

๙๐,๙๙๘,๑๕
๑๖,๕๓๐
๙,๔๘๖
๕๔,๐๐๐

๕๗,๔๓๒.๑๐
๒๒๓,๗๘๒.๘

๐
-

๑๐๙,๕๑๐
-

๑๖,๙๕๐
-

๕,๗๙๕
๕,๑๐๓.๙๐
๑๖,๘๐๐

5 คว่าสาธารณผปโภค
    - คว่าไฟฟด้า
    - คว่านททั้าประปา คว่านททั้าบาดาล
    - คว่าโทรศจัพทค์
    - คว่าไปรษณบียค์ โทรเลข ธนาณจัตถ ดวงตรา
ไปรษณบียากร
    - คว่าบรถการสพถิ่อสารและโทรคมนาคม

๙๔,๓๘๑,๑๖
๒๓,๖๔๘.๖๔
๙,๐๒๐.๑๐

๕,๐๖๑
๒๒,๔๗๐

6 คว่าครตุภจัณฑค์
    - คว่าครตุภจัณฑค์วถทยาศาสตรค์หรพอการแพทยค์ 
(เครพถิ่องพว่น)
    - คว่าครตุภจัณฑค์ฟด้าและวถทยตุ
    - คว่าครตุภจัณฑค์โฆษณาและเผยแพรว่ (กล ด้องถว่าย
ภาพนถถิ่งระบบดถจถตอล)
    - คว่าครตุภจัณฑค์คอมพถวเตอรค์
    - คว่าครตุภจัณฑค์ยานพาหนะและขนสว่ง
    - คว่าครตุภจัณฑค์กบีฬา
    - คว่าครตุภจัณฑค์เก ด้าอบีทั้

-
-

๒๕,๕๐๐
-
-
-
-
-
-



    - คว่าครตุภจัณฑค์เครพถิ่องปรจับอากาศ
    - คว่าครตุภจัณฑค์โซฟา
    - คว่าครตุภจัณฑค์โตต๊ะพจับเอนกประสงคค์
    - คว่าครตุภจัณฑค์อพถิ่นๆ (เครพถิ่องสกจัดคอนกรบีต,สวว่าน
กระแทก,ไม ด้สตต๊าฟ)

-
๒๔,๑๐๐

๗ คว่าครตุภจัณฑค์สทานจักงาน
   - คว่าโตต๊ะหมผว่บผชา
   - คว่าแทว่นกลว่าวรายงาน
   - พจัดลมตจั ทั้งโตต๊ะ
   - พจัดลมตถดผนจัง
   - พจัดลมตจั ทั้งพพทั้น

๘,๕๐๐
๑๐,๐๐๐
๓,๓๐๐
๕,๘๐๐
๑,๖๕๐

ลจาด พั
บททถิ่

โครงการ/กติจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตตุ

๘ อตุดหนตุนสว่วนราชการ ๑,๐๙๐,๔๓๑
๙ โครงการสนจับสนตุนคว่าใช ด้จว่ายการบรถหารสถาน

ศซกษา
๕๒๓,๖๐๐

๑๐ คว่าอาหารเสรถมนม ๔๘๓,๗๔๒.๑
๐

๑๑ โครงการแขว่งขจันกบีฬาเยาวชน “นากลางคจัฟ” ครจั ทั้ง
ทบีถิ่ ๑๖

๕๘,๐๔๐

รวม ๑๐  ,  ๗๒๕  ,
๕๕๕  .  ๘๕

ยตุทธศาสตรค์ททถิ่    6    ยตุทธศาสตรค์  การปฏติบ พัต ติราชการตามหล พัก
ธรรมาภติบาลและการบรติหารจ พัดการ     

                   บท้านเมดืองททถิ่ด ท

ลจาด พั
บททถิ่

โครงการ/กติจกรรม งบประมาณ
หมา
ยเหตตุ

1 สมทบกองทตุนหลจักประกจันสตุขภาพ (สป.สช.) -
2 สมทบกองทตุนประกจันสจังคม 92,880
3 สมทบกองทตุนบทาเหนห็จบทานาญข ด้าราชการสว่วน

ท ด้องถถถิ่น (กบท.)
๔๐๐,๙๔๑

4 เบบีทั้ยยจังชบีพผผ ด้สผงอายตุ ๔,๒๗๖,๖๐๐
5 เบบีทั้ยยจังชบีพผผ ด้พถการ ๑,๒๔๑,๖๐๐
6 เบบีทั้ยยจังชบีพผผ ด้ปว่ วยโรคเอดสค์ ๑๐,๐๐๐
๗ สทารองจว่าย ๒,๕๐๙
๘ จว่ายตามข ด้อผผกพจัน ๑๒๕,๐๐๐

รวม ๖  ,  ๑๔๙  ,  ๕



๓๐

     แบบททถิ่    3/1    แบบประเมตินผลการดจาเนตินงานตาม
แผนยตุทธศาสตรค์

คจาชทขั้แจง  แบบทบีถิ่  3/1  เปห็ นแบบประเมถนตนเอง  โดยมบีวจัตถตุประสงคค์เพพถิ่อ
ใช ด้ประเมถนผลการดทาเนถนงานขององคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่นตาม
ยตุทธศาสตรค์ทบีถิ่กทาหนดไว ด้  และมบีกทาหนดระยะเวลาในการรายงานปบีละ  1  
ครจั ทั้ง  หลจังจากสถทั้นสตุดปบีงบประมาณ



สว่วนททถิ่    1  ข ด้อมผลทจัถิ่วไป
1.  ชพถิ่อองคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่น   องคค์การบรถหารสว่วนตทาบลนากลาง
2.  วจัน/เดพอน/ปบี   ทบีถิ่รายงาน  ว พันททถิ่   ๙   เดดือน  เมษายน  พ.ศ.256 ๑

สว่วนททถิ่    2  ยตุทธศาสตรค์และโครงการในปบีงบประมาณ พ.ศ. 256 ๑

สว่วนททถิ่   3 ยตุทธศาสตรค์และจทานวนโครงการทบีถิ่ปรากฏอยผว่ในแผนพจัฒนาท ด้อง
ถถถิ่นสบีถิ่ปบี  (พ.ศ.256 ๑ – 256 ๔) และจทานวนโครงการทบีถิ่ปฏถบจัตถได ด้

ยตุทธศาสตรค์

จจานวนโครงการ รท้อยละ
โครงกา

รททถิ่
ปรากฏ
อยสูว่ใน
แผน

พ พัฒนาฯ

โครงก
าร

ททถิ่ไดท้
ปฏติบ พัต ติ

ของ
โครงการททถิ่

ปรากฏ
อยสูว่ในแผน
พ พัฒนาฯ

ของ
โครงกา

ร
ใน

ยตุทธศา
สตรค์

1. ยตุทธศาสตรค์การพจัฒนาคน
และสร ด้างสจังคมทบีถิ่เปห็ นธรรม ๓๐ ๓ ๒.๖๓ % ๑๐.๐๐

%
2. ยตุทธศาสตรค์การพจัฒนา

ศจักยภาพเศรษฐกถจชตุมชน
และการเกษตรทบีถิ่เข ด้มแขห็ง

๖ ๒ ๑.๗๕ % ๓๓.๓๓
%

3. ยตุทธศาสตรค์การพจัฒนา
โครงสร ด้างพพทั้นฐาน การ
คมนาคมและการขนสว่ง

๓๖ ๑ ๐.๘๘ % ๒.๗๘ %

4. ยตุทธศาสตรค์การพจัฒนา
อนตุรจักษค์ทรจัพยากรธรราชา
ตถและสถถิ่งแวดล ด้อมให ด้เกถด
ความสมดตุลอยว่างยจัถิ่งยพน

๑๐ ๑
๐.๘๘ % ๑๐๐ %

5. ยตุทธศาสตรค์การสร ด้างความ
มจัถิ่นคงของสจังคมและความ
เข ด้มแขห็งของชตุมชน

๑๙ ๑๑ ๙.๖๕ % ๕๗.๘๙
%

6. ยตุทธศาสตรค์การปฏถบจัตถ
ราชการตามหลจักธรรมาภถ
บาลและการบรถหารจจัดการ 
บ ด้านเมพองทบีถิ่ดบี

๑๓ ๘
๗.๐๒ % ๖๑.๕๔

%

รวม ๑๑๔ ๒๖ ๒๒.๘๑
%

หมายเหตตุ  - โครงการทบีถิ่ได ด้ปฏถบจัตถคถดเปห็ นร ด้อยละ  ...  ๒๒  .  ๘๑  ...   % 
ของโครงการทบีถิ่บรรจตุในแผนฯ



การเบติกจว่ายงบประมาณ  ประจจา
ปท งบประมาณ พ  .  ศ  .25  6      ๑

ยตุทธศาสตรค์
งบปกตติ

เง ตินอตุดหนตุน
เฉพาะกติจ เง ตินสะสม รวม

จจานวนเงติน
รท้อย
ละ จจานวนเงติน

รท้อย
ละ จจานวนเงติน

รท้อย
ละ จจานวนเงติน

รท้อย
ละ

1. ยตุทธศาสตรค์การพจัฒนาคน
และสร ด้างสจังคมทบีถิ่เปห็ นธรรม

2. ยตุทธศาสตรค์การพจัฒนา
ศจักยภาพเศรษฐกถจชตุมชน
และการเกษตรทบีถิ่เข ด้มแขห็ง

3. ยตุทธศาสตรค์การพจัฒนา
โครงสร ด้างพพทั้นฐาน การ
คมนาคมและการขนสว่ง

4. ยตุทธศาสตรค์การพจัฒนา
อนตุรจักษค์ทรจัพยากรธรราชา
ตถและสถถิ่งแวดล ด้อมให ด้เกถด
ความสมดตุลอยว่างยจัถิ่งยพน

5. ยตุทธศาสตรค์การสร ด้างความ
มจัถิ่นคงของสจังคมและความ
เข ด้มแขห็งของชตุมชน

6. ยตุทธศาสตรค์การปฏถบจัตถ
ราชการตามหลจักธรรมาภถบาล
และการบรถหารจจัดการ          
บ ด้านเมพองทบีถิ่ดบี

รวม

ผลการดจาเนตินงานตามโครงการททถิ่ไดท้ร พับเง ติน
(  เง ตินนอกงบประมาณ  )

โครงการ/กติจกรรม

ผลการดจาเนตินงาน งบประมาณ

ดจาเนติน
การ
เสรห็จ
แลท้ว

อยสูว่
ระหวว่า

ง
ดจาเนติน
งาน

ย พังไมว่
ดจาเนติน
งาน

งบ
ประมาณททถิ่

ไดท้ร พับ

งบ
ประมาณททถิ่
เบ ติกจว่ายไป

1. เบบีทั้ยยจังชบีพผผ ด้สผงอายตุ  - -
2. เบบีทั้ยยจังชจัพผผ ด้พถการ  - -
3. เบบีทั้ยยจังชบีพผผ ด้ปว่ วยโรค

เอดสค์
 - -

รวม - - -

โครงการ/กติจกรรม

ผลการดจาเนตินงาน งบประมาณ

หมายเ
หตตุ

ดจาเนติ
น

การ
เสรห็จ
แลท้ว

อยสูว่
ระหวว่า

ง
ดจาเนติน
งาน

ย พังไมว่
ดจาเนติน
งาน

งบ
ประมาณ
ททถิ่ไดท้ร พับ

งบประมาณ
ททถิ่เบ ติกจว่าย

ไป



1. คว่าอาหารเสรถม (นม)  - - ถ ด้าเหลพอโอน
เข ด้าเงถนสะสม

2. คว่าอาหารกลางวจัน ศผนยค์
พจัฒนาเดห็กเลห็ก

 - -
ถ ด้าเหลพอโอน
เข ด้าเงถนสะสม3. คว่าอาหารกลางวจัน 

โรงเรบียน 3 แหว่ง
 - -

4. อตุดหนตุนสาธารณสตุข
มผลฐานชตุมชน

 - -

5. เงถนสมทบประกจันสจังคม
5%

 - -

6. คว่าใช ด้จว่ายสทาหรจับการ
ศซกษา

 - -

7. คว่าจ ด้างชจัถิ่วคราว ผดด. 
ประจทาตทาบลฯ

 - -

8. เงถนเดพอนครผ  - -
9. เงถนสมทบกองทตุนหลจัก
ประกจันสตุขภาพท ด้องถถถิ่น  
(สป.สช.)


- -

รวม  - -

ผลการดจาเนตินงานตามโครงการททถิ่ไดท้ร พับเง ติน
(  ประเภทอตุดหนตุนท พัถิ่วไป  )

สรตุปความพถึงพอใจของประชาชนททถิ่ม ทตว่อผลการ
ดจาเนตินงาน

ของ     องคค์กรการบรติหารสว่วนตจาบล  นากลาง   
 ประจจาปท  งบประมาณ     พ  .  ศ  .  25  6      ๑

ประเดห็น
คติดเปห็ นรท้อยละ

พอใ
จ

มาก

พอใ
จ

ไมว่
พอใจ

1. มบีการเปถดโอกาสให ด้ประชาชนมบีสว่วนรว่วม
ในโครงการ/กถจกรรม
2. มบีการประชาสจัมพจันธค์ให ด้ประชาชนรจับรผ ด้
ข ด้อมผลของโครงการ/กถจกรรม
3. มบีการเปถดโอกาสให ด้ประชาชนแสดงความ
คถดเหห็นในโครงการ/กถจกรรม



4. มบีการรายงานผลการดทาเนถนงานของ
โครงการ/กถจกรรมให ด้ประชาชนทราบ
5. มบีการเปถดโอกาสให ด้ประชาชนตรวจสอบ
การดทาเนถนงาน/กถจกรรม
6. การดทาเนถนงานเปห็ นไปตามระยะเวลาทบีถิ่
กทาหนด
7. ผลการดทาเนถนโครงการ/กถจกรรมนทาไปสผว่
การแก ด้ไขปจัญหาของประชาชนในท ด้องถถถิ่น
8. การแก ด้ไขปจัญหาและการตอบสนองความ
ต ด้องการของประชาชน
9. ประโยชนค์ทบีถิ่ประชาชนได ด้รจับจากการ
ดทาเนถนโครงการ/กถจกรรม

สรตุปภาพรวม

ผลการประเมตินประส ติทธติผลของแผนพ พัฒนา  ทท้องถติถิ่นสทถิ่ปท
(  พ  .  ศ  .25  6      ๑   –   25  6      ๔  )  

ประจจาปท งบประมาณ   25  6      ๑     (  เชติงคตุณภาพ  )   หท้วงททถิ่   ๑
ประจจา  เดดือน   เมษายน   พ  .  ศ  .   ๒๕๖  ๑    

สว่วนททถิ่ ๔สว่วนททถิ่ ๔



(  ระหวว่าง เดดือน   ตตุลาคม   พ  .  ศ  .   ๒๕      60    ถถึง เดดือน   มทนาคม
พ  .  ศ  .   ๒๕๖  ๑  )

องคค์การบรถหารสว่วนตทาบลนากลาง  ได ด้ตถดตามและประเมถนผล
การดทาเนถนการตามแผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่นสบีถิ่ปบี  (พ.ศ.256 ๑ – 256 ๔)  
ประจทาปบีงบประมาณ  256 ๑  ของแตว่ละแนวทาง และโครงการของ 
องคค์การบรถหารสว่วนตทาบลนากลาง วว่าสามารถตอบสนองความต ด้องการ
และแก ด้ไขปจัญหาของประชาชน วว่าบรรลตุวจัตถตุประสงคค์ของการพจัฒนาตาม
ทบีถิ่กทาหนดไว ด้มากน ด้อยเพบียงใด โดยนทาเสนอเปห็ นภาพรวมของแตว่ละ
ยตุทธศาสตรค์การพจัฒนา ดจังนบีทั้.-
๑  .   ยตุทธศาสตรค์การพ พัฒนาดท้านคนและส พังคมททถิ่เปห็ นธรรม

สรตุปผลการพ พัฒนา  การพจัฒนาของ องคค์การบรถหารสว่วนตทาบล
นากลาง ในด ด้านคนและสจังคมทบีถิ่เปห็ นธรรม ได ด้ดทาเนถนการด ด้านคตุณธรรม 
จรถยธรรม วจัฒนธรรมประเพณบีท ด้องถถถิ่น,การพจัฒนาสว่งเสรถมการศซกษา,การ
พจัฒนาสว่งเสรถมสตุขภาพอนามจัย,การพจัฒนาสว่งเสรถมทางด ด้านสวจัสดถการของ
ชตุมชน และการพจัฒนาด ด้านกบีฬาและนจันทนาการ  โดยได ด้ดทาเนถนการตาม
แผนพจัฒนาฯ จทานวน...๓...โครงการ คถดเปห็ นร ด้อยละ…๒.๖๓...%  ของ 
โครงการทจั ทั้งหมด  จทานวน...๓๐...โครงการ และเนพถิ่องจากงบประมาณมบี
จทานวนจทากจัด  จซงททาให ด้ไมว่สามารถดทาเนถนการตามโครงการทบีถิ่บรรจตุอยผว่ใน
แผนพจัฒนาฯ ได ด้ทจั ทั้งหมด
2.   ยตุทธศาสตรค์การพ พัฒนาดท้านศ พักยภาพเศรษฐกติจชตุมชนและ
การเกษตรททถิ่เขท้มแขห็ง

สรตุปผลการพ พัฒนา  การพจัฒนาของ องคค์การบรถหารสว่วนตทาบล
นากลาง ในด ด้านการพจัฒนาด ด้านศจักยภาพเศรษฐกถจชตุมชนและการเกษตร
ทบีถิ่เข ด้มแขห็ง เพพถิ่อเปห็ นการยกระดจับคตุณภาพชบีวถตของประชาชน ได ด้ดทาเนถนการ
จจัดการอบรมกลตุว่มอาชบีพทางการเกษตร เพพถิ่อเปห็ นการเพถถิ่มทจักษะในอาชบีพ
ทางด ด้านการเกษตรให ด้แกว่ประชาชน  โดยได ด้ดทาเนถนการตามแผนพจัฒนา  
จทานวน...๒...โครงการ คถดเปห็ นร ด้อยละ…๑.๗๕..% ของ โครงการทจั ทั้งหมด
จทานวน...๖...โครงการ และเนพถิ่องจากงบประมาณมบีจทานวนจทากจัด  จซง
ททาให ด้ไมว่สามารถดทาเนถนการตามโครงการทบีถิ่บรรจตุอยผว่ในแผนพจัฒนาฯ ได ด้
๓  .   ยตุทธศาสตรค์การพ พัฒนาดท้านโครงสรท้างพดืขั้นฐา  น การคมนาคม
และการขนสว่ง

สรตุปผลการพ พัฒนา  การพจัฒนาของ องคค์การบรถหารสว่วนตทาบล
นากลาง ในด ด้านโครงสร ด้างพพทั้นฐานการคมนาคมและการขนสว่ง  เพพถิ่อ
เปห็ นการแก ด้ไขปจัญหาความต ด้องการของประชาชน ได ด้ดทาเนถนการ
กว่อสร ด้าง,ปรจับปรตุงซว่อมแซมสภาพถนน ทว่อระบายนททั้า ตลอดจนซว่อมแซม
ไฟฟด้าสาธารณะให ด้อยผว่ในสภาพทบีถิ่พร ด้อมใช ด้งาน มบีมาตรฐาน โดยได ด้ดทาเนถน
การตามแผนพจัฒนา  จทานวน....๑.…โครงการ คถดเปห็ นร ด้อยละ…
๐.๘๘...%  ของ โครงการทจั ทั้งหมด  จทานวน.…๓๖..….โครงการ และ
เนพถิ่องจากงบประมาณมบีจทานวนจทากจัด  จซงททาให ด้ไมว่สามารถดทาเนถนการตาม
โครงการทบีถิ่บรรจตุอยผว่ในแผนพจัฒนาฯ ได ด้ทจั ทั้งหมด
4.   ยตุทธศาสตรค์การพ พัฒนาดท้าน  การอนตุร พักษค์ทร พัพยากรธรรมชาตติ
และสติถิ่งแวดลท้อมใหท้เกติดความสมดตุลอยว่างย พัถิ่งยดืน

สรตุปผลการพ พัฒนา  การพจัฒนาของ องคค์การบรถหารสว่วนตทาบล
นากลาง ในด ด้านการอนตุรจักษค์ทรจัพยากรธรรมชาตถและสถถิ่งแวดล ด้อมให ด้เกถด
ความสมดตุลอยว่างยจัถิ่งยพน ได ด้ดทาเนถนการ  สร ด้างจถตสทานซกและความตระหนจัก
ในการจจัดการทรจัพยากรธรรมชาตถและสถถิ่งแวดล ด้อม  เนพถิ่องจากงบประมาณ



มบีจทานวนจทากจัด  โดยได ด้ดทาเนถนการตามแผนพจัฒนาฯ  จทานวน....
๑.....โครงการ คถดเปห็ นร ด้อยละ….๑๐๐..% ของ โครงการทจั ทั้งหมด  
จทานวน......๑๐....โครงการ และเนพถิ่องจากงบประมาณมบีจทานวนจทากจัด  จซง
ททาให ด้ไมว่สามารถดทาเนถนการตามโครงการทบีถิ่บรรจตุอยผว่ในแผนพจัฒนาฯ ได ด้
ทจั ทั้งหมด   
5.   ยตุทธศาสตรค์  การพ พัฒนาดท้านการสรท้างความม พัถิ่นคงของส พังคมและ
ความเขท้มแขห็งของชตุมชน

สรตุปผลการพ พัฒนา  การพจัฒนาของ องคค์การบรถหารสว่วนตทาบล
นากลาง ในด ด้านการสร ด้างความมจัถิ่นคงของสจังคมและความเข ด้มแขห็งของ
ชตุมชน ได ด้ดทาเนถนการสว่งเสรถมการมบีสว่วนรว่วมของประชาชนและองคค์กรทตุก
ภาคสว่วนในการพจัฒนาทางการเมพองและสจังคม,สว่งเสรถมพจัฒนาศจักยภาพ
ของบตุคลากรและองคค์กรให ด้มบีขบีดความสามารถในการพจัฒนา,สว่งเสรถม
ระบบการบรถการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) และการพจัฒนาจจัด
ระเบบียบของชตุมชนและสจังคมโดยได ด้ดทาเนถนโครงการตามแผนพจัฒนาฯ 
จทานวน.....๑๑....โครงการ คถดเปห็ นร ด้อยละ…๙.๖๕...% ของ โครงการ
ทจั ทั้งหมด  จทานวน.....๑๙...โครงการ และเนพถิ่องจากงบประมาณมบีจทานวน
จทากจัด  จซงททาให ด้ไมว่สามารถดทาเนถนการตามโครงการทบีถิ่บรรจตุอยผว่ในแผน
พจัฒนาฯ ได ด้ทจั ทั้งหมด

6.   ยตุทธศาสตรค์  การพ พัฒนาดท้านการปฏติบ พัต ติราชการตามหล พักธร
รมาภติบาลและการบรติหารจ พัดการบท้านเมดืองททถิ่ด ท

สรตุปผลการพ พัฒนา  การพจัฒนาของ  องคค์การบรถหารสว่วนตทาบล
นากลาง  ด ด้านการปฏถบจัตถราชการตามหลจักธรรมาภถบาลและการบรถหาร
จจัดการบ ด้านเมพองทบีถิ่ดบี ได ด้ดทาเนถนการอบรมพจัฒนาศจักยภาพเครพอขว่าย 
อปพร. ตทาบลนากลาง  และสนจับสนตุนกถจกรรมหนว่วยงานราชการหรพอ
องคค์กรเอกชนในกถจกรรมอจันเปห็ นประโยชนค์ตามแผนการกระจายอทานาจให ด้
แกว่องคค์กรปกครองสว่วนท ด้องถถถิ่นและแนวนโยบายของรจัฐบาลและ
ยตุทธศาสตรค์จจังหวจัดสว่งเสรถมการมบีสว่วนรว่วมของประชาชนและองคค์กรทตุก
ภาคสว่วนในการพจัฒนาทางการเมพองและสจังคม  และสว่งเสรถมพจัฒนา
ศจักยภาพของบตุคลากรและองคค์กรให ด้มบีขบีดความสามารถในการพจัฒนา 
โดยได ด้ดทาเนถนตามยตุทธศาสตรค์นบีทั้  โดยได ด้ดทาเนถนการตามแผนพจัฒนาฯ  
จทานวน....๘....โครงการ คถดเปห็ นร ด้อยละ…..๗.๐๒...% ของ โครงการ
ทจั ทั้งหมด  จทานวน....๑๓....โครงการ

สรตุปปพัญหา  /  อตุปสรรค การตติดตามและประเมตินผลโครงการ  /
กติจกรรม

๑.กระประเมถนผลการนทาแผนพจัฒนาไปปฏถบจัตถในเช ถงปรถมาณ ในแผน
พจัฒนาตทาบลในปบีทบีถิ่ผว่านมานจั ทั้นได ด้จจัดททาแผนงานโครงการ/กถจกรรมไว ด้
จทานวนมากครอบคลตุมทตุกด ด้าน ตามข ด้อมผลปจัญหาความต ด้องการของ
ประชาคม ซซถิ่งโครงการมบีจทานวนมากมากวว่าศจักยภาพขององคค์การบรถหาร
สว่วนตทาบลนากลางในด ด้านงบประมาณ
๒.แผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่นสบีถิ่ปบี  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔  ในปบีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑  ได ด้กทาหนดโครงสร ด้างพพทั้นฐานทบีถิ่ต ด้องใช ด้งบประมาณสผงจทานวนมาก 
และมบีโครงการทบีถิ่ไมว่สามารถดทาเนถนการได ด้เนพถิ่องจากปจัญหากรรมส ถทธถธิ์



๓.การมบีสว่วนรว่วมในการจจัดททาแผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่นของประชาชน มบีบาง
กลตุว่มอาชบีพทบีถิ่มบีสว่วนรว่วมในเวทบีประชาคมน ด้อย เชว่น ลผกจ ด้างโรงงาน
อตุตสาหกรรมหรพอผผ ด้ประกอบกถจการขนาดเลห็ก เปห็ นต ด้น
ขท้อเสนอแนะและขท้อคติดเหห็นของคณะกรรมการตติดตามและประเมติน

ผลแผนพ พัฒนาทท้องถติถิ่น
องคค์การบรติหารสว่วนตจาบลนากลาง

๑. ควรมบีการบรถหารจจัดการงบประมาณอยว่างเหมาะสมทจั ทั้งปบีงบประมาณ 
ตลอดจนการดทาเนถนการโครงการ/กถจกรรมการพจัฒนาให ด้คลอบคลตุมพพทั้นทบีถิ่
และทจัถิ่วถซง อนซถิ่งการดทาเนถนการโครงการ/กถจกรรมตว่างๆ ควรกทาหนด
วจัตถตุประสงคค์ , กลตุว่มเปด้าหมาย , ตจัวชบีทั้วจัดให ด้มบีความชจัดเจน และสามารถ
วจัดผลความสทาเรห็จได ด้อยว่างมบีประสถทธถภาพ , ดทาเนถนการจรถงเปห็ นไปอยว่างมบี
ประสถทธถภาพ
๒. ควรมบีการสนจับสนตุนสว่งเสรถมให ด้ประชาชนได ด้เข ด้ามามบีสว่วนรว่วมในการดทาเนถนการ
กถจกรรม/โครงการของ องคค์การบรถหารสว่วนตทาบลนากลางให ด้มากขซทั้นและทจัถิ่วถซง ทจั ทั้ง
กว่อนทบีถิ่จะดทาเนถนการตามโครงการ/กถจกรรม และระหวว่างดทาเนถนการโครงการ/
กถจกรรม และเมพถิ่อเสรห็จสถทั้นโครงการด ด้วย หาวถธบีการให ด้เกถดกระบวนการมบีสว่วนรว่วมของ
ประชาชนในทตุกขจั ทั้นตอนของการดทาเนถนโครงการ/กถจกรรมขององคค์การบรถหารสว่วน
ตทาบลนากลาง รวมถซงการได ด้เปถดโอกาสให ด้ประชาชนได ด้รจับรผ ด้ข ด้อมผลขว่าวสารตว่างๆ รวม
ถซงการรว่วมตรวจสอบการดทาเนถนการตามโครงการตว่างๆ ด ด้วย
๓. การเพถถิ่มโอกาสให ด้ประชาชนได ด้มบีสว่วนรว่วมในการเสนอความต ด้องการทบีถิ่
จะพจัฒนาด ด้านตว่างๆ ในเขตพพทั้นทบีถิ่ เพพถิ่อสามารถตอบสนองความต ด้องการ
ของประชาชน , รจับฟจังปจัญหา , การเสนอความคถด และมบีการนทาเอาข ด้อมผล
ทบีถิ่ได ด้จากการระดมความคถดเหห็นของประชาชนในแตว่ละพพทั้นทบีถิ่ มาประกอบ
การกทาหนดหรพอปรจับเปลบีถิ่ยนยตุทธศาสตรค์และแนวทางการพจัฒนาให ด้มบีความ
คลอบคลตุมกจับความต ด้องการของประชาชนและเปห็ นโครงการ/กถจกรรมทบีถิ่
สามารถดทาเนถนการได ด้จรถง
๔. ควรดทาเนถนการโครงการ/กถจกรรมตว่างๆ ให ด้เปห็ นไปตามแผนดทาเนถนงาน
และเรว่งรจัดการเบถกจว่ายงบประมาณให ด้แล ด้วเสรห็จส ถทั้นภายในปบีงบประมาณ

สรตุปขท้อเสนอแนะคณะกรรมการตติดตามและ
ประเมตินผลแผนพ พัฒนา  ทท้องถติถิ่น

ประจจา  องคค์การบรติหารสว่วนตจาบล  นากลาง



ประจจาปท งบประมาณ   25  6      ๑     หท้วงททถิ่ ๑ ประจจาเดดือน
เมษายน พ  .  ศ  .256      ๑

(  ระหวว่างเดดือน ตตุลาคม พ  .  ศ  .2560   ถถึง มทนาคม
พ  .  ศ  .256      ๑  )

ยตุทธศาสตรค์

จจานวนโครงการ รท้อยละ
โครงกา

รททถิ่
ปรากฏ
อยสูว่ใน
แผน

พ พัฒนาฯ

โครง
การ
ททถิ่ไดท้

ปฏติบ พัต ติ

ของ
โครงการททถิ่

ปรากฏ
อยสูว่ในแผน
พ พัฒนาฯ

ของ
โครงกา

ร
ใน

ยตุทธศา
สตรค์

1. ยตุทธศาสตรค์การพจัฒนาคนและ
สร ด้างสจังคมทบีถิ่เปห็ นธรรม ๓๐ ๓ ๒.๖๓ % ๑๐.๐๐

%
2. ยตุทธศาสตรค์การพจัฒนาศจักยภาพ

เศรษฐกถจชตุมชนและการเกษตรทบีถิ่
เข ด้มแขห็ง

๖ ๒ ๑.๗๕ % ๓๓.๓๓
%

3. ยตุทธศาสตรค์การพจัฒนา
โครงสร ด้างพพทั้นฐาน การคมนาคม
และการขนสว่ง

๓๖ ๑ ๐.๘๘ % ๒.๗๘ %

 4. ยตุทธศาสตรค์การพจัฒนาอนตุรจักษค์
ทรจัพยากรธรราชาตถและสถถิ่ง
แวดล ด้อมให ด้เกถดความสมดตุลอยว่าง
ยจัถิ่งยพน

๑๐ ๑
๐.๘๘ % ๑๐๐ %

5. ยตุทธศาสตรค์การสร ด้างความมจัถิ่นคง
ของสจังคมและความเข ด้มแขห็งของ
ชตุมชน

๑๙ ๑๑ ๙.๖๕ % ๕๗.๘๙
%

6. ยตุทธศาสตรค์การปฏถบจัตถราชการ
ตามหลจักธรรมาภถ   
   บาลและการบรถหารจจัดการบ ด้าน
เมพองทบีถิ่ดบี

๑๓ ๘
๗.๐๒ % ๖๑.๕๔

%

รวม ๑๑๔ ๒๖ ๒๒.๘๑
%

หมายเหตตุ  - โครงการทบีถิ่ได ด้ปฏถบจัตถคถดเปห็ นร ด้อยละ  ...๒๒.๘๑... %  
ของโครงการทบีถิ่บรรจตุในแผนฯ

จากตารางสรตุปผลการประเมถนผลแผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่นสบีถิ่ปบี  (พ.ศ.256 ๑ – 256 ๔) 
ประจทาปบีงบประมาณ  256 ๔ ข ด้างต ด้น  คณะกรรมการตถดตามและประเมถนผลแผน
พจัฒนาขององคค์การบรถหารสว่วนตทาบลนากลาง  มบีข ด้อเสนอแนะ  ได ด้แกว่  จากการ
รวบรวมข ด้อมผลโดยแยกเปห็ นรายยตุทธศาสตรค์  พบวว่า  ใน ยตุทธศาสตรค์ททถิ่    ๓    
ยตุทธศาสตรค์การพ พัฒนาโครงสรท้างพดืขั้นฐาน การคมนาคมและการขนสว่ง      มท
โครงการททถิ่บรรจตุไวท้ในแผนพ พัฒนา  ทท้องถติถิ่นสทถิ่ปท     พ  .  ศ  . 25  6      ๑   จจานวน         ๓๖ 
โครงการ  แตว่มทการดจาเนตินการแลท้วเสรห็จเพทยง      ๑     โครงการ   และ 
ยตุทธศาสตรค์ททถิ่  ๔    ยตุทธศาสตรค์การพ พัฒนาอนตุร พักษค์ทร พัพยากรธรราชาตติและ
สติถิ่งแวดลท้อมใหท้เก ติดความสมดตุลอยว่างย พัถิ่งยดืน   มทโครงการททถิ่บรรจตุไวท้ในแผน
พ พัฒนา  ทท้องถติถิ่นสทถิ่ปท   พ  .  ศ  . 256      ๑   จจานวน    ๑๐   โครงการ   มทการดจาเนตินการ
แลท้วเสรห็จเพทยง       ๑     โครงการ    แตว่  เนดืถิ่องจากงบประมาณททถิ่ม ทอยสูว่อยว่างจจาก พัด



แตว่อยว่างใด  คณะกรรมการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาขององคค์การบรถหาร
สว่วนตทาบลนากลาง  จซงมบีความเหห็นวว่า ในการดทาเนถนงานตามแผนพจัฒนาฯ  ในปบี
ตว่อๆ  ไป  ควรจะททาการกระจายให ด้มบีการดทาเนถนการให ด้ครอบคลตุมครบทตุก
ยตุทธศาสตรค์  เพพถิ่อให ด้การพจัฒนาตทาบลนากลาง  มบีการพจัฒนาทบีถิ่ครบในทตุกด ด้านตว่อไป
และจากการตถดตามและประเมถนผลการดทาเนถนการตามแผนพจัฒนาองคค์การบรถหาร
สว่วนตทาบลนากลางสามารถสรตุปผลการตถดตามและประเมถนผลแผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่น
ได ด้ดจังนบีทั้.-

สรตุปปพัญหา  /  อตุปสรรค การตติดตามและประเมตินผลโครงการ  /
กติจกรรม

1. กระประเมถนผลการนทาแผนพจัฒนาไปปฏถบจัตถในเช ถงปรถมาณ ในแผนพจัฒนา
ตทาบลในปบีทบีถิ่ผว่านมานจั ทั้นได ด้จจัดททาแผนงานโครงการ/กถจกรรมไว ด้จทานวนมาก
ครอบคลตุมทตุกด ด้าน ตามข ด้อมผลปจัญหาความต ด้องการของประชาคม ซ ซถิ่ง
โครงการมบีจทานวนมากมากวว่าศจักยภาพขององคค์การบรถหารสว่วนตทาบล
นากลางในด ด้านงบประมาณ

2. แผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่นสบีถิ่ปบี  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔  ในปบีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑  ได ด้กทาหนดโครงสร ด้างพพทั้นฐานทบีถิ่ต ด้องใช ด้งบประมาณสผงจทานวนมาก
และมบีโครงการทบีถิ่ไมว่สามารถดทาเนถนการได ด้เนพถิ่องจากปจัญหากรรมสถทธถธิ์

3. การมบีสว่วนรว่วมในการจจัดททาแผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่นของประชาชน มบีบางกลตุว่ม
อาชบีพทบีถิ่มบีสว่วนรว่วมในเวทบีประชาคมน ด้อย เชว่น ลผกจ ด้างโรงงานอตุตสาหกรรม
หรพอผผ ด้ประกอบกถจการขนาดเลห็ก เปห็ นต ด้น

ขท้อเสนอแนะและขท้อคติดเหห็นของคณะกรรมการตติดตามและ
ประเมตินผลแผนพ พัฒนาทท้องถติถิ่น

องคค์การบรติหารสว่วนตจาบลนากลาง
1. ควรมบีการบรถหารจจัดการงบประมาณอยว่างเหมาะสมทจั ทั้งปบีงบประมาณ ตลอด

จนการดทาเนถนการโครงการ/กถจกรรมการพจัฒนาให ด้คลอบคลตุมพพทั้นทบีถิ่และทจัถิ่วถซง 
อนซถิ่งการดทาเนถนการโครงการ/กถจกรรมตว่างๆ ควรกทาหนดวจัตถตุประสงคค์ , กลตุว่มเปด้า
หมาย , ตจัวชบีทั้วจัดให ด้มบีความชจัดเจน และสามารถวจัดผลความสทาเรห็จได ด้อยว่างมบี
ประสถทธถภาพ , ดทาเนถนการจรถงเปห็ นไปอยว่างมบีประสถทธถภาพ

2. ควรมบีการสนจับสนตุนสว่งเสรถมให ด้ประชาชนได ด้เข ด้ามามบีสว่วนรว่วมในการดทาเนถน
การกถจกรรม/โครงการของ องคค์การบรถหารสว่วนตทาบลนากลางให ด้มากขซทั้นและทจัถิ่ว
ถซง ทจั ทั้งกว่อนทบีถิ่จะดทาเนถนการตามโครงการ/กถจกรรม และระหวว่างดทาเนถนการ
โครงการ/กถจกรรม และเมพถิ่อเสรห็จสถทั้นโครงการด ด้วย หาวถธบีการให ด้เกถดกระบวนการ
มบีสว่วนรว่วมของประชาชนในทตุกขจั ทั้นตอนของการดทาเนถนโครงการ/กถจกรรมของ
องคค์การบรถหารสว่วนตทาบลนากลาง รวมถซงการได ด้เปถดโอกาสให ด้ประชาชนได ด้รจับรผ ด้
ข ด้อมผลขว่าวสารตว่างๆ รวมถซงการรว่วมตรวจสอบการดทาเนถนการตามโครงการตว่างๆ 
ด ด้วย

3. การเพถถิ่มโอกาสให ด้ประชาชนได ด้มบีสว่วนรว่วมในการเสนอความต ด้องการทบีถิ่จะ
พจัฒนาด ด้านตว่างๆ ในเขตพพทั้นทบีถิ่ เพพถิ่อสามารถตอบสนองความต ด้องการของ
ประชาชน , รจับฟจังปจัญหา , การเสนอความคถด และมบีการนทาเอาข ด้อมผลทบีถิ่ได ด้จาก
การระดมความคถดเหห็นของประชาชนในแตว่ละพพทั้นทบีถิ่ มาประกอบการกทาหนดหรพอ



ปรจับเปลบีถิ่ยนยตุทธศาสตรค์และแนวทางการพจัฒนาให ด้มบีความคลอบคลตุมกจับความ
ต ด้องการของประชาชนและเปห็ นโครงการ/กถจกรรมทบีถิ่สามารถดทาเนถนการได ด้จรถง

4. ควรดทาเนถนการโครงการ/กถจกรรมตว่างๆ ให ด้เปห็ นไปตามแผนดทาเนถนงานและ
เรว่งรจัดการเบถกจว่ายงบประมาณให ด้แล ด้วเสรห็จส ถทั้นภายในปบีงบประมาณ

   (ลงชดืถิ่อ)     บตุญจจันทรค์  ชาฤทธถธิ์
             (นายบตุญจจันทรค์  ชาฤทธถธิ์)

                                    ประธานคณะกรรมการตถดตามและ
ประเมถนผลแผนพจัฒนาท ด้องถถถิ่น
                                                      ประจทาองคค์การบรถหารสว่วน
ตทาบลนากลาง


