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  ค าน า 

 
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น 
มาตรา 253 ในการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูล
และรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 
(3),13 (5) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
และให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์บริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ ได้รับการ
แต่งตั้งตามระเบียบได้ด าเนินการก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ซึ่งให้มีวิธีการประชุม ก าหนดแนวทาง
วิธีการ และออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน เพื่ อการติดตามและ
ประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระ
เรียบฯ และพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ และแผนงานที่เหมาะสมกับ
พื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขึ้น และสรุปรายงานผล
เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาสภาท้องถิ่น และประชาชนรับทราบตามล าดับต่อไป 
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ส่วนที ่1 
บทน า 

 
  ความส าคัญของการตดิตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 
28 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 12(3),13(5) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีอ านาจหน้าที่
ในการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี พ.ศ. 2561 
 
 วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเปรียบเทียบผลด าเนินงานตามโครงการกับเป้าหมายที่วางไว้ในแผนพัฒนาปี 2560 
2. เพื่อทราบความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อการด าเนินของ อบต.นาโยงเหนือ 
3. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ 
 
 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
   กระบวนการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนให้

ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผน 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน 

สภาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รายงานผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนการด าเนินงาน 

สภาท้องถิ่น 
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วิธีการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
 

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยแบบรายงาน 3 
แบบ ดังน้ี 
 
 แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจัดท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้ว 
 
 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การด าเนินงานประจ าป ี
 
 แบบที่ 3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี 
 

ประโยชน์ของการตดิตามและประเมินผล 
 

1. ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือแต่ละคน แต่ละส่วน/กอง มีความ                                 
สอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน 
2. สามารถท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มี
ความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. ท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
4. ช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน ์
5. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงาน
ต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ 
6. นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ได ้
7. ท าให้ทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่แท้จริง สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
และแก้ไขปัญหาทันที เพื่อน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ 
8. ท าให้วิธีการปฏิบัติตามนโยบายแห่งรัฐ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันและ
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในการพัฒนา 
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ส่วนที ่2 

วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ยทุธศาตร์การพฒันา 
 

วิสัยทัศนก์ารพฒันาขององค์การบรหิารสว่นต าบลนาโยงเหนือ 
“มุ่งมั่น พัฒนา  
น าพาท้องถิ่นสู่ความเจริญอยา่งยั่งยืน 
บนพื้นฐานธรรมาภิบาลและความพอเพียง” 
 

กรอบยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององค์การบรหิารส่วนต าบลนาโยงเหนอื 
   โดยจัดล าดับความส าคัญ  ตามยุทธศาสตร์ ดังนี ้
 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงการพืน้ฐาน 

พนัธกิจ : 
- ก่อสร้าง ปรบัปรุง บ ารุงและรักษา ถนน  สะพาน คูระบายน้ าให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
      - ให้มีและการบ ารุงการไฟฟ้าและแสงสว่าง 
      - พัฒนาระบบจราจร 
        - สนับสนนุการรับรู้ข้อมูลข่าวสารระบบการสื่อสารที่ทันสมัย 
         กลยทุธ์/แนวทางพฒันา 
 1. โครงการก่อสร้างถนน  
   2  โครงการกอ่สร้างถนนและท่อระบายน้ า 
   3.  โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า  
   4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หินคลุก ฯลฯ 
   5. โครงการบุกเบิกถนน 
   6. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า  
   7.  โครงการกอ่สร้างสะพาน 
   8.  โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
    ฯลฯ 
 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาแหล่งน้ า 
พนัธกิจ : ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ขุดลอกแหล่งน้ าทีส่ร้างขึ้นและแหล่งน้ าเดิม ให้ทุก
ครัวเรือนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง 
         กลยทุธ์/แนวทางพฒันา 

1. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
2. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
3. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 
4. ขุด, ลอก แหลง่น้ าเดิม, ใหม่ 
5. โครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีต 
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6. โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ า,ฝายกั้นน้ า 
7. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
8. ขุดบ่อน้ าต้ืน,ขุดบ่อบาดาล 

            ฯลฯ 
3. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
 พนัธกิจ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน มีอาชีพที่เหมาะสม รายได้เพียงพอต่อ
     การครองชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  กลยทุธ์/แนวทางพัฒนา 
 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
 2. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 3. โครงการสร้างศูนยก์ลางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในต าบล 
 4. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 5. โครงการจัดซื้อ วัสดุ ครภุัณฑ์ สนับสนนุกลุ่มอาชีพ 
 6. โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพภายในหมู่บ้าน 
 7. โครงการสนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้านธนาคารหมู่บ้าน  
   ฯลฯ 
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข 
 พนัธกิจ :  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมโรคติดต่อ 
  กลยทุธ์/แนวทางพัฒนา 
  1. การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
  2. การอบรมอาสาสมัครปศุสตัว์ประจ าหมู่บ้าน 
  3. การจัดซื้อสารเคมีพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท ฯลฯ 
 4. การป้องกันโรคไข้เลือดออก ไข้มาเลเรีย ฯลฯ 
 5. ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 6. การป้องกันโรคไข้หวัดนก 
   ฯลฯ 
5. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านคนและสังคม 
 พนัธกิจ :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  กลยทุธ์/แนวทางพัฒนา 
 1. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
2.  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
3. ส่งเสริมการป้องกันยาเสพติด 
4. สนับสนุนกจิกรรมต่างๆ ภายในต าบล 
5. จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ให้แก่คนชรา ผู้พิการ เด็กและผู้สูงอาย ุ
6. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ฯลฯ 
 



-5- 
 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 พนัธกิจ :  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
   กลยทุธ์/แนวทางพัฒนา 
  1. ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา 
  2. สนับสนุนกจิกรรมเด็ก เยาวชน 
  3. สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะ ภูมิปัญญาชาวบ้านและวัฒนธรรมไทย 
  4. การจัดกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ  
  5. การจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  6. สนับสนุนเครื่องเล่นประจ าศูนย์เด็ก  
  7. สนามเด็กเล่น 
     ฯลฯ 
7. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและการบรหิาร 
    พันธกิจ :  - ให้ประชาชนมีความรู้ในสิทธิหน้าที่ ตามกฎหมาย 
   - ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในการเลือกตั้งทุกระดับ 
   - พัฒนาการบริหารการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                          - ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ดี ทันสมัยและมีประสทิธิภาพ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
   กลยทุธ์/แนวทางพัฒนา 
   1. โครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์การเลือกตัง้ทุกระดับให้  
     2. ประชาชนรู้จักสิทธิและหนา้ที่ของตนเอง 
   3. โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. 
   4. โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสาย สื่อประชาสัมพันธ์ของ อบต.  
   5. โครงการสรรหาบุคลากรใหเ้พียงพอกับการปฏิบัติงาน 
                                  6. โครงการพัฒนาความรู้ของพนกังาน สมาชิก อบต. ให้มีความรู้ความสามารถและ
ปฏิบัติงาน 
                                  7. โครงการทัศนศึกษาและดูงานของเจ้าหน้าที่และ สมาชิก อบต. เพื่อพัฒนางานของ 
อบต. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   8. โครงการฝึกอบรม อปพร. 
   9. โครงการปรบัปรุงตอ่เติมอาคารสถานที่ 
   10. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ์
   11. โครงการจดัหาเครื่องมือเครื่องใช้ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
                                 12. โครงการปรบัปรุงการให้บรกิารแก่ประชาชน เช่น จัดท า เอกสาร แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ ์    
   13. ส่งเสริมการสร้างระบบบรหิารกจิการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
   14. โครงการอนิเตอร์เน็ตต าบล 
   15. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ฯลฯ 
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8. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสิ่งแวดล้อม 
 

 พนัธกิจ : สร้างจิตส านึกในคุณค่าและเล็งเห็นความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ                         
    สิ่งแวดล้อม 
   กลยทุธ์/แนวทางพัฒนา 
     1. โครงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันรักษาและอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบลให้น่าอยู ่
  3. โครงการสนับสนุนตามโครงการพระราชด าร ิ
  4. โครงการสนับสนุนตามโครงการพระราชเสาวนีย ์
  5. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
                    ฯลฯ 
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ส่วนที ่3 

ผลการตดิตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว 

ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
 

ประเด็นการประเมิน 
ม ี

การด าเนินงาน 
ไม่ม ี

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพฒันาท้องถิน่   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

√  

3. มีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ √  

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมสนบัสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

√  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพฒันาท้องถิน่   
1. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล √  

2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน √  

3. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

√  

4. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง √  

5. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

√  

6. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน √  

7. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  

8. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  

9. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  

10. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  

11. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  

12. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่ √  
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 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด า เนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคมหรือไตร
มาสที่ 1 
   ( √ ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)  (   ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) 
           (    ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)   (   ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) 
 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 1. ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
 2. รายงานผลการด าเนินงานตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน  2561  
   
 ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินตามแผนพัฒนาสี่ป ี
  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี ดังนี้ 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ ได้ประกาศแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวนัที่ 30 พฤศจกิายน 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ 1  พ.ศ.  2561 ปีที่ 2  พ.ศ.  2562 ปีที่ 3  พ.ศ.  2563 ปีที่ 4  พ.ศ.  2564 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.โครงสร้างพื้นฐาน 23 4,880,000 156 114,997,400 156 114,997,400 156 114,997,400 491 349,872,200 
2. แหล่งน้ า 3 1,150,000 28 25,750,000 24 14,750,000 20 12,950,000 75 54,600,000 
3. เศรษฐกิจ 33 3,383,000 33 3,383,000 33 3,383,000 33 3,383,000 132 13,532,000 
4. สาธารณสุข 26 2,521,000 26 2,521,000 26 2,521,000 26 2,521,000 104 10,084,000 
5. คนและสังคม 54 9,134,800 62 10,644,800 62 17,044,800 59 7,610,000 237 44,434,400 
6. การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

32 3,471,000 30 3,351,000 28 3,191,000 28 3,191,000 118 13,204,000 

7. การเมืองการบริหาร 46 5,860,000 58 13,880,000 56 9,190,000 55 7,860,000 215 36,790,000 
8.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

26 7,275,000 28 11,075,000 29 10,575,000 29 10,575,000 112 39,500,000 

รวม 243 37,674,800 421 185,602,200 414 175,652,200 406 163,087,400 1,484 562,016,600 
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แผนภ มิ แสดงโครงการ นแผนพัฒนาสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ 

โครงการ นแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
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แผนภ มิ แสดงงบประมาณ นแผนพัฒนาสีป่ี ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ 

โครงการ นแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
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 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาจังหวดัตรงั 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปีที่ 1  พ.ศ.  2561 ปีที่ 2  พ.ศ.  2562 ปีที่ 3  พ.ศ.  2563 ปีที่ 3  พ.ศ.  
2564 

รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมา
ณ 
 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประม
าณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานควบคู่
การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ 

1 3,250,000 - - - -   - - 

        รวม 1 3,250,000 - - - -   - - 
 
 
 
 

  ผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาสีป่ี ประจ าปงีบประมาณ 2561  
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 

ด าเนินโครงการ 

จ านวน
โครงการ 

ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อย
ละ 

1.โครงสร้างพื้นฐาน 5 21.74 - - 18 78.26 - - - - 23 100 
2. แหล่งน้ า 1 33.33 - - 2 66.67 - - - - 3 100 
3.เศรษฐกิจ 2 06.06 - - 31 93.94 - - - - 33 100 
4. สาธารณสุข 3 11.54 - - 23 88.46 - - - - 26 100 
5. คนและสังคม 8 14.81 - - 46 85.18 - - - - 54 100 
6. การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

17 53.12 - - 15 46.88 - - - - 32 100 

7. การเมือง การ
บริหาร 

32 69.56 - - 14 30.43 - - - - 46 100 

8.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อม 

3 11.54 - - 23 88.46 - - - - 26 100 

รวม 71 29.22 - - 172 70.78 - - - - 243 100 
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 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 2561 
 

ยุทธศาสตร ์ งบปกต ิ เงินสะสม รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อย

ละ 
จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. โครงสร้างพืน้ฐาน 268,560 1.72 3,227,200 100 3,495,760 18.52 
2.  แหล่งน้ า 240,400 1.53 - - 240,400 1.27 
3. เศรษฐกิจ 24,930 0.16 - - 24,930 0.13 
4. สาธารณสุข 29,755 0.19 - - 29755 0.16 
5. คนและสังคม 8,995,012 57.47 - - 8,995,012 47.65 
6.การศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

1,636,930 10.46 - - 1,636,930 6.06 

7. การเมือง การ
บริหาร 

4,285,590.84 27.38 - - 4,285,590.84 22.70 

8.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

170,334 1.09 - - 170,334 0.90 

รวม 15,651,511.84 100.00 3,227,200 100 18,878,711 100.00 
             หมายเหตุ  งบปกติ  หมายความรวมถึง  งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้วย 
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ผลการด าเนนิงานตามโครงการที่ไดร้บัอดุหนุนเฉพาะกิจและเงนิอดุหนุนทั่วไป 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ √ - - 7,338,000 7,113,200 

2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ √ - - 1,622,400 
+103,000 

1,728,000 

3. เบี้ยผู้ป่วยโรคเอดส์ √ - - 90,000 54,000 

4. อาหารเสริม(นม)โรงเรียนวัดจอม
ไตร 

√ - - 300,844 300,844 

1. อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

√ - - 105,391 105,391 

6. อาหารกลางวัน โรงเรียนวัดจอม
ไตร 

√ - - 628,000 628,000 

7. อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก √ - - 272,200 272,200 
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โครงการที่ไดด้ าเนนิการ นปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

โดยจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1.ยุทธศาสตร ์พฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

1. ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเลียบห้วยหย ี
หมู่ที่ 5  

√ - - 119,560 119,560 

2.   ซ่อมแซมคันดินคลองนางน้อย หมู่ที่ 5 √ - - 100,000 100,000 

3.  ซ่อมแซมถนนสายเลียบห้วยหยี หมู่ที่ 5 √ - - 49,000 49,000 

4. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัสท์  
ติกคอนกรีต สายพ่อดวลอุทิศ หมู่ที่ 7 

√ - - 565,000  519,800 
(จ่ายขาดสะสม)  

5. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัสท์
ติกคอนกรีต สายใต้สายไฟสี่แยกบ้านนาย
แต๋ม-ห้วยหยี หมู่ที่ 5 

√ - - 672,000 618,200 
(จ่ายขาดสะสม) 

6. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัสท์
ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3-1 

√ - - 588,000 540,900 
(จ่ายขาดสะสม) 

7. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ 
ติกคอนกรีตสายหลังวัดปากเหมือง-เขตนา
ข้าวเสีย หมู่ที ่1 

√ - - 997,000 917,200 
(จ่ายขาดสะสม) 

8. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัสท์
ติกคอนกรีต สายป่ายาง-วัดจอมไตร หมู่ที ่4 

√ - - 686,000 631,100 
(จ่ายขาดสะสม) 
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2. ยุทธศาสตร์ พฒันาด้านแหลง่น้ า 
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนิน 

การเสร็จ
แล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

1. ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไทร-
บ้านเจาะ หมู่ที่ 7 

√ - - 137,000 137,000 

2. ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าไส  
หมู่ที่ 3 

√ - - 11,900 11,900 

3. ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวัดกลาง  
หมู่ที่ 5 

√ - - 29,900 29,900 

4. ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านชายคลอง 
หมู่ที่ 3 

√ - - 52,600 52,600 

5. ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไสท้อน หมู่
ที่ 6 

√ - - 9,000 9,000 

 
 
 
 
3.ยุทธศาสตร ์พฒันาด้านเศรษฐกิจ 
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

1. ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

√ - - 30,000 19,200 

2. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ √ - - 40,000 5,730 
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4.ยุทธศาสตร ์พฒันาด้านสาธารณสุข 
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ √ - - 30,000 23,060 

2. วัสดุเครื่องแต่งกาย √ - - 10,000 3,695 

3. รณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า √ - - 20,000 3,000 

 
 
5.ยุทธศาสตร ์พฒันาด้านคนและสังคม  
 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ √ - - 7,338,000 7,113,200 

2. เบี้ยยังชีพคนพิการ √ - - 1,622,400 
+103,000 

1,724,800 

3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ √ - - 90,000 54,000 

4.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด √ - - 30,000 
+10,000 

39,082 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว 

√ - - 40,000 28,300 

6. พัฒนาบทบาทสตรีและสถาบัน  
 ครอบครัว 

√ - - 10,000 10,000 

7. ส่งเสริมเชิดชูบุคคลผู้ท าความดีในพื้นที่ - √ - 5,000 - 

8. ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง √ - - 20,000 20,000 

9. ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ - √ - 50,000 - 

10. สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส √ - - 30,000 5,630 

 



-18- 
 

6.ยุทธศาสตร ์พฒันาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

1.  จัดจ้างอาหารกลางวัน(รร.วัดจอม
ไตร) 

√ - - 628,000 624,460 

2. จัดจ้างอาหารกลางวัน (ศพด.) √ - - 272,200 272,200 
3. อาหารเสริม (นม) (รร.วัดจอมไตร) √ - - 300,844 300,844 
4. อาหารเสริม (นม) (ศพด.) √ - - 105,391 105,391 
5. แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เด็กปฐมวัย - - √ 20,000 - 
6. การเรียนรู้สู่โลกกว้าง √ - - 30,000 9,180 
7. สายสัมพันธ์วันปิดภาคเรียนและ

นิทรรศการงานวิชาการ 
√ - - 10,000 6,951 

8. จัดกิจกรรมต่างๆส าหรับ (ศพด.) √ - - 15,000 1,931 
9. วัสดุส านักงาน √ - - 20,000 

+5,000 
2,1751 

10. วัสดุงานบ้านงานครัว √ - - 20,000 4,975 
11. วัสดุคอมพิวเตอร ์ √ - - 20,000 

+20,000 
39,930 

12. แข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด √ - - 100,000 91,915 

13. จัดงานวันเด็ก √ - - 100,000 87,558 
14. ชั้นวางโทรทัศน์ √ - - 5,000 4,500 
15. ค่าโทรทัศน์ ชนาด 32 นิ้ว √ - - 13,000 10,300 
16. สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้สู่

ประชาคมอาเซียน 
- - √ 10,000 - 

17. หมู่บ้านถือศีล 5 √ - - 10,000 300 
18. การจัดงานประเพณีและวันส าคัญ

ต่างๆ ทางศาสนา 
√ - - 30,000 7,225 

19. วัสดุกีฬา √ - - 50,000 47,519 
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7.ยุทธศาสตร ์พฒันาด้านการเมืองและการบริหาร 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมา
ณที่ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม   ประชุมสัมมนา - - √ 10,000 - 

2. สนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง - - √ 20,000 - 

3. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง - - √ 100,000 - 

4. วัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) √ - - 80,000 
+9,200 

88,833 

5. วัสดุส านักงาน (คลัง) √ - - 60,000 45,126 

6. วัสดุส านักงาน (กองช่าง) √ - - 30,000 632 

7. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ส านักปลัด) √ - - 6,000 4,660 
8. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) √ - - 300,000 267,955 

9. วัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) √ - - 80,000 56,300 

10. วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) √ - - 80,000 54,979 

11. วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) √ - - 50,000 15,500 

12. วัสดุงานบ้านงานครัว √ - - 30,000 28,440 

13. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง √ - - 30,000 19,200 
14. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น √ - - 300,000 189,465.64 

15. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่(ส านกัปลัด) - - √ 10,000 - 

16. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองคลัง) √ - - 10,000 8,500 

17. ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ส านักปลดั) √ - - 64,800 64,000 

18. ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ส านักปลดั) √ - - 28,000 27,500 

19. ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (กองคลัง) √ - - 32,000 32,000 
20. ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (โยธา) √ - - 32,000 32,000 

21. ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิดLED (ส านักปลดั) √ - - 6,600 5,180 

22. ค่าเครื่องส ารองไฟ (ส านักปลัด) √ - - 2,800 2,350 

23. รายจ่ายเพื่อใหม้าซึ่งบรกิาร (ส านักปลัด) √ - - 390,600 
+90,000 

412,913 

24. รายจ่ายเพื่อใหม้าซึ่งบรกิาร (กองคลัง) - - √ 20,000 - 

25. รายจ่ายเพื่อใหม้าซึ่งบรกิาร (กองช่าง) √ - - 170,000 97,615 

26. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (ส านักปลัด) √ - - 60,000 40,770 

27. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (กองคลัง) - - √ 40,000 - 



-20- 
 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

28. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (กองช่าง) √ - - 700,000 
+360,000 

1,045,811.99 

29. ค่าไฟฟ้าส านักงาน √ - - 250,000 209,263.16 
30. ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล √ - - 20,000 7,572 
31. ค่าโทรศัพท ์ √ - - 15,000 14,573.19 
32. ค่าบริการไปรษณีย ์ √ - - 15,000 4,967 
33. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม √ - - 200,000 

+110,000 
309,765 

34. ค่าเก้าอี้ท างาน จ านวน 3 ตัว (กองคลัง) √ - - 6,900 5,850 
35. ค่าตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก2 บาน(กองคลัง) √ - - 16,500 13,500 
36. ค่าตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก2 บาน (กองช่าง) √ - - 11,000 9,000 
37. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (กองคลัง) √ - - 22,000 19,500 
38. ค่าเครื่องส ารองไฟ (กองคลัง) √ - - 2,800 2,350 
39. ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิดLED(กองคลัง) √ - - 3,300 2,590 
40. วัสดุก่อสร้าง √ - - 120,000 31,967 
41. วัสดุการเกษตร √ - - 9,000 2,525 
42. วัสดุส ารวจ(บันไดอลูมิเนียม) √ - - 3,000 3,000 
43. ค่าเครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า(ซัมเบิร์ดซิเบิ้ล) √ - - 159,000 138,500 
44. ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิดLED(กอง

ช่าง) 
√ - - 17,000 16,990 

45. ติดต้ังกล้องวงจรปิด √ - - 208,000 200,000 
46. ท้องถิ่นไทยใสสะอาด √ - - 10,000 - 
47. ค่าเครื่องเลื่อยตัดกิ่งไม้ √ - - 15,000 14,733.90 
48. ค่าใช้จ่ายสาธารณภัยที่เกิดขึ้น (ส ารองจ่าย) √ - - 300,000 

+60,000 
357,655.10 

49. ค่าใช้จ่ายในศูนย์ อปพร.อบต.นาโยงเหนือ √ - - 40,000 26,064 
50. ท้องที่ท้องถิ่นและชุดปฏิบัติการประจ าต าบล √ - - 20,000 6,200 
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โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

51. ชุมชนสะอาดน่าอยู่ หมู่บ้านพอเพียง √ - - 70,000 9,600 
52. เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ √ - - 80,000 11,475 
53. อบรมคุณธรรม จริยธรรม การให้ความรู้ด้าน

บุคคลแลพัฒนาศักยภาพการท างาน
ผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง 

√ - - 50,000 
+25,000 

63,596 

 
 

 
8.ยุทธศาสตร ์พฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

1. จัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อต าบล
สุขภาวะ 

√ - - 50,000 35,659 

2. ค่าธรรมเนียมทิ้งขยะ √ - - 400,000 130,475 
3. ปลูกต้นไม้เฉลมิพระเกียรต ิ √ - - 20,000 4,200 
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การจดัท างบประมาณ 
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัตงิบประมาณ เมื่อวันที่ 14 กนัยายน 
2560  งบประมาณสามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตาม
ข้อบัญญัต ิ

1. โครงสร้างพื้นฐาน - - 
2. แหล่งน้ า - - 
3. เศรษฐกิจ 2 70,000 
4. สาธารณสุข 3 60,000 
5. คนและสังคม 14 9,669,000 
6. การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 21 1,584,948 
7. การเมืองการบริหาร 50 4,245,600 
8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 540,000 

รวม 94 16,558,364 
 
 

ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ. 2561 
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ 

ร้อยละ 

1. โครงสร้างพื้นฐาน 23 5 21.74 
2. แหล่งน้ า 3 1 33.33 
3. เศรษฐกิจ 33 2 06.06 
4. สาธารณสุข 26 3 11.54 
5. คนและสังคม 54 8 14.81 
6. การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 32 17 53.13 
7. การเมืองการบริหาร 46 32 69.56 
8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 26 3 11.54 

รวม 243 71 29.22 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
ประเด็น ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

1. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและมี
สนามกีฬาและเครื่องออกก าลัง
กายประจ าหมู่บ้าน 

-เยาวชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
เมื่อทาง อบต.จัดโครงการแข่งขัน
กีฬา 

-จัดแข่งขันกีฬาเพ่ิมขึ้น 

2. การมีส่วนรว่มของประชาชน -เนื่องจากประชาชนไม่ค่อยให้
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม/
โครงการต่างๆ 

-เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมให้มากขึ้น 
-สร้างจิตส านึกในการมีส่วนรว่ม
ให้กับประชาชน 

3. การประชาสัมพันธ์ต่างๆใน
ต าบล 

-มีการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง -ป ระส าน งาน กั บ ก รรม ก าร
หมู่บ้านในการประชาสัมพันธ์การ
จัดโครงการและกิจกรรมของ 
อบต. 
-ปรับปรุงระบบเสียงตามสายให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 
1. อบต.มีงบประมาณจ ากัดในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน เนื่องจากปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในภาพรวมในรูปของแผนงาน/โครงการมีมาก การน าแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติไม่สามารถ
ท าได้ทั้งหมดทุกปัญหาความต้องการตามแผนพัฒนาสี่ปี จึงท าให้ระดับความส าเร็จในการน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติจึงมีน้อย 
2. ประชาชนยังเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามบริหารจัดการของ อบต. ค่อนข้างน้อย แม้กฎหมาย และ อบต. 
จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นมากก็ตาม  
3. ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรยังขาดเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความทันสมัยเพียงพอ 
4. การท างานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยังให้ความส าคัญน้อย 
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ส่วนที่ 5  
ผลการประเมินความพงึพอ จ 

 
ผลจากการใหค้ะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนในการวัดคุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี 

    (พ.ศ. 2561-2564) 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (10) 8.73 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ (25) 21.09 
3. ยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย   
          3.1 วิสัยทัศน ์ (5) 4.18 
          3.2 พันธกิจ (5) 4.36 
          3.3 ประเด็นยุทธศาสตร ์ (10) 8.64 
          3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (5) 4.00 
          3.5 ตวัช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (15) 12.64 
          3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 8.18 
          3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 13.09 

รวม 100 84.91 
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แบบการประเมินยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนในการวัดคุณภาพการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพื่อสอดคล้องยุทธศาสตร์และโครงการ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8.18 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.36 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.27 
4. แนวทางการพัฒนาและยทุธศาสตร์การพัฒนา 10 8.27 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย   
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.36 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.00 
    5.3 จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ 3 3.00 
    5.4 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

5 3.65 

     5.5 เป้าหมาย(ผลผลิต)ของโครงการ มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (4 ปี) 

3 2.82 

    5.6 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 4 3.73 
    5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 4.09 
    5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 4 ปีย้อนหลัง ตามความจริง 3 2.73 
   5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ทุกโครงการ 5 4.09 
    5.10 มีก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

5 4.36 

   5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ 4 3.36 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ 5 4.18 
   5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ 5 3.91 
   5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคลอ้งกับ แบบ ยท.03 และ ยท.04 3 2.45 

รวม 100 83.80 
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 แบบ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละหนึ่งครั้ง (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
 
ความพึงพอ จต่อผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นภาพรวม 
 

 

ผลการด าเนนิงาน นแต่ละยทุธศาสตร ์
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.50 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.56 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.37 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 7.38 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.20 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.44 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.88 
8. การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.76 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.37 

ภาพรวม 7.49 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 21.43 73.63 6.59 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 24.03 75.27 7.12 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

15.58 68.68 13.10 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชน
ทราบ 

13.64 69.78 10.12 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 17.53 66.48 14.23 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 13.64 68.68 10.09 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

22.08 67.03 13.19 

8. การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 21.43 73.63 10.19 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 20.78 71.43 11.45 

ภาพรวม 18.90 70.51 10.67 

แบบประเมินความพึงพอ จต่อผลการด าเนนิงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลนาโยงเหนือ นภาพรวม 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพฒันาแหลง่น้ า 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.33 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.16 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.30 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 7.20 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.21 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.36 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.37 
8. การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.38 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.30 

ภาพรวม 7.18 
 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพฒันาเศรษฐกิจ 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.66 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.69 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.61 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 7.65 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.64 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.56 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.77 
8. การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.56 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.61 

ภาพรวม 7.64 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การพฒันาด้านสาธารณสุข 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.17 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.26 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.27 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 7.10 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.10 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.18 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.13 
8. การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.17 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.27 

ภาพรวม 7.18 
 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การพฒันาด้านคนและสงัคม 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.76 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.75 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.32 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 7.62 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.57 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.52 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.62 
8. การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.67 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.32 

ภาพรวม 7.90 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การพฒันาการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.48 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.47 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.50 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 8.42 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.41 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.47 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.37 
8. การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.53 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.50 

ภาพรวม 7.57 
 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การพฒันาด้านการเมืองและการบรหิาร 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.41 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.35 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.24 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 7.23 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.18 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.15 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.35 
8. การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.32 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.24 

ภาพรวม 7.27 
 
 



-30- 
ยุทธศาสตรท์ี่ 8  การพฒันาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.33 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.16 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.30 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 7.20 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.21 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.36 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.37 
8. การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.38 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.30 

ภาพรวม 7.18 
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ภาพที่ 1 แผนภ มิแสดงการเปรียบเทียบความพึงพอ จต่อผลการด าเนินงานขององค์การบรหิารสว่นต าบล
นาโยงเหนือ ปี 2561 

 
 

ภาพที่ 2 แผนภ มิแสดงการเปรียบเทียบความพึงพอ จต่อผลการด าเนินงานแตล่ะยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโยงเหนอื ปี 2561 
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ภาคผนวก  



 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ 
ที่  370/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ 
……………………………………………………………………………………………………. 

 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ ที่ 87/2561 ลงวันที่ 9 มีนาคม 
2561 ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  โดยให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป นั้น 

 

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28,29 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ13(3) และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “กรรมการ
ตาม (1) (2) (3) (4) และข้อ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ” และ
ข้อ 12 (3) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ 
ประกอบด้วย 

1.นายเอื้อน  จันทรซิว  ต าแหน่ง ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 6  ประธานกรรมการ 
2.นายบุญยก  มุสิพันธ์  ต าแหน่ง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1   กรรมการ 
3.นางณัฐยมน  พุฒนวล  ต าแหน่ง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6   กรรมการ 
4.นายพอน  รอดคืน  ต าแหน่ง ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 3   กรรมการ 
5.นายฤทธิเดช  สุขคง  ต าแหน่ง นวก.ส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบล กรรมการ 
6.นางจันทร์จเร ชูทิพย์ หมั่นถนอม ต าแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนประจ าต าบล กรรมการ 
7.นายสมใจ  รักเรืองเดช  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
8.นางชุติกาญจน์  นาคฉุย  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
9.นางสาวพรเพ็ญ  อุตะปะละ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด     กรรมการ 
10.นายสมโชค  มากแก้ว  ต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
11.จ.ส.อ.ริ่น  ด้วงช่วย  ต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
12.นายศักดา  นุ่นเกต  ต าแหน่ง สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7  กรรมการ/เลขานุการ 

/ให้คณะ... 
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 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ มีอ านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี ้
  ๑. ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจดัท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  ดังนี ้
  (๑) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 
  (๔) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

3. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑2  ดังนี้ 
   (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
   

 ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ สอดคล้องกับ
แนวนโยบายของรัฐบาล หากมีปัญหา อุปสรรค ให้รายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
สั่ง ณ วันที่  22  พฤศจิกายน  2561    

  

               สมควร  จิตรแกว้ 
      (นายสมควร  จิตรแก้ว) 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ 
 

  



 
 
ค าชี้แจง: แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้ง (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 1 
ข้อม ลทั่วไป 

1. เพศ  ชาย    หญิง 
 

2. อายุ  ต่ ากว่า 20 ปี   20-30 ป ี   31-40 ปี   
  41-50 ปี   51-60 ปี     60 ปีขึ้นไป 
 

3. การศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า  ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี   อื่นๆ 

 

4. อาชีพหลัก  รับราชการ   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   ค้าขาย/ธุรกิจ 
  รับจ้าง   นักเรียนนักศึกษา   เกษตรกร  
  อื่น (ระบุ)...... 

 
 ส่วนที่ 2 ความพึงพอ จต่อผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อย
เพียงใด 

  

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชน
ทราบ 

   

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

   

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
   

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

   

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

   

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ 



2. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยทุธศาสตรก์าร
พฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน (เช่น การกอ่สร้าง สะพาน ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ )โดยให้คะแนนเต็ม 10 
คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
 (เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ  
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8. การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
3. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยทุธศาสตรก์าร
พฒันาด้านแหล่งน้ า (เช่น การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างท่อระบายน้ า ขุดลอกคูระบายน้ า )โดยให้
คะแนนเต็ม 10 ท่าน จะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
 (เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ  
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8. การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

  



4. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยทุธศาสตรก์าร
พฒันาด้านเศรษฐกิจ (เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน การด ารงชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น) โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ คะแนน 
 (เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ  
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8. การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยทุธศาสตรก์าร
พฒันาด้านสาธารณสุข (เช่นส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมโรคติดต่อ) โดยให้คะแนนเต็ม 
10 คะแนน ทา่นจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
 (เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ  
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8. การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

  



6. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยทุธศาสตรก์าร
พฒันาด้านคนและสังคม (เช่น ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการและสังคมสังเคราะห์ แก้ไข
ปัญหายาเสพติด)โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
 (เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ  
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8. การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
7.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยทุธศาสตรก์าร
พฒันาการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม (เช่น ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นันทนาการ )โดย
ให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
 (เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ  
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8. การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

  



8. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยทุธศาสตรก์าร
พฒันาด้านการเมืองและการบรหิาร (เช่น การพัฒนาการบริหารและบรกิารประชาชน พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร) โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
 (เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ  
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8. การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

9. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยทุธศาสตรก์าร
พฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เช่น สรา้งจิตส านึกเล็งเห็นความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
 (เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ  
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8. การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
14. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงเหนือ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณในการตอบแบบสอบถามอย่างยิ่ง 

 


