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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด 
๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาบอน  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาบอน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑)  ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  ซึ่งคณะกรรมการหวังว่า
รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน เพ่ือประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาบอน 
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สารบัญ 
 
 
เร่ือง                   หน้า  
 
ส่วนที่  ๑  บทน า          ๑  
 
ส่วนที่  ๒  แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแนวทางการพัฒนาเทศบาล  ๕ 
              

ส่วนที ่ ๓  การบันทึกข้อมูลแบบรายงาน       ๑๒ 
 

ส่วนที่  ๔  ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา       ๑๗  
     
ส่วนที่  ๕  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e – plan     25 
     (www.dla.go.th) 
 
ส่วนที่  ๖  สรุปรายงานผลและเสนอความเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  27  
   
 
   
          
     
ภาคผนวก 
 ๑.  ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 ๒.  ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (e-plan) 
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ส่วนที่  ๑ 
 

บทน า 
 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น  อย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาลต าบลนาบอน  ใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
จัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้
เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

 

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่2 พ.ศ 2559 ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และ
ทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็
ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็น
เครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  
 
๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน ให้ลุล่วง  
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบความ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/
กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การ
ด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซ่ึงการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะ
เป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
นั้นให้ผลเป็นอยา่งไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
๒.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาบอนใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลาย
แนวทาง  ดังนี้  

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลต าบลนาบอน  สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า
กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม ่ 

๒.๒  ติดตามประเมนิผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของ
ส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเปา้หมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  
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-๒- 
๒.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นผล

ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่
ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
 
๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

๓.๑  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างด ี 

๓.๒  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
๓.๓  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านเหลื่อมและแก้ไขได้ตรงกับ

ปัญหาที่เกิดขึ้น  
๓.๔  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป  

 
๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ๔.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนาบอน  จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 

   (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ดังนี้ 

   (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาบอน  ได้มีวิธีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล    ดังนี้   
 ๑. ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามแนวทางการ
พิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/
ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่  
๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
 ๒.  ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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-๓- 
๕  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

๕.๑  ระเบียบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล   
  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้ 
  (๑)  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๘  โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม    

(๒)  การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้  
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(ตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  และหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ 
วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)  

(๓)  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
๕.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 
(๑)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)   
(๒)  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแบ่งเป็น 2 รอบ ใน1 ปีงบประมาณ ดังนี้ 

ระยะ  ๖  เดือน 
(๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๐ – มีนาคม  ๒๕๖๑ 
(๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕๖๑ 

(๓)  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้หรือไม่ 

(๔)  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา  ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒) 
(๕)  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)   
(๖)  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
(๗)  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

๕.๓)  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(ตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ 

http://www.dla.go.th/
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-๔- 
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ 
วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
๖.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาบอน 

๖.๑  นายสมโภชน์  สินไชย          สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
๖.๒  นายจ ารัส แซ่ผ้าง   สมาชิกสภาเทศบาล             กรรมการ 
๖.๓  นายวิสันต ์สวนทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ    
๖.๔  นายมนูญ เหล่าภัทรเกษม  ผู้แทนประชาคมทองถิ่น   กรรมการ 
๖.๕  นางสุทธินาฎ ตันติพิสิทธิ์  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
๖.๖  พัฒนาการอ าเภอนาบอน    ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กรรมการ 
๖.๗  เกษตรอ าเภอนาบอน  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ 
๖.๘  นายไพโรจน์ เหล่าประภัสสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๖.๙  นายศราวุธ จิรภิวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
๖.๑๐ ผู้อ านวยการกองคลัง  หัวหน้าส่วนการบริหาร   กรรมการ 
๖.๑๑ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนการบริหาร         กรรมการ 
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-๕- 

ส่วนที่ ๒ 
  

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแนวทางการพัฒนาเทศบาล 
 
แผนยุทธศาสตร์   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง  แผนระดับชาติ (national plan)  และนโยบายของรัฐบาล 

 
๑.  นโยบายของรัฐบาล 
    นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่งด าเนินการในปีแรก  ๑๓  เรื่อง คือ 

๑)  นโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย   ด้วยการเสริมสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสามัคคีเป็นหนึ่ งเดียวกัน ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  พร้อมสนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหา
ความจริงเพื่อแนวทางปรองดองแห่งชาติ  ท างานอย่างอิสระ  ได้รับความร่วมมือทุกฝ่ายอย่างเต็มที่  โดยเฉพาะการ
ตรวจสอบความรุนแรงทางการเมือง  การละเมิดสิทธิมนุษยชน  การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บในช่วงการชุมนุมทาง
การเมืองระหว่างเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๒)  เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติดปราบปรามผู้มีอิทธิพลอบายมุขและสิ่งยั่วยุเยาวชน 
๓)  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐอย่างจริงจัง  
๔)  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ  เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ ามัน 

เช่น การยกเลิกการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนน้ ามันเป็นการชั่วคราว  การดูแลราคาสินค้าอุปโภค  บริโภคและราคา
พลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

๕)  เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน บนพ้ืนฐานสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเร่ง
แก้ปัญหากระทบกระท่ังตามแนวพรมแดนผ่านกระบวนการทางการทูต 

๖)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ  เร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว  โดยประกาศให้
ปี  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  เป็นปี  "มหัศจรรย์ไทยแลนด์" 

๗)  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน  เช่น  การเพ่ิมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่ง
ละ  ๑  ล้านบาท  การจัดตั้งกองทุนสตรี  โดยมีวงเงินเฉลี่ย  ๑๐๐  ล้านบาท  จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ในวงเงิน  
๑,๐๐๐  ล้านบาท  ต่อสถาบันการศึกษาของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย  จัดให้มี
บัตรเครดิตพลังงานส าหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายน้ ามันหรือก๊าซธรรมชาติที่ใช้จริงต่อ
เดือน  ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุเป็นสวัสดิการของรัฐ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายยังชีพของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่มี
อายุ  ๖๐ - ๖๙  ปี  จะได้รับ  ๖๐๐  บาท  อายุ  ๗๐ - ๗๙  ปี  ได้รับ  ๗๐๐  บาท  อายุ ๘๐ - ๘๙  ได้รับ  ๘๐๐  
บาท  และอายุ  ๙๐  ปี  ขึ้นไป ได้รับเงินเดือน  ๑,๐๐๐  บาท 

ขณะเดียวกัน จัดให้มีการพักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่ต่ า กว่า ๕  แสนบาท 
อย่างน้อย  ๓  ปี มีการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ผู้ที่เป็นหนี้เกิน  ๕  แสนบาท แต่ไม่เกิน  ๑  ล้านบาท  รวมทั้งจัดท า
แผนฟื้นฟูอาชีพและปรับโครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจร 

๘)  ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน โดยดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพ
เป็นไปตามกลไกของตลาดโลกและสร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อเกษตรกร น าระบบจ าน าสินค้าเกษตรมาใช้ในการ
สร้างความมั่นคงด้านรายได้  เพ่ือจัดท าระบบบัตรเครดิตส าหรับเกษตรกร พร้อมผลักดันราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ
ให้รายได้สูง  โดยใช้วิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้า 
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-๗- 
๙)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืน โดย

สนับสนุนให้ชุมชนวิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่  เพ่ือยกระดับ  
เพ่ือยกระดับมาตรฐานราคาสินค้าและบริหาร การเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยส่งเสริม
ให้มีศูนย์กระจายและแสดงสินค้าถาวรในภูมิภาคและในเมืองท่องเที่ยวหลักที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว การส่งออก 

๑๐)  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  ปรับปรุงโครงการ  ๓๐  บาทรักษาทุกโรค 
๑๑)  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แทบเล็ตให้แก่นักเรียน  โดยเริ่มด าเนินการในโรงเรียนน าร่องระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  รวมทั้งจัดท าระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในที่สาธารณะ
และสถานศึกษาที่เหมาะสม 

๑๒)  เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่    เพ่ือวางกลไกการใช้
อ านาจอธิปไตยบนหลักนิติรัฐ  นิติธรรม  องค์กรที่ใช้อ านาจรัฐทั้งหลายมีความรับผิดชอบที่ยึดโยงกับระบบและ
พร้อมรับการตรวจสอบ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านการออกเสียงประชาชน 

๑๓)  เร่งน าสันติสุขกลับมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยระดมทรัพยากรและปรับปรุง  บูรณาการการ
บริหารจัดการทั้งปวงตามแนวพระราชด าริพระราชทาน  เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา  ให้สอดคล้องกับความหลากหลาย
ของศาสนาและอัตลักษณ์ในแต่ละพ้ืนที่ในการบังคับใช้กฎหมาย  พร้อมอ านวยความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมท่ัวถึง 

 

๒.  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  
     ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

๓.  ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง   
     มีทั้งหมด  ๑๒  ประการ  ดังนี้ 

๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลนาบอน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

-๘- 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส  มีความละอาย  เกรงกลัง
ต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

๔.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่ง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
  นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
  นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
  นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
  นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
  นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
  

๕.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
    ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือ
ร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการ
จัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างาน    ที่ผ่านมา ซึ่งเดิม
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน 
ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงเดิม 
ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย 
๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน์  :  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
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-๙- 
หลักการของยุทธศาสตร์ :  “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน”    
วัตถุประสงค์ :     ๑. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  :   ๑. การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓. การลดรายจ่าย     
๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ คือ     
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 

๖ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
    ๖.๑ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ” 
นิยาม  :  “ศูนยกลางการสรางสรรคเศรษฐกิจการเกษตร” การพัฒนากลุมจังหวัดใหเปนศูนยกลางการผลิตทาง
การเกษตร (การผลิตวัตถุดิบขั้นตน) และอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร (การแปรรูปและการผลิต    สินค
าส าเร็จรูป) ที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยเนนที่พืชและสัตวเศรษฐกิจศักยภาพส าคัญของกลุมจังหวัด     ไดแก
ยางพารา ปาลมน้ ามัน ไมผลและกุ้งทะเลและการเปนแหลงเรียนรูส าคัญในระดับนานาชาติในการพัฒนาการเกษตร
และสรางสรรรคใหเกิดมูลค่าเพ่ิมจากผลผลิตทางการเกษตรดวยเทคโนโลยีสมัยใหมที่สามารถด าเนินการไดในระดับ
พ้ืนที่บูรณาการรวมกับภูมิปญญาทองถิ่นใหสามารถสรางงาน สรางอาชีพและเปนกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนภาค
เศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
นิยาม : “ศูนยกลางการทองเที่ยวระดับนานาชาติ” แหลงทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเปนจุดมุงหมายปลายทางที่
นักท่องเที่ยวทั่วโลกตองการมาเยี่ยมเยือน และการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเปนกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนภาค
เศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของและสรางมูลคา คุณคา ตลอดจนสรางรายไดและกระจายรายได้สูชุมชนบนฐานของการ
บริหารจัดการโดยค านึงถึงความสมดุลและยั่งยืน 
 เป้าประสงค์รวม 
 ๑) พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามันมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิม แก่ระบบเศรษฐกิจ 
 ๒) การท่องเที่ยวได้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายให้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 
 ๓) ไม้ผลและสินค้าประมงปลอดภัยต่อการบริโภคและมีศักยภาพในการส่งออก 
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-๙- 
 ๔) การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้าการลงทุน  การท่องเที่ยว 
การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามัน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาไม้ผลและการประมงให้ปลอดภัยและมีศักยภาพในการส่งออก 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ให้รองรับ                           
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
  นโยบายจังหวัดนครศรธรรมราช (วาระจังหวัดนครศรีธรรมราช) 
       ๑)  โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่ที่ให้
ลักษณะเป็น แก้มลิง ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ทั้งในแนวลึกหรือแนวกว้างของแห่งน้ า เพ่ือให้สามารถกักเก็บน้ า
ไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้  

๒)  การแก้ไขปัญหาขยะในความรับผิดชอบของท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาลโดยการรณรงค์ลด
ปริมาณขยะมูลฝอยภายใต้หลักการ ๓Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ และหลักการประชารัฐ ซึ่งเป็น
การป้องกันไม่ให้เกิดขยะ การลดขยะ การคัดแยกขยะ เพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด  

๓)  การปลูกฝังแนวความคิดสร้างจิตส านึกในการด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน โดยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาด าเนินการตามความเหมาะสมและให้โรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุในแผนการจัดการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ในระดับต่างๆ เช่น ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
สถานศึกษา 
๘.  ยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอ  ๔  ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ค าขวัญอ าเภอ   “น้ าตกคลองจัง ยางดังคนดี พื้นที่อุดม ชมงานปิดกรีด” 
     

วิสัยทัศน์  (Vision)  “อ าเภอนาบอน เมืองยางพารา พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์สังคม อุดม
ธรรมชาติ” 

 

พันธกิจ (Mission) 
ร่วมมือกันผลักดันยุทธศาสตร์อ าเภอ ให้บรรลุเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ ด้วยการขจัดปัญหาความ

ยากจน พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ เพ่ิมผลผลิต และเพ่ิมรายได้ จากการเกษตร ควบคู่กับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 เป้าประสงค์รวม 
๑. เพ่ิมรายได้จากการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว โดยควบคู่กับการยกระดับ 

มาตรฐานคุณภาพ 
๒. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
๓. ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๔. ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง 
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-๑๐- 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๙.  นโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลนาบอน 

วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลนาบอน  (Vision) 
 

 “ นำบอนเมืองน่ำอยู่  เคียงคู่คุณธรรม  รักษ์สิ่งแวดลอ้ม 
 พัฒนำคุณภำพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง ” 

 พันธกิจการพัฒนา 

๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มประกอบอาชีพ สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม เพ่ือการพ่ึงตนเอง     เป็น

ส าคัญและพัฒนารายได้ของประชาชนบนพ้ืนฐานของการพัฒนาแบบยั่งยืน  โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอแก่ความต้องการและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

๔. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีสุขภาพพลานามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสติปัญญาและทัศนคติที่ดีงามและมีคุณภาพ 

๕. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  โดยชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้   ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม 

 
 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

๑. มีเส้นทางคมนาคม  ถนนสายหลักและซอยต่างๆ คูระบายน้ า เครื่องหมายจราจร ขยายพ้ืนที่บริการ
ด้านประปา ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพียงพอกับความต้องการของประชาชนและทั่วถึงทุก
แหล่งชุมชนของเทศบาล 

๒. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
๓. ประชาชนในท้องถิ่นมีการศึกษาที่ดีอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ได้รับการสืบสานอย่างต่อเนื่อง 
๔. คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๕. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี สภาพแวดล้อมดีปลอดจากมลพิษและแหล่งน้ า คูคลองใสสะอาด 
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-๑๑- 
๖. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้น 

ได้รับการบริการที่สะดวกและเป็นธรรม 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

๑. ด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ สร้างและปรับปรุงบูรณะถนน คูระบายน้ า ทางเท้าและสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ให้ได้มาตรฐาน 
๑.๒ ระบบไฟฟ้าและประปา 
๑.๓ ระบบจราจร 

๒. ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 

๓. ด้านกีฬา การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๑ พัฒนาระบบการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาให้มีแหล่งการเรียนรู้ แหล่งข้อมูลค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง 
๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวันส าคัญต่างๆ 

๔. ด้านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 
๔.๑ สงเคราะห์ สนับสนุน ช่วยเหลือและพัฒนาแก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา คนพิการ ทุพพลภาพ ผู้ทุกข์
ยาก ขาดแคลนไร้ที่พ่ึงและผู้ป่วยเอดส์ 
๔.๒ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๔.๓ รักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
๔.๔ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
๔.๕ ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
 

๕. ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
๕.๑ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชนการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ 
๕.๒ พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข 
๕.๓ บ าบัด ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๔ บริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล น้ าเสียและมลพิษต่างๆ 
๕.๕ ส่งเสริมกิจกรรมการรักษาความสะอาดในชุมชน 

๖. ด้านการเมือง การบริหารและบริการ 
๖.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการ 
๖.๒ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
๖.๓ สถานที่ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและการให้บริการอย่าง
เหมาะสม 
๖.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพวิธีการท างานและการให้บริการอย่างเป็นธรรม เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได ้
๖.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลนาบอน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

-๑๒- 

ส่วนที่  ๓ 
 

การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน 
 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลนาบอน 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพฒันาเทศบาลเพื่อจดัท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณารา่งแผนยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

  

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

  

๒.๔  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   

 
 

 
 

 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลนาบอน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

-๑๓- 
แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะ ๖  เดือน 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๖  
เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕60 – กันยายน  ๒๕61 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลนาบอน 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน   

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕60 – มีนาคม  ๒๕61 
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕61 

 
ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลนาบอน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

-๑๔- 
 

๒.๑  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี 
 

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕๖1- ๒๕๖๔ 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่ถึงปีงบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 12 -  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7 1 
๓. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาดา้นกีฬา การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 48 1 
๔. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 17 - 
๕. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาดา้นสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ 15 

 
1 

๖. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาดา้นการเมือง การบริหารและบริการ 28 - 
รวมท้ังสิ้น ๑27 3 

คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา 2.36  
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลนาบอน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

-๑๕- 
 

๒.๒  ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

๑ เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 

   6,233,461.00  

๒ ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

   2,916,800.00  

๓ ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยความพิการ 

   489,600.00  

๔ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

   18,000.00  

๕ ค่าอุปกรณ์การเรียน    4,300.00  
๖ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน    9,245.00

  
 

7 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

   134,300.00  

8 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
เสรมิ (นม) เด็กปฐมวัย 

   113,535.00  

9 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน เด็กปฐมวัย 

   292,300.00
  

 

10 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
เสรมิ (นม) ระดับประถมศึกษา 

   171,020.00
  

 

11 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ระดับประถมศึกษา 

   357,000.00  

12 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสรมิศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น 

   200,600.00
  

 

13 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสรมิศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่า
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) 

   71,595.00
  

 

14 เงินอุดหนุนส าหรับการจดัการศึกษา
ภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และ
ค่าจ้างประจ า) 

   749,000.00
  

 

15 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน 
ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และ
สวัสดิการ) 

   1,189,652.00  

รวมท้ังสิ้น 12,950,408  
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลนาบอน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

-๑๖- 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2  ครั้ง  ภายในเดือน
เมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลนาบอน 
๑.๒  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  วันที่  5  เมษายน  ๒๕61 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
๒.๑  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาสี่ปี 
บรรจุในเทศ

บัญญัติ 
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 12 3 9.44 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7 2 5.52 
๓. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาดา้นกีฬา การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

48 32 37.80 

๔. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 17 9 13.38 
๕. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาดา้นสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ 15 

 
7 11.81 

๖. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาดา้นการเมือง การบริหารและ
บริการ 

28 13 22.05 

รวม 127 66 ๑๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลนาบอน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

-๑๗- 

ส่วนที่  ๔ 
ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ข้อ ๗  การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  
ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือ
ดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔  (๒)  การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม  เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็น
ข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
  

ดังนั้น  เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังกล่าว  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการประเมิน
มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา   
 

๑.  ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔) 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๘.๒ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๑๙.๑๖ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๔๗.๑๔ 
๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) (๓.๙๙) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๓.๓๓) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๖.๘๗) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร ์ (๕) (๓.๗๗) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๐.๑) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๒) (๘.๗๗) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๓) (๑๐.๓๑) 

รวม ๑๐๐ ๗๔.๕ 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลนาบอน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

-๑๘- 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป 
ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้ ๑๐ ๘.๒ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสรา้งพื้นฐาน (๓) (๒.๖๖) 
สถานท่ีท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติทีส่ าคัญ   
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน (๓) (๒.๑๑) 
- การส ารวจและจดัเก็บข้อมลูเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๑.๗๗) 

- มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา (เพื่อดูการด าเนินงานใน 
แต่ละปีทีผ่่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

(๒) (๑.๖๖) 

ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด   
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลทีส่ าคัญ เพ่ือชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและความต้องการ 

๒๕ ๑๙.๑๖ 

  • การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจดัท าแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. ๔ ๓.๒๑ 
      - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ (๒) (๑.๗๗) 
      - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัด (๒) (๑.๔๔) 
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา   
   • การวิเคราะหข์้อมูลสังคม ๕ ๓.๔๔ 
      - ครอบคลุมการวเิคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น (๓) (๒) 
ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพตดิ เป็นต้น   
      - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ท่ีส าคัญของ อปท. และ
แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 

(๒) (๑.๔๔) 

    • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 
      - ครอบคลุมการวเิคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      - มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ 
ภายนอกของ อปท. 
    • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพของ อปท. 
      - การวิเคราะหส์อดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐาน 
      - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก 
อย่างถูกต้อง 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๓.๒๑ 
(๑.๔๔) 

 
(๑.๗๗) 

 
๔.๑ 

(๒.๔๔) 
(๑.๖๖) 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลนาบอน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

-๑๙- 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ(ต่อ) 

    • สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที ่
- มีการประมวลปญัหาและความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยชี้ให้เห็น
ขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 

๖ 
(๒) 

๕.๒ 
(๑.๗๗ 

        - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ (๒) (๑.๖๖) 
 กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน   
        - การใช้แผนชุมชน/แผนหมูบ่้านเป็นส่วนประกอบในการจดัท า (๒) (๑.๗๗) 
 แผนพัฒนา   
๓. ยุทธศาสตร์      ๖๕ ๔๗.๑๔ 
๓.๑ วิสัยทัศน์ • มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคต

อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ 
อปท. 

๕ ๓.๙๙ 

       - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับการวเิคราะห์ข้อมูล (๓) (๒.๒๒) 
       - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ (๒) (๑.๗๗) 
๓.๒ พันธกิจ        ๕ ๓.๓๓ 
       - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปน็ เพื่อน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน ์ (๓) (๒) 
       - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ (๒) (๑.๓๓) 
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ • มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเง่ือนไขเฉพาะของ ๑๐ ๖.๘๗ 
 พ้ืนที่   
       - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (๔) (๒.๗๗) 
       - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา 

ศักยภาพของ อปท. 
      - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
จังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

(๔) 
 

(๒) 

(๒.๔๔) 
 

(๑.๖๖) 

๓.๔ เป้าประสงค์ • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ์
      - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามคีวามต้องที่จะบรรลุอะไร
ในช่วง  ๔  ปี 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๓.๗๗ 
(๒) 

(๑.๗๗) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลนาบอน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

-๒๐- 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๕  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละประเด็น  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
•  ตัวชี้วัด 
       - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์  และสะท้อนผลลัพธ์ตาม
เป้าประสงค ์

๑๕ 
๙ 
(๕) 

๑๐.๑ 
๕.๗๗ 
(๓.๑๑) 

       - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ (๔) (๒.๖๖) 
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  

•  ค่าเป้าหมาย 
       - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละป ี
       - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ี ท าได้ทั้งด้านปริมาณงาน  
งบประมาณ เทคนิค 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๔.๓๓ 
(๒) 

(๒.๓๓) 

๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

• มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและสนับสนุน
การบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้อง
กับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที ่

๑๒ ๘.๗๗ 

      - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมกีารบูรณา
การกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลเุป้าประสงค์ และยทุธศาสตร์ 

(๖) (๔.๒๒) 

      - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การ
ก าหนดแผนงานโครงการ 

(๖) (๔.๕๕) 

๓.๗ บัญชีรายการ/ชุด 
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
• โครงการ/กิจกรรม      

๑๓ 
(๘) 

๑๐.๓๑ 
(๖.๑) 

      - มีการวิเคราะห์ความคุม้ค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ 
ก่อนบรรจุไว้ในแผน 

(๓) (๒.๔๔) 

      - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๒) 
      - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม (๒) (๑.๖๖) 
• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และน าไปสู่
ผลส าเร็จของเป้าประสงค์      

(๕) (๔.๒๑) 

       - โครงการฯ มีสาระสอดคลอ้งและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ
น าไปสูผ้ลส าเร็จของเป้าประสงค ์

(๓) (๒.๔๔) 

- มีโครงการฯ ครบถ้วนท้ัง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) (๒) (๑.๗๗) 
       - มีรูปแผนท่ีก าหนดบริเวณด าเนินการตามโครงการพัฒนา   

 รวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐ ๗๔.๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลนาบอน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

-๒๑- 
๒.  ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-  ๒๕๖4) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๘.๒ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๑๙.๑๖ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๔๗.๑๔ 
๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) (๓.๙๙) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๓.๓๓) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๖.๘๗) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๓.๗๗) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๐.๑) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๒) (๘.๗๗) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๓) (๑๐.๓๑) 

รวม ๑๐๐ ๗๔.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลนาบอน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

-๒๒- 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป 
ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้ ๑๐ ๘.๒ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสรา้งพื้นฐาน (๓) (๒.๖๖) 
สถานท่ีท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติทีส่ าคัญ   
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน (๓) (๒.๑๑) 
- การส ารวจและจดัเก็บข้อมลูเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๑.๗๗) 

- มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา (เพื่อดูการด าเนินงานใน 
แต่ละปีทีผ่่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

(๒) (๑.๖๖) 

ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด   
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลทีส่ าคัญ เพ่ือชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและความต้องการ 

๒๕ ๑๙.๑๖ 

  • การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจดัท าแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. ๔ ๓.๒๑ 
      - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ (๒) (๑.๗๗) 
      - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัด (๒) (๑.๔๔) 
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา   
   • การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม ๕ ๓.๔๔ 
      - ครอบคลุมการวเิคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น (๓) (๒) 
ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพตดิ เป็นต้น   
      - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ท่ีส าคัญของ อปท. และ
แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 

(๒) (๑.๔๔) 

    • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 
      - ครอบคลุมการวเิคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      - มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ 
ภายนอกของ อปท. 
    • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพของ อปท. 
      - การวิเคราะหส์อดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐาน 
      - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก 
อย่างถูกต้อง 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๓.๒๑ 
(๑.๔๔) 

 
(๑.๗๗) 

 
๔.๑ 

(๒.๔๔) 
(๑.๖๖) 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลนาบอน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

-๒๓- 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ(ต่อ) 

    • สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที ่
- มีการประมวลปญัหาและความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยชี้ให้เห็น
ขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 

๖ 
(๒) 

๕.๒ 
(๑.๗๗) 

        - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ (๒) (๑.๖๖) 
 กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน   
        - การใช้แผนชุมชน/แผนหมูบ่้านเป็นส่วนประกอบในการจดัท า (๒) (๑.๗๗) 
 แผนพัฒนา   
๓. ยุทธศาสตร์      ๖๕ ๔๗.๑๔ 
๓.๑ วิสัยทัศน์ • มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคต

อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ 
อปท. 

๕ ๓.๙๙ 

       - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับการวเิคราะห์ข้อมูล (๓) (๒.๒๒) 
       - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ (๒) (๑.๗๗) 
๓.๒ พันธกิจ        ๕ ๓.๓๓ 
       - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปน็ เพื่อน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน ์ (๓) (๒) 
       - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ (๒) (๑.๓๓) 
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ • มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเง่ือนไขเฉพาะของ ๑๐ ๖.๘๗ 
 พ้ืนที่   
       - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (๔) (๒.๗๗) 
       - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา 

ศักยภาพของ อปท. 
      - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
จังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

(๔) 
 

(๒) 

(๒.๔๔) 
 

(๑.๖๖) 

๓.๔ เป้าประสงค์ • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ์
      - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามคีวามต้องที่จะบรรลุอะไร
ในช่วง  ๔  ปี 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๓.๗๗ 
(๒) 

(๑.๗๗) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลนาบอน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

-๒๔- 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๕  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละประเด็น  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
•  ตัวชี้วัด 
       - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์  และสะท้อนผลลัพธ์ตาม
เป้าประสงค ์

๑๕ 
๙ 
(๕) 

๑๐.๑ 
๕.๗๗ 
(๓.๑๑) 

       - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ (๔) (๒.๖๖) 
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  

•  ค่าเป้าหมาย 
       - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละป ี
       - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ี ท าได้ทั้งด้านปริมาณงาน  
งบประมาณ เทคนิค 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๔.๓๓ 
(๒) 

(๒.๓๓) 

๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

• มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและสนับสนุน
การบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้อง
กับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที ่

๑๒ ๘.๗๗ 

      - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมกีารบูรณา
การกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลเุป้าประสงค์ และยทุธศาสตร์ 

(๖) (๔.๒๒) 

      - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การ
ก าหนดแผนงานโครงการ 

(๖) (๔.๕๕) 

๓.๗ บัญชีรายการ/ชุด 
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
• โครงการ/กิจกรรม      

๑๓ 
(๘) 

๑๐.๓๑ 
(๖.๑) 

      - มีการวิเคราะห์ความคุม้ค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ 
ก่อนบรรจุไว้ในแผน 

(๓) (๒.๔๔) 

      - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๒) 
      - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม (๒) (๑.๖๖) 
• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และน าไปสู่
ผลส าเร็จของเป้าประสงค์      

(๕) (๔.๒๑) 

       - โครงการฯ มีสาระสอดคลอ้งและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ
น าไปสูผ้ลส าเร็จของเป้าประสงค ์

(๓) (๒.๔๔) 

- มีโครงการฯ ครบถ้วนท้ัง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) (๒) (๑.๗๗) 
         - มีรูปแผนที่ก าหนดบริเวณด าเนินการตามโครงการพัฒนา   

 รวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐ ๗๔.๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลนาบอน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

-๒๕- 

ส่วนที่  ๕ 
 

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

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗  
ลงวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๘  เรื่อง  เร่งรัดการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาน าเข้าข้อมูล
ในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓)  นั้น 

 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว  เทศบาลต าบลนาบอนโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาบอน  จึงด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนาบอน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61  ด้วยระบบ e-plan ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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-๒๖- 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลนาบอน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

-๒๗- 

ส่วนที่  6 
 

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
๑.  ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔) 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลนาบอน  สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
 ๑.๑  เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๙   
 ๑.๒  เทศบาลสามารถด าเนินงาน ดังนี้  
  ๒)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 

  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   ๑27  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้     จ านวน  3  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  2.36 
 
๒.  ผลการติดตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 
 จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)  ของเทศบาลต าบลนาบอน  สามารถ
สรุปได้  ดังนี้ 
 ๒.๑  เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลนาบอน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

-๒8- 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานปี 2561 
เทศบาลต าบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 

 
 

 
 

 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลนาบอน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 

 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลนาบอน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

๑.  ประกาศตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลนาบอน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลนาบอน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

๒.  ประกาศตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา (e-plan) 
เทศบาลต าบลนาบอน 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลนาบอน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

 
 

 
 


