
 

 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

ครั้งที่  1  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2560   -  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖1) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   
อ าเภอชัยบาดาล   จังหวัดลพบุร ี  

โทรศัพท์ 036 – 776008 / โทรสาร 036 – 776009 
                    เว็บไซต ์www.nasom.go.th 
 
 
 

http://www.nasom.go.th/
http://www.nasom.go.th/


 
ค าน า 

 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ           
ทุกปี     

 
ดังนั้น  เพ่ือให้ เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมจึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ครั้งที่  1 รอบเดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือนตุลาคม 
– เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสมทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด   

  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
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   และแผนงาน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล นาโสม 
 
ส่วนที่  ๓  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 10 
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ส่วนที่  ๑ 
 

บทน า 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ( ฉบับที ่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุก
ปี” 

ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทัง้ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 
 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนา
โสม             จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ประจ าปี
งบประมาณ             พ.ศ. ๒๕๖1 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 – 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) ขึ้น   
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 
 
 
 

๑. วัตถุประสงค์ของการตดิตามและประเมินผล 
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๑)  ท ารูว้่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย          
แค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน                
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะ ไร            
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้                   
มีผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคม             ควรจะยุติโครงการเสีย  เพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขัน
กันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
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ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย             
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือ นตุลาคมของทุกปี             
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘  ข้อ ๑๔ (๕)   
 
 
 

๓.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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ผังขั้นตอนการด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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1. นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง สมาชิกสภา อบต. นาโสม   กรรมการ 
2. นายทองปาน  กระจังทอง สมาชิกสภา อบต. นาโสม   กรรมการ 
3. นางดาวเรือง  ฉิมสุนทร สมาชิกสภา อบต. นาโสม   กรรมการ 
4. นางบุญชู  ยุพจันทร์ ผู้แทนประชาคมต าบลนาโสม  กรรมการ 
5.นางกาญจนธัช  บุญนาค  ผู้แทนประชาคมต าบลนาโสม  กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซับงูเหลือม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาโสม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
8. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม หัวหน้าส่วนราชการ   กรรมการ 
9. ผู้อ านวยการกองคลัง   หัวหน้าส่วนราชการ   กรรมการ 
10.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
11. นายสินชัย  เพ็ชรส้ม  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
นาโสม 
 
 



 

 
ส่วนที ่๒ 

 
 
 
 

๑.  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“ นาโสมเมืองน่าอยู่    คู่เศรษฐกิจการเกษตร    เขตอนุรักษ์    ยึดหลักธรรมาภิบาล ” 

     พันธกิจ 

1.  การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส   ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ประสบสาธารณภัย 
3.  การเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและห่างไกลยาเสพติด   
4.  การส่งเสริมการศึกษา 
5.  การส่งเสริมการสาธารณสุข 
6.  การส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
7.  การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย   
    อยู่เสมอเพ่ือเอ้ือต่อการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
8.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
9.  การพัฒนาแหล่งน้ า 
10. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. เป้าหมายการพัฒนา 
 2.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง และความสงบสุขของรัฐ 
  เป้าหมาย 

1.เพ่ือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเพ่ือเฉลิมฉลองในวโรกาสอันส าคัญหรือวันส าคัญของ
ชาติ 

2. เพ่ือป้องกันเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และร่วมป้องกัน
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 

3. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และสามารถบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชน
ได้อย่างทันเวลา และลดอัตราการเกิดความเสียหายให้ลดน้อยลง 

4. เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของ
ภาครัฐ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองและการบริหาร 

5. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนองค์กรภาคประชาชน / องค์กรภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนในการด าเนินงานป้องกันและเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

 
    

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแผนงาน 
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
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แผนงาน   

  1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 ตัวช้ีวัด 
  1. จ านวนกิจกรรมที่จัดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 

2. จ านวนชุมชนที่มีความเข้มแข็ง สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ 
3. จ านวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน  
4. ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  5.ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ 
   เป้าหมาย 

1. เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษา ให้เป็นไปตามแนวทางพัฒนาของแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ / พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545                 
มาตรา 41 

2. เพ่ือพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนส าหรับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส 
และประชาชนทั่วไปให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3. เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
4. เพ่ือพัฒนาด้านการกีฬาและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการชุมชนส าหรับเด็ ก เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไปให้เกิดประโยชน์  
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของต าบล / อ าเภอชัยบาดาล และจังหวัดลพบุรี 

  6.  เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงคู่ชุมชนตลอดไป  
  แผนงาน   

1. แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานสาธารณสุข 
3.แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
4.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
5.แผนงานงบกลาง 
ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนโครงการที่สนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา 
2. จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 
3. จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพพลานามัยร่างกายแข็งแรง 
4. จ านวนประชาชนที่ได้รับการจัดสวัสดิการอย่างท่ัวถึง 
5. จ านวนกิจกรรมของชุมชน   อ าเภอ  จังหวัด ที่ให้การส่งเสริม  หรือสนับสนุน 
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2.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
เป้าหมาย 
1.  เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ การอาชีพ ทั้งระดับบุคคล 

(เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป) ครอบครัว  และระดับชุมชน 
2.  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
แผนงาน  
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนครัวเรือน และกลุ่มอาชีพท่ีมีทักษะในการประกอบอาชีพ เพ่ิมรายได้  ลดค่าใช้จ่าย 
2. จ านวนครัวเรือนหรือชุมชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
  

2.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน 

เป้าหมาย 
1. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในต าบลนาโสมให้ได้มาตรฐาน การสัญจรไป-มา และการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตรสะดวกรวดเร็ว 
2. เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในต าบลนาโสมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
3. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆในชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
แผนงาน   
1. แผนงานเคหะและชุมชน 
2. แผนงานการพาณชิย์ 
ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนน  
2. จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน 
3. จ านวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 
4. จ านวนบริการสาธารณะอ่ืนที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุง 

2.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหลง่น้ า ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
เป้าหมาย 
1.  เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าในการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 
2.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นที่ปรารถนาให้

เกิดข้ึนร่วมกันของคนในชุมชน  น าไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่ 
แผนงาน 
1.  แผนงานการเกษตร 

  ตัวช้ีวัด 
  1. ก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า  เพื่อการอุปโภค – บริโภค  เพื่อการเกษตร 
  2. จ านวนโครงการด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ด าเนินการ 
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2.6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าหมาย 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมให้มี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว 
แผนงาน 
1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  2.  แผนงานงบกลาง 
  ตัวช้ีวัด 
  1. จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
  2. มีการปรับปรุง  พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย   สะดวก  
เอ้ืออ านวยต่อการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี ๓ 
 
 
 
 

 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและ
ผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบ
บันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนเมษายน             พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  
ถึง มีนาคม ๒๕๖1)   
 
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
  

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่ง
สามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  
ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต 
(output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(key stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้
เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายใน
การปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือน
ภัยล่วงหน้า (eariy warning system)  เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทาง
ที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่
จ าเป็น    
๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จเพราะ
เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น   ตอไปในอนาคต ผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรม              
เหลานั้นจะหาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ  หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม                
ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต   เพ่ือใหการปฏิบัติงาน            
ตอไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

 
 
 

ผลการติดตามและประเมินแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปี  
( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) 
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๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใช เปนเกณฑพิจารณาในการ

จัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือ กระตุ
นใหขาราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  
๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑  ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
 
 

 
 
 
๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  25  คะแนน  ดังนี้ 

 4.1.1  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4 ) ดังนี้  
               ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (๕  คะแนน)    
ตัวบ่งชี้ที่ 3  :   โครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
  ( 5 คะแนน ) 

 4.1.2  การน าแผนไปปฏิบัติ 
ตัวบ่งชี้ที่  4  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  5  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี  คะแนนเต็ม  25  คะแนน  ดังนี้ 

คะแนน  25  คะแนน    =   ดีมาก 
คะแนน  ๒0  - 24 คะแนน =   ดี 
คะแนน  15  - 19 คะแนน =   พอใช้ 
ต่ ากว่า  15 คะแนน  =   ต้องปรับปรุง 

 
 

 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

➢  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
➢  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
➢  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
➢  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ✓) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

✓ 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน ✓ 
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมาย 

✓ 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา ✓ 
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น ✓ 
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา ✓ 
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ ✓ 
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนพัฒนา ✓ 
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา ✓ 

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕59 
( ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เมือวันที่ 31 ตุลาคม 2559) 

✓ 

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
  

ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
➢  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 )  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

➢  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐    คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 
➢  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
➢  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙   คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
➢  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๔   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 
 

92    คะแนน 4  

 
แบบที่  1  แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 19.00 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13.78 
3. ยุทธศาสตร์      ประกอบด้วย 65 59.22 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 9.00 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 10 9.00 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 9.44 
3.4 วิสัยทัศน ์ 5 5.00 
3.5 กลยุทธ ์ 5 4.22 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 4.33 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 4.56 
3.8 แผนงาน 5 4.78 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 7.67 
3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4.22 

รวม ๑๐๐ 92.00 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 3  :   โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

➢  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐    คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 
➢  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได ้ ๔  คะแนน 
➢  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙   คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
➢  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   3   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 
2561 – 2564) 
 

88.78  คะแนน 3 

 
แบบที่  2  แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 9.11 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 9.00 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 9.00 
๔. ยุทธศาสตร์และแผนงาน  ๑๐ 9.11 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ 52.56 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ 4.44 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 4.33 
   ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

5 4.56 

   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ๕ 4.67 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

๕ 4.44 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  ๕ 4.11 
   ๕.๗ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ๕ 4.56 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  

๕ 4.11 
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   ๕.9  งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )  ๕ 3.89 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้อง ตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 4.22 
   ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด ( ) และสอดคล้องกับตัววัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ  

๕ 4.67 

   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ 4.56 
รวม ๑๐๐ 88.78 

 
 
 ผลการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้ให้คะแนนตามแบบท่ีก าหนด เมื่อคราว
ประชุม ครั้งที่ 4/2560 วันที่  9  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2560   

 
( ตามหนังสือสั่งการ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 5797  ลงวนัที่  10  ตุลาคม  

๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. ๒๕59 ) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  4  :  การด าเนินโครงการ  

เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
➢  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
➢  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
➢  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึน้ไป  ได้  ๓  คะแนน 
➢  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

     
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๐   . 

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4 ) 

88 - - 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖1  

66 - - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

66 ๑๐๐ - 

การด าเนินงานจริง ระหว่างตุลาคม ๒๕60 ถึง 
มีนาคม ๒๕๖1 ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖1  

24 27.27 ๐ 

 
หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ) 

 
การด าเนินการจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 หมายถึง โครงการที่ท าส าเร็จแล้ว รวมกับ  โครงการที่
ด าเนินการจริงต่อเนื่องจนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
โครงการที่ท าส าเร็จแล้ว          จ านวน 8 โครงการ 
โครงการที่ด าเนินการจริงแต่ต้องต่อเนื่องจนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 จ านวน ๑6 โครงการ 
: การด าเนินการจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1     จ านวน 24 โครงการ 
 

➢  ด าเนินการได ้คิดเป็นร้อยละ 27.27  ซ่ึงอยู่ระดับด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ  ๓๐  คือ 
 ได้ 0 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑก์ารประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

➢  ไม่มีผลกระทบ     ได้  ๕  คะแนน 
➢  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 
➢  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ   ได้  ๓  คะแนน 
➢  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

  
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการที่ด าเนินการ 
(ตุลาคม ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)   
 
 

0  - 5 
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๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 5 5 
๒ คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 5 4 
๓ โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                    

( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
5 3 

๔ การด าเนินโครงการ 5 0 
๕ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 5 5 

รวมคะแนน 25 17 
 
ข้อสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้  

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  17  คะแนน  ซึ่งอยู่ระดับคะแนน 15 – 19 
คะแนน  คือ พอใช้  โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ  ตัวบ่งชี้ที่ 4  การด าเนินโครงการ  ได้  ๐  คะแนน   จากคะแนนเต็ม  
๕  คะแนน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนท่ี 4 
 

 
 
 

  
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนาโสม  ได้ก าหนดกรอบการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ ( การติดตามและประเมินผล
โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2561 )   เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป   

  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   ครั้งที่  1            
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 -  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1)  องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม  ได้ด าเนินโครงการที่ส าเร็จแล้ว จ านวน  9  โครงการ  และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯ ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลตามแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานรายโครงการ   
ดังรายละเอียดตอ่ไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรายงานและติดตามผลโครงการ  ครั้งที่ ๑ 
( ตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ) 
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๑.ชื่อโครงการ : ....กิจกรรมจัดงานเนื่องในวันปิยมหาราช  ..... 

ปรากฏในแผนงาน : บริหารงานทั่วไป    ส านัก/กอง ที่รับผิดชอบ : ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที ่: 5 เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์การด าเนินการ : คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อบต.นาโสม 
จ านวน ๓๔ คนร่วมน้อมร าลึกและร่วมกิจกรรมสดุดีในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว          
ณ  ที่ว่าการอ าเภอชัยบาดาล 

ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) ปี ๒๕๖1  งบประมาณ  ๑,๐๐๐ บาท 

น าไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖1 จ านวนเงิน     ๑,๐๐๐ บาท 

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสม
กับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖1 – 2๕๖4 ) 

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว  :  ค่าพวงมาลา  เป็นเงิน    ๑,๐๐๐  บาท 
  รวมเป็นเงิน  ๑,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

การด าเนินโครงการ : เป็นโครงการด าเนินการส าเร็จแล้ว วันที่ 23 ตุลาคม 2560 

ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

 √ 

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา √  
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล √  
๔ ได้ด าเนินโครงการ √  
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน √  
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ  √  
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์ √  
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป √  
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ............................................................... ........... 
 √ 

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป √  
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จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็น
จริงที่เกิดข้ึนจากที่ก าหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า 

เชิงปริมาณ : คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อบต.นาโสม                   
จ านวน ๓4 คน  ร่วมกิจกรรม ณ ที่ว่าการอ าเภอชัยบาดาล 

เชิงคุณภาพ : คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อบต.นาโสม            
ได้น้อมร าลึกและสดุดีในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
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๒.ชื่อโครงการ : ....โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ : : กิจกรรมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช..... 

ปรากฏในแผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ส านัก/กอง ที่รับผิดชอบ : ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 5 เสริมสร้างความม่ันคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์การด าเนินการ : ประชาชน  ผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ จ านวน    คน  ไดร้่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของ
ประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                          
ณ วัดล านารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 

ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)ปี ๒๕๖1  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท 

น าไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖1 จ านวนเงิน     ๒๐,๐๐๐ บาท 

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสม
กับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ. ๒๕๖1-๑๕๖4) 

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว  :  1.ค่าป้ายไวนิลใช้ในพิธี เป็นเงิน    3,000 บาท 
    2.ค่าเช่าเต็นท์ใช้ในพิธี เป็นเงิน    4,500 บาท 
    3.ค่ารถโดยสารเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เป็นเงิน  6,500 บาท 
    รวมเป็นเงิน  14,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 70  ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

การด าเนินโครงการ : เป็น ๑ กิจกรรมของโครงการปกป้องสถาบัน ฯ ที่ส าเร็จแล้ว วันที่ 26 ตุลาคม 2560 

ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

√  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา √  
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล √  
๔ ได้ด าเนินโครงการ √  
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน √  
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ  √  
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์ √  
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป √  
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ........................................................ 
 √ 

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป √  
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จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็น
จริงที่เกิดข้ึนจากที่ก าหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า 

เชิงปริมาณ : ประชาชนต าบลนาโสม จ านวน   150  คน ได้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ วัดล านารายณ์  อ าเภอ           
ชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 

 เชิงคุณภาพ : ประชาชนต าบลนาโสม จ านวน  150   คน ได้น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัย 
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช  
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3.ชื่อโครงการ : ....โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและป้องกันไฟป่า..... 
ปรากฏในแผนงาน : การเกษตร    ส านัก/กอง ที่รับผิดชอบ : ส านักปลัด 
ยุทธศาสตร์ที่ : 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 3 การบริหารจัดการด้านท่องเที่ยวแบบบูรณาการ และ ๔ พัฒนาลพบุรี
เมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์การด าเนินการ : 1. เพ่ือน้อมน าพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งต้นน้ าล าธารของ
ประเทศ  ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และน้อมน าหลักการทรงงานด้านการอนุรักษ์ป่ามาปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผลที่เป็น
รูปธรรม โดยการปลูกต้นไม้และดูแลพื้นที่ป่า 
 2. เพ่ือสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โรงเรียน และหน่วยงาน ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ า ร่วมกันฟื้นฟูและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
 3. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ  ความตระหนักถึงอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า และรณรงค์ป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากไฟป่า ให้กับเด็กนักเรียน เยาวชน ผู้น าชุมชนและประชาชนในต าบลนาโสม 
 4. เพ่ือบูรณาการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและป้องกันไฟป่าที่จะเกิดข้ึนร่วมกันของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน โรงเรียน โดยใช้กิจกรรมเชื่อมความสามัคคี  
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) ปี ๒๕๖1  งบประมาณ  10,000  บาท 
น าไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖1  จ านวนเงิน      ๑0,๐๐๐  บาท 

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสม
กับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ. ๒๕๖๐-๑๕๖๒) 
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว  :  1.ค่าป้ายไวนิล  เป็นเงิน    432  บาท 
    2.ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นเงิน    5,000  บาท 
  รวมเป็นเงิน  5,432 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.32  ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
การด าเนินโครงการ : เป็นโครงการด าเนินการส าเร็จแล้ว วันที่ 2 ธันวาคม  2560 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

√  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา √  
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล √  
๔ ได้ด าเนินโครงการ √  
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน √  
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ  √  
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์ √  
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป √  
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๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 
โปรดระบุผลกระทบ ............................... ................................ 

 √ 

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป √  
 
 
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็น
จริงที่เกิดข้ึนจากที่ก าหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า 

เชิงปริมาณ : ประชาชน เด็กและเยาวชน ผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่อบต.นาโสม จ านวน  100  คน         
ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและป้องกันไฟป่า ณ ส านักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์จังหวัดลพบุรี   อ าเภอ    
ชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 
เชิงคุณภาพ : ประชาชน เด็กและเยาวชน ผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่อบต.นาโสม จ านวน   100   คน  ที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจ ผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า และสร้างจิตส านึกท่ีดีในการอนุรักษ์ธรรมชาติและป่าไม้ 
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4.ชื่อโครงการ : ....โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖1..... 

ปรากฏในแผนงาน : การศึกษา     ส านัก/กอง ที่รับผิดชอบ : ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๔ พัฒนาลพบุรี เมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์การด าเนินการ :  1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท 
สิทธิหน้าที่ของตนเอง 
  2.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าท า ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์
และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ 
  3.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
  4. เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น โรงเรียน /สถานศึกษาในเขต
ต าบลนาโสม และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม และพัฒนาการของเด็กและ
เยาวชน   
         5.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กได้มีร่างกาย จิตใจ สติปัญญาที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได ้ 
อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เป็นภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิตและอยู่รวมกันในสังคมที่ดี สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด 

ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) ปี ๒๕๖1  งบประมาณ   4๐,๐๐๐ บาท 

น าไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖1  จ านวนเงิน   40,000  บาท 

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสม
กับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ. ๒๕๖1-๑๕๖4) 

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว  :  1. ค่าป้ายไวนิล    เป็นเงิน    1,800  บาท 
    2.ค่าของขวัญและอุปกรณ์อ่ืนๆ  เป็นเงิน  10,700 บาท 
    3.ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม  เป็นเงิน  21,000 บาท 
    4.ค่าจ้างเหมาติดตั้งเวทีพร้อมเครื่องเสียง  เป็นเงิน  6,500 บาท 
  รวมเป็นเงิน  40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  100  ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

การด าเนินโครงการ : เป็นโครงการด าเนินการส าเร็จแล้ว วันที่  13 มกราคม  2561 

ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องท่ีเลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

√  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา √  
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล √  
๔ ได้ด าเนินโครงการ √  
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๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน √  
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ  √  
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์ √  
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป √  
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ............................................ ................... 
 √ 

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป √  
 
 
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็น
จริงที่เกดิขึ้นจากท่ีก าหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า 

เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชน ประชาชน ผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ อบต. นาโสม  จ านวน   402   คน  
ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ประจ าปี 2561 

เชิงคุณภาพ : 1. เด็กและเยาวชน ประชาชน ผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ อบต. นาโสม  จ านวน   402   คน  
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง กล้าคิด กล้าท า 
ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ  
          2. เด็กและเยาวชน ประชาชน ผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ อบต. นาโสม  ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มี
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญาที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได ้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เป็นภูมิคุ้มกันในการ
ด าเนินชีวิตและอยู่รวมกันในสังคมที่ดี  สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลจากอบายมุข และ ยาเสพติด 
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๕.ชื่อโครงการ : ....โครงการส่งนักกีฬาและประชาชนต าบลนาโสมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา..... 

ปรากฏในแผนงาน : ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ส านัก/กอง ที่รับผิดชอบ : ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๔ พัฒนาลพบุรี เมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์การด าเนินการ :  1.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกล
จากปัญหายาเสพติด 
 2. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแก่ประชาชนในทุกเพศ ทุกวัย 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม เกิดความสามัคคี มีการท างานเป็นทีม 
 4. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) ปี ๒๕๖1  งบประมาณ   8๐,๐๐๐ บาท 
น าไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖1  จ านวนเงิน   60,000  บาท 

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสม
กับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ. ๒๕๖1-๑๕๖4) 

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว  :  1.จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาส าหรับฝึกซ้อม เป็นเงิน    12,200  บาท 
    2.วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการสนามฝึกซ้อม เป็นเงิน  1,260 บาท 
    3.จัดซื้อชุดกีฬา     เป็นเงิน  24,252บาท 
    4.จัดซื้อเครื่องดื่ม น้ ามันมวยสเปรย์  เป็นเงิน  5,400 บาท 
    5.ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอนกีฬา  เป็นเงิน 16,800 บาท 
  รวมเป็นเงิน  59,912 บาท คิดเป็นร้อยละ  99.85 ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

การด าเนินโครงการ : เป็นโครงการด าเนินการส าเร็จแล้ว ระหว่างวันที่ 18 ม.ค. – 4 ก.พ. 2561 

ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องท่ีเลือก 
ล าดับท่ี ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

√  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา √  
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล √  
๔ ได้ด าเนินโครงการ √  
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน √  
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ  √  
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์ √  
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป √  
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๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 
โปรดระบุผลกระทบ ............................................................... 

 √ 

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป √  
 
 
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็น
จริงที่เกิดข้ึนจากที่ก าหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า 

เชิงปริมาณ : นักกีฬา ประกอบด้วย เยาวชน ประชาชน ผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ อบต. นาโสม  
จ านวน       105 คน และกองเชียร์ ประมาณ 100 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานแข่งขันกีฬา 

เชิงคุณภาพ : 1.นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งเวลาฝึกซ้อมและเวลาที่ใช้
แข่งขันห่างไกลจากปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติดลดลง 

2.นักกีฬา ประกอบด้วย เยาวชน ประชาชน ผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ อบต. นาโสม  
จ านวน   105 คน  ได้เล่นกีฬา  มีการรวมกลุ่มเล่นกีฬาเพิ่มมากข้ึน  เสริมสร้างสัมพันธภาพ   สร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์ ความรักใคร่สามัคคี ระหว่างกลุ่ม ประชาชนและเยาวชน ในพ้ืนที่และต่างต าบลในอ าเภอชัยบาดาล 
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6.ชื่อโครงการ : ....โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนพัฒนาเพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชน             
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น..... 

ปรากฏในแผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ส านัก/กอง ที่รับผิดชอบ : ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : 5 เสริมสร้างความม่ันคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์การด าเนินการ : 1. เพ่ือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2. เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                        
 3. เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ของตนเอง 
 4. เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนตรงกับความต้องการของประชาชน 
 5. เพ่ือให้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) ปี ๒๕๖1  งบประมาณ 20,000 บาท 

น าไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖1 จ านวนเงิน     20,000 บาท 

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสม
กับความเป็นจริงในปัจจุบัน เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ. ๒๕๖1-๑๕๖4) 

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว  :  ๑.ค่าท าป้ายไวนิล     เป็นเงิน    ๔๓๒ บาท 
    ๒.ค่าวัสดุอุปกรณ ์ ปากกา กระดาษ   เป็นเงิน  460 บาท 
    ๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ าดื่ม เป็นเงิน  7,500 บาท 
 รวมเป็นเงิน  8,392 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.96 ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

การด าเนินโครงการ : เป็นกิจกรรมด าเนินการส าเร็จ ระหว่างวันที่ 5-9 และ 12 กุมภาพันธ์ 2561  

ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

√  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา √  
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล √  
๔ ได้ด าเนินโครงการ √  
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน √  
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ  √  
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึน้ได้รับประโยชน์ √  
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป  √ 
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๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 
โปรดระบุผลกระทบ ............................................................... 
................................................................................................... 

 √ 

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป √  
 
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็น
จริงที่เกิดข้ึนจากที่ก าหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า 

เชิงปริมาณ : ประชาชน ผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่  จ านวน  346  คน   ได้เข้ารับการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนพัฒนาเพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 เชิงคุณภาพ : ประชาชน ผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ จ านวน  346  คน ไดร้ับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประชาคมการจัดท าแผนชุมชนของตนเองได้    น าไปสู่การบูรณาการแผนชุมชนเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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7.ชื่อโครงการ : ....โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลนาโสม..... 

ปรากฏในแผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ส านัก/กอง ที่รับผิดชอบ : ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที ่: 5 เสริมสร้างความม่ันคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์การด าเนินการ :  1. เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้ ทักษะและเพ่ิมขีดความสามารถต่อการพัฒนากลุ่มสตรี
แม่บ้านต าบลนาโสม 

2.เพ่ือพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้น าสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

3.เพ่ือให้กลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลนาโสมมีความรู้สิทธิและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสตรีและครอบครัวเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเองและชุมชน 

4.เพ่ือให้กลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลนาโสมมีความรู้ความสามารถและเป็นต้นแบบในด้านการบริหารจัดการ การ
ด าเนินชีวติและครอบครวั  การประกอบอาชีพโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือขยายผลแก่สตรีในชุมชน ต่อไป  

ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) ปี ๒๕๖1  งบประมาณ   50,๐๐๐ บาท 
น าไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖1  จ านวนเงิน   50,000  บาท 

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสม
กับความเป็นจริงในปัจจุบัน   เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ. ๒๕๖1-๑๕๖4) 

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว  :  1. ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิล จ านวน 2 ป้าย  เป็นเงิน    864        บาท 
    2.ค่าตอบแทนวิทยากร    เป็นเงิน   3,000      บาท 
    3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     เป็นเงิน  4,500         บาท 
    4. ค่าอาหารกลางวัน     เป็นเงิน    5,400        บาท 
รวมเป็นเงิน  13,764  บาท คิดเป็นร้อยละ  27.53  ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

การด าเนินโครงการ : เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการส าเร็จแล้ว วันที่ 7 – 8 มีนาคม  2561 

ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

√  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา √  
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล √  
๔ ได้ด าเนินโครงการ √  
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน √  
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ  √  
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์ √  
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๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป  √ 
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดข้ึนในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ............................................................. .. 
 √ 

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป √  
 
 

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็น
จริงที่เกิดข้ึนจากที่ก าหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า 

เชิงปรมิาณ : คณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบลนาโสม กลุ่มสตรี แม่บ้าน ในต าบลนาโสม  จ านวน  90 
คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลนาโสม คือ ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ ณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม และร่วมกิจกรรมรณรงค์ วันสตรีสากล ณ ที่ว่าการอ าเภอชัยบาดาล  

เชิงคุณภาพ :   คณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบลนาโสม กลุ่มสตรี แม่บ้าน ในต าบลนาโสม จ านวน  90 คน 
ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม  มีความรู้ความเข้าใจ    มีทักษะ
และความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้น าของสตรีในด้านกฎหมาย สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและ
ครอบครัว  การบริหารจัดการการด าเนินชวีิตและครอบครัว การประกอบอาชีพ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
ขยายผลแก่สตรีในชุมชน ต่อไป  
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8.ชื่อโครงการ : ....โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ..... 

ปรากฏในแผนงาน : การรักษาความสงบภายใน   ส านัก/กอง ที่รับผิดชอบ : ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที ่: 5 เสริมสร้างความม่ันคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์การด าเนินการ : 1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 
 2. เพ่ือทบทวนความรู้  เกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆและทบทวนวิธีการให้ความช่วยเหลือป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยอย่างถูกต้อง 
 3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้พร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น 
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4) ปี ๒๕๖1  งบประมาณ  50,000 บาท 
น าไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖1 จ านวนเงิน     60,๐๐๐ บาท 

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสม
กับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ. ๒๕๖1-๑๕๖4) 
งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว  :  ๑.ค่าป้ายไวนิลโครงการ   เป็นเงิน   1,200   บาท 
    ๒.ค่าตอบแทนวิทยากร   เป็นเงิน  25,200 บาท 
    ๓.ค่าอาหารและเครื่องดื่ม   เป็นเงิน  9,000  บาท 
    ๔.ค่าวัสดุอุปกรณ ์   เป็นเงิน 684  บาท 
    5.ค่าบรรจุน้ ายาเคมีชนิดแห้ง ถังดับเพลิง เป็นเงิน 4,000  บาท 
    6.ค่าจัดซื้อแก๊สและน้ ามันเชื้อเพลิง  เป็นเงิน 2,120  บาท 
  รวมเป็นเงิน  42,204 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.34 ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

การด าเนินโครงการ : เป็นโครงการด าเนินการส าเร็จแล้ว วันที่ 26 – 28 มีนาคม  2561 

ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องทีเ่ลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

√  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา √  
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล √  
๔ ได้ด าเนินโครงการ √  
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน √  
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ  √  
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์ √  
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป √  
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๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 
โปรดระบุผลกระทบ ................................. 

 √ 

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป √  
 
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็น
จริงที่เกดิขึ้นจากท่ีก าหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า 

เชิงปริมาณ : สมาชิก อ.ป.พ.ร. จ านวน 18 คน เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมทบทวน                 
อ.ป.พ.ร. 

เชิงคุณภาพ :  สมาชิก อ.ป.พ.ร. จ านวน 18 คน ที่ผ่านการฝึกอบรม  สามารถเป็นก าลังสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการและต่อเนื่องจนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ               
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 การด าเนินงานแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,309,320  

2 การด าเนินงานแผนงานงบกลาง 4,575,246  

3 โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุมและสัมมนา 170,000  

4 โครงการจัดประชุมในภารกิจต่างๆ 10,000  

5 โครงการจัดซื้อวัสดุประเภทต่าง ๆ ของ อบต.นาโสม 591,000  

6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ของ อบต.นาโสม 219,500  

7 โครงการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของส านักงาน 80,000  

8 โครงการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน 509,500  

9 โครงการหนังสือพิมพ์ประจ าหน่วยงานและหมู่บ้าน 5,000  

10 โครงการอาหารเสริม(นม)ส าหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 3 โรงเรียนในต าบลนาโสม 

425,396  

11 โครงการอาหารเสริม(นม)ส าหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.นาโสม 

47,905  

12 โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 3 โรงเรียนในต าบลนาโสม 

880,000  

13 โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นาโสม 

122,500  

14 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,037,000  

15 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,152,000  

16 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000  

 

 
 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี 5 
 
 
 
 

 
 

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕60  ถึง มีนาคม ๒๕๖1)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
 
 1.จากการสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้  ท าให้ทราบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม มีการบริหารจัดการ
ในทางท่ีด ี ตามหลักธรรมาภิบาล  สามารถตรวจสอบได้  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงาน ตัวแทน
ประชาคมและหน่วยงานอื่นเข้ามาปฏิบัติงานหรือมีส่วนร่วม    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                 ( พ.ศ. 2561 – 
2564 )  เป็นรูปธรรม  มีการด าเนินการตามโครงการที่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                    ( พ.ศ. 
2561 – 2564 )  
  2.จากการติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 1 ตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ   
พบว่า บางโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  ผลลัพธ์หรือเป้าหมายไม่มีความ
สมดุลกับงบประมาณที่ใช้ไป  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีข้อเสนอแนะ               ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมพิจารณาหลักความคุ้มค่า เพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดอย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีผลประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้ไป  ทั้งนี้รวมถึงงบประมาณที่           ใช้ไปด้วย ตาม
หลักความคุ้มค่า คือ ต้องตระหนักว่า มีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด ดังนั้น การบริหารจัดการ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า   
 

 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 


