
~ ๘๙ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

สวนที่ สวนที่ ๔๔  
 
 

 
 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ของตนเอง  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น จะตองดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ท้ังนี้  แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองสอดคลองกับ แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ   แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนา
หมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน   ดังนั้น  จึงตองมีการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ทองถ่ินระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทํา  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัดไป ใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ไดตอไป และเพ่ือใหสามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะ
นําไปสูการจัดทํางบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในทองถ่ินไดอยางแทจริง  เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินให
เขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน   

 

ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลนาทอง  จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบลนาทองใหสอดคลอง ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด   เพ่ือ
นําไปสูการ  บูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุม
จังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ไทย
แลนด ๔.๐  และในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะตองมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทองถ่ิน จะตองดําเนินการให
คะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียด แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐. ๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนี้     

 
แนวทางการ... 

การติดตามและประเมินผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง 



~ ๙๐ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ๒๐ 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ (๕) 
     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๙๑ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๑. ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปและขอมูล
พ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒)  

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(๓)  

 
 
 
 

ประเด็น... 
 
 



~ ๙๒ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน  

(๓)  

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
ประเด็น... 



~ ๙๓ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ 
 
 
๓.๖ เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒  การติดตาม... 
 
 



~ ๙๔ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖ ๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
จะตองมีการติดตามและประเมินผล โครงการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 
     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแหงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ังคง ม่ังค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาท่ีจะไดรับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง 



~ ๙๕ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

แนวทาง... 
แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๑. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) 

๑๐  

๒. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ทองถิ่นส่ีปไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน 
การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองวาเปนไป
ตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนด
ไวเทาไร จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถ
อธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาทองถ่ิน
ตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ทองถิ่นส่ีปไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
เทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและ
เปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค  และเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับ
งบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ
หรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการ
จัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีพ้ินท่ีติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



~ ๙๖ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นท่ีได 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 
๕.๓ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณได
ถูกตอง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ ป 
 
 
๕.๕ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบาย
ใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร 
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ให
บอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสรางความสามารถในการ
แขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความ
เสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปนศูนยกลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสูปฏิบัติใหเกิดผล
สัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะ
ยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและ
การหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเปนเมือง (๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



~ ๙๗ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนเปน
ปจจุบัน 

(๕) ๕ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให
ทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน  มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕) ๕ 

 



~ ๙๘ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลท่ี
คาดวาจะไดรับ 
 
๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน ( Key Performancy Indicator : KPI) 
ท่ี สามารถวัดได ( measurable) ใชบอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ ( efficiency) ได เชน การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ) 

(๕)  

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึน ไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการ
เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 
เปนเหตุ เปนผล  สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๙๙ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 

ในการจัดทําแผน พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖ ๕)  ขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง 
ก็เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา   เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  กอใหเกิดประโยชนและสามารถ
ตอบสนองความตองการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจําป  
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนการสรุปผลในภารวมของทองถ่ิน  เปนการติดตามผลการนํา
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  วาเกิดผลท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อยางไร  ซ่ึงสามารถ
วัดผลไดท้ังเชิงสถิติตางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 
(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
          -  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

 

การวางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาและ
สรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถ่ิน 

        

๒. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็ง
ของสังคมและชุมชนในทองถ่ิน 

        

๓.  ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสราง
การผลิตและสรางความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจในทองถ่ิน 

        

๔.  ยุทธศาสตร การพัฒนาและ
เสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 

        

รวม         

 
 
 
 
 
 
 

 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 



~ ๑๐๐ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

สรุปรายงานผลการดําเนินการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการท่ีสามารถดําเนินการได (.......... 

โครงการ) 
คิดเปนรอยละ
ของแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป 

คิดเปนรอยละ
ของแผนการ
ดําเนินงาน 

คิดเปนรอยละ
ของขอบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน   

  

   

๒ ตั้งในขอบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดทําแผนการ
ดําเนินงาน 
- ขอบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถดําเนินการได 
- ขอบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการของ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๑๐๑ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 
 

 

(๑)  ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
  (๑.๑)  ปญหาสาธารภัยตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อันไดแก  ภัยแลง  

วาตะภัย  น้ําทวม  อัคคีภัย  ท่ีเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ี  เกิดความเสียหายท้ังชีวิตและ
ทรัพยสิน  แนวทางการแกไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการปองกัน  กอนเกิดเหตุ  ระหวางเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ  จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือสามารถดําเนินการไดทันทวงที   

  (๑.๒)  ปญหาโรคระบาดท่ีเกิดจากคน  เกิดจากสัตว  ท่ีสงผลอันตราย หรือคราตอชีวิต
ประชาชน  และสัตวตางๆ ในตําบล  ซ่ึงไดแก  โรคไขหวัดใหญ  ไขหวัดนก  โรคมือ เทา ปาก  ท่ีเกิดข้ึนกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบา  แนวทางการแกไขปญหา  คือ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ  รณรงคการปองกัน  ลงพ้ืนท่ีระงับการ
เกิดโรคระบาด  การทําลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปญหาประชาชนมีรายไดนอย  การศึกษาต่ํา  ประชาชนในตําบลยังมีคนรายได
นอย มีหนี้สินเยอะ  ไมเพียงพอในการดํารงชีวิต  คาครองชีพสูง  แนวทางการแกไขปญหา  ใหความรูเก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน  ผูมีรายไดนอย  สงเสริมดาน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณดานการศึกษา การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ใหกับ
เด็กนักเรียน  จางเด็กนักเรียนในชวงปดภาคเรียนเพ่ือมีรายได   

  (๑.๔)  ปญหายาเสพติดในตําบล  ในพ้ืนท่ียังไมพบวามีการคายาเสพติด และยังไมพบ
รายงานวามีผูติดยาเสพติด แตเพ่ือเปนการปองกัน  มีแนวทางการปองกัน  โดยการลงพ้ืนท่ีคนหา  การรณรงค
ปองกัน  การใหความรูกับประชาชนไดทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตําบล  เนื่องจาก ในตําบลดานโครงสราง
พ้ืนฐาน เสนทางการคมนาคมบางหมูบานยังเปน ถนนดิน ถนนลูกรัง ชวงฤดูฝนถนนลื่น เปนหลุมเปนบอ เกิด
ปญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลาชา แนวทางการแกไข  จัดทํา
แผนงาน โครงการกอสรางถนนในเสนทางสําคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน   

(๒)  ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ขอสังเกต  จากการสํารวจขอมูล การลงพ้ืนท่ีในตําบล จะเห็นวาประชาชนยังมี
ปญหาท่ีจะตองดําเนินการแกไขอยูมาก ดังนี้  ดานการศึกษา   สาธารณสุข   ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน   การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานท่ีผอนหยอนใจ   สวัสดิการสังคม   การเกษตร   
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม  การพัฒนาอาชีพ   เสนทางคมนาคมขนสง /ไฟฟา/น้ําประปา /แหลงน้ําเพ่ืออุปโภค  – 
บริโภค  ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม   ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  จากปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถ
แกไขปญหาเองไดจึงตองเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแกไข ทําใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจํานวนมาก  
ซ่ึงงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นมีจํากัดไมเพียงพอตอการจัดการได 
   (๒.๒)  ขอเสนอแนะ   จากขอสังเกตดังกลาว  มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ  
ดังนี้  ปญหาตางๆ ท่ีถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นั้น ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโดย
ประชาคมทองถ่ิน  ซ่ึงมีหลายภาคสวน  ประกอบไปดวย  คณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
สมาชิกสภาทองถ่ิน  ผูนําหมูบาน  ตัวแทนสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  ประชาชนท่ัวไป 
รวมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป  กรณีโครงการ
ท่ีเกินศักยภาพก็ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 

(๒.๓)  ผลจาก... 

๔.๔  ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใน
 



~ ๑๐๒ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 
  (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา   จากการพัฒนาท่ีผานมาพบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดแกไข
ปญหาใหกับประชาชนไดในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกดาน  มีผลการประเมินอยูในเกณฑท่ีดี  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ  แตก็ยังมีปญหาท่ีจะตองแกไขตอไป  ไมวาจะเปนดานสิ่งแวดลอมท่ียังมีการเผาหญา ออย ตอขาว
ในชวงเวลาเก็บเก่ียว  การพนันท่ียังมีในพ้ืนท่ี  เสนทางคมนาคมยังไมครบ  ผลการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในปท่ีผานมา สรุปไดดังนี้ 

ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ 
ท่ีดําเนินการ 

๑ โครงการกอสรางถนน คสล. หมู 10 165,000 

๒ โครงการกอสรางถนน คสล. หมู 11 198,000 

๓ โครงการกอสรางถนน คสล. หมู  4 198,500 

๔ โครงการกอสรางถนน คสล. หมู  7 198,500 

๕ โครงการขุดวางทอระบายน้ํา หมู  2 198,000 

๖ โครงการขุดวางทอระบายน้ํา หมู  6 199,000 

๗ โครงการขุดวางทอระบายน้ํา หมู  8 198,000 

๘ โครงการขุดวางทอระบายน้ํา หมู  1 198,000 

๙ วัสดุไฟฟาและวิทยุ 28,100 

๑๐ โครงการมหกรรมของดีตําบลนาทองสูมหกรรมของดีอําเภอเชียงยืน 91,950 

๑๑ โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตําบลนาทอง 20,000 

๑๒ โครงการมหกรรมของดีอําเภอเชียงยืน 30,000 

๑๓ วัสดุการเกษตร 9,500 

๑๔ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูติดเชื้อเอดส 8,844,000 

๑๕ โครงการจางเหมาบุคคลภายนอก 144,000 

๑๖ โครงการกิจกรรมรัฐพิธีและกิจกรรมอันเก่ียวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย 5,000 

17 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกคขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10,000 

18 โครงการพัฒนาเวปไซดองคการบริหารสวนตําบลนาทอง 10,000 

19 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 



~ ๑๐๓ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 

ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ 
ท่ีดําเนินการ 

20 คาวัสดุคอมพิวเตอร 108,380 

21 คาไฟฟา 25,285.72 

22 คาน้ําประปา  คาน้ําบาดาล 10,000 

23 คาบริการโทรศัพท 6,000 

24 คาบริการไปรษณีย 3,200 

25 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 25,000 

26 โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง 32,400 

27 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานประมวลผล 21,000 

28 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 13,120 

29 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยประสานการจัดซ้ือจัดจางระดับอําเภอและ
จัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

25,000 

30 โครงการสนับสนุนจัดงานรัฐพิธีและการจัดงานวันสําคัญ 20,000 

31 วัสดุสํานักงาน (สป.) 91,823 

32 คาวัสดุสํานักงาน (คลัง) 23,077 

33 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานประมวลผล (คลัง) 42,000 

34 
โครงการฝกอบรมลูกเสือชาวบานทบทวนเพ่ือปองกันและปราบปรามปญหายา
เสพติด 

11,000 

35 โครงการเฝาระวังและลดอุบัติเหตุทางจราจร 13,862 

36 โครงการจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก 5,000 

37 คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก (คลัง) 19,200 

38 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 54,815 

39 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 35,000 

40 โครงการอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน 35000 

41 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น(รักษาความสงบ) 17,600 



~ ๑๐๔ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ 
ท่ีดําเนินการ 

42 โครงการจัดซ้ือกลองวงจรปดพรอมติดตั้ง 199,100 

43 คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑตางๆ(สป.) 13,200 

44 โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีพนักงานระดับ 6-7 สวัสดิการฯ) 3,000 

45 โครงการจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ  40  ลิ้นชัก (สวัสดิการฯ) 4,500 

46 โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง(เคหะฯ) 32,400 

47 วัสดุกีฬา 90,000 

48 โครงการบริจาคโลหิต 5,000 

49 โครงการกําจัดขยะครัวเรือน 550,000 

50 โครงการดําเนินงานและบริการระบบการแพทยฉุกเฉิน 267,950 

51 โครงการรณรงคลดขยะมูลฝอยครัวเรือนแบบบูรณาการ 50,000 

52 โครงการรณรงคปองกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบา 35,000 

53 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 216,700 

54 คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 121,800 

55 คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลเด็กเล็ก 216,000 

56 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาดานวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร 260,000 

57 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 16,000 

58 สนับสนุนคาใชจายสถานศึกษา 726,000 

59 คาวัสดุสํานักงาน 60,000 

60 โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน 16,000 

61 โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 17,200 

62 โครงการสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาทอง 500,000 

63 คาอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 810,553 

64 คาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 1,252,000 



~ ๑๐๕ ~ 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

  

ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ 
ท่ีดําเนินการ 

65 คาบํารุงและรักษาซอมแซมครุภัณฑ 30,000 

66 วัสดุอ่ืนๆ(มิเตอรไฟฟา) 20,000 

67 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 5,000 

68 โครงการปลอยปลาเฉลิมพระเกียรติ 8,000 

69 โครงการจัดงานประเพณีทองถ่ิน 91,950 

70 คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 142,480 

 
 
  

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


