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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

๑

สวนที่ ๑
บทนำ
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.
2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอำนาจหนาที่ตางๆ เพิ่มมาก
ขึ้น ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการ และ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น แมวา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีอำนาจหนาที่เพิ่มมากขึ้น แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังคงมีทรัพยากร
จำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ เพื่อใหการดำเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นของตน จึงกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีหนาที่จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น อันเปนเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถ
ดำเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว จึงจำเปนตองมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองตอการทำงานเพื่อ
พัฒนาทองถิ่นและสามารถบงชี้ความสำเร็จของแผนไดดวยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ
๑) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๒) ทำใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร
๓) ทำใหการดำเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา
๔) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ำซอน
๕) ทำใหเกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน
ดังนั้น การวางแผน คือ ความพยายามที่เปนระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อใหองคการบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได ก็ไมสามารถที่จะบง
บอกความสำเร็ จ ของแผนพั ฒ นาท อ งถิ ่ น ได “ระบบติ ด ตาม” จึ ง เป น เครื ่ อ งมื อ สำคั ญ ที ่ ช  ว ยในการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดำเนินงานเปนไปตาม
หรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพื่อนำขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติ
การดำเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือที่จำเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดำเนินการอยูโดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อใหขอมูล
ป อ นกลั บ (feedback) เกี ่ ย วกั บ การดำเนิ น งานโครงการ ป ญ หาที ่ ก ำลั ง เผชิ ญ อยู แ ละประสิท ธิ ภาพของวิธีการ
ดำเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดำเนินงานใหลุลวง คาใชจาย
โครงการสูงเกินกวาที่กำหนดไว กลุม เปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิด
ปญ หาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายใน
หนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการในทางตรงกันขาหากโครงการมีระบบ
ติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) ดำเนินงานดานตางๆ เปนการใหขอมูล
ปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ การระบุปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แกปญหา การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา ประจำป 2563

๒
มักจะไมใหความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งที่ตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึง
ปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความ
ยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวขึ้นอยูกับความจำเปนและทรัพยากรที่มีอยูในแตละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจำเปนที่จะตองแบกรับภาระตนทุนที่สูงหรือมีความซับซอน
แตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาที่จัดทำ
รายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่ง ที่มี
ความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใชวิธีติดตามที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน สูง สุดใน
สวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งที่จำเปนสำหรับการดำเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ไดจาก
การประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กำหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปน
ตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดำเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นำไปสูความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว
หรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ)
เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุง
และการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยัง ถือเปนกระบวนการตัด สิน คุณ คา และการตัด สินใจอย า งมี
หลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวม
การติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อให
เกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศที่จะชี้ไดวาการพัฒนาทองถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการตอหรือยุติโครงการตางๆ
เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถิ่น เพราะวาการดำเนินการใดๆ ของหนวยงาน
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไวแลวและที่ไดจัดทำเปนงบประมาณรายจาย
ไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาทองถิ่น ประชาชนในทองถิ่นลวนเปนกระบวนการมีสวนรวมเพื่อใหเกิด
ความโปรงใส เปนกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต
การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซี่งประกอบไปดวย การวางแผนพัฒนาสี่ป
จากเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา จึงตองการดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาขององค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลหนองแม น า ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ
๑๒ และ ขอ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จะตองดำเนินการ (๑) กำหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓)
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกลาว
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ดังนั้น เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ เปนประโยชน
ในการพัฒนาทองถิ่น สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา จึงไดดำเนินการติดตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อรายงานและเสนอความเห็น
ที่ไดจากการติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตำบลทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา ประจำป 2563

๓
1.ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผน
เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเปนการประเมินทั้งแผนงาน
นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุทศาสตรและแนวทางที่ถูกกำหนดไวใน
รูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม สนองตอบตอความตองการของประชาชนหรือผูที่มีสวน
ไดเสียทุกฝายหรือไม การติดตามและประเมินผลนี้ไมใชการตรวจสอบเพื่อการจับผิด แตเปนเครื่องมือทดสอบผลการ
ทำงานเพื่อใหท ราบว า ผลที่ เกิด ขึ ้นถูก ต องและเปนไปตามวั ต ถุ ประสงคม ากน อยเพี ยงไร เปนการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป วาเปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถิ่น หรือไม
นโยบายสาธารณะที่กำหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชนหรือการประชาคมทองถิ่นได
ดำเนินการตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคลองกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่
ของทองถิ่นหรือไม การติดตามและประเมินผลเปนการวัดระดับความสำเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปจจัยนำเขา
หรือทรัพยากรที่ใชโครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation
process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธนโยบาย (policy outcomes) และการ
ประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะไดรับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือ
จะชวยทำใหผูบริหารทองถิ่นนำไปเปนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป
และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไมกระทำ
หรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นวาไมเกิดความคุมคาตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ ซึ่งการติดตามและ
ประเมิน ผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาทองถิ่น ประชาชนในพื้นที่
องคกรภาคประชาสัง คมหรือองคกรทางสังคม องคกรเอกชน หนวยงานราชการที่มีหนาที่กำกับดูแลหนวยงาน
ราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง
2.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดำเนินการประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น และการนำแผนพัฒนาทองถิ่น
ไปสูการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม การจายขาดเงินสะสม งบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใชจายงบประมาณก็ตองมีการตรวจสอบผลการ
ใชจายงบประมาณวาดำเนินการไปอยางไรบาง บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดก็คือการใชวิธีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๒ ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแนวทางในการ
จัดทำงบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจาย และใหหัวหนา
หนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพื่อใชประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอตอเจาหนาที่งบประมาณ
ระเบียบกระทรงงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๔ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ ดังนี้
๑) ตองเปนภารกิจที่อยูในอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมาย และ
ตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน
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๔
อุดหนุน

๒) ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการที่จะใหเงิน

๓) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหความสำคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่
จะตองดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนที่จะพิจารณาใหเงินอุดหนุน
๔) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ใหนำโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น และตั้ง งบประมาณไวในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจายประจำปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม หามจายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู
ระเบียบกระทรวงมหาไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๕
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาสี่ปเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป และงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กำหนดไวในแผนพัฒนา
สามป
กลาวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดำเนินการไดตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม ทำใหทราบ
และกำหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมตางๆ ซึ่ง
อาจเกิดจากองคกร บุคลากร สภาพพื้น ที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนำไปสูการปรับปรุง แผนงานใหเกิดความ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมในสัง คมภายใตความตองการและความพึง พอใจของประชาชนและนำไปสูการวาง
แผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตองเรง
รีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานตางๆ ที่เปนจุดแข็งและพึ่งรอ
โอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองตั้งรับใหมั่นรอโอกาสที่
จะดำเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดออนตอง
หยุดและลดถอยปญหาลงใหได ดำเนินการปรับปรุงใหดีขึ้น ตั้งรับใหหมั้นเพื่อรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็
จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานตางๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบ
ดำเนิน การสิ่ง เหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒ นาทองถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่ง สง ผลใหเกิด
กระบวนการพัฒนาทองถิ่นอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง
3.วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใชใหเหมาะสม
๕) เพื่อความกระจางชัดของแผนงาน
๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
๗) เพื่อตอบสนองความตองการของผูใ หการสนับสนุนทางการเงิน
๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถิ่น
๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
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๕
4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ ๑
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 ขอ ๒๘ ดังนี้
ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย

๑) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทำหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓
คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาทองถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒ นา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ ๔
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาก
การติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบในที่เปดเผยภายในสิบห าวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดัง กลาวและตองปด ประกาศไว เ ป น
ระยะเวลาไม น  อ ยกว า สามสิ บ วั น โดยอย า งน อ ยป ล ะหนึ ่ ง ครั ้ ง ภายในเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ป ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๑๒
(๓)
ขั้นตอนที่ ๕
ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๑๓ (๕)
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๖
ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่น
ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตว ันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน อยางนอยปละครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป
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๗
5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา ไดกำหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาขององคการบริ หารสวนตำบลหนองแมนา โดยอาศัยหนัง สือ
กระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดังนี้
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององคกรปคกรง
สวนทองถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
ซั ก ซ อ มแนวทางการจั ด ทำและประสานแผนพั ฒ นาท อ งถิ ่ น สี ่ ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้
๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคลอง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)
ความกาวหนา (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธและผลผลิต
(outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มี
รายละเอียดดังนี้
(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)
การดำเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาที่กำหนดเอาไวในแผนการดำเนินงานหรือไม และเปนหวง
เวลาที่ดำเนินการเหมาะสมถูกตองหรือไม มีความลาชาเกิดขึ้นหรือไม
(๒) ความสอดคลอง (relevance)
มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน
ยุทธศาสตรประเทศ คานิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น
(ดานการเกษตรและแหลงน้ำ) วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบาย
ผูบริหาร รวมทั้งปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน
(๓) ความพอเพียง (adequacy)
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการที่มีความจำเปนตอประชาชนในชุมชน สามารถ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดในชุมชน และสามารถดำเนินการไดตามอำนาจหนาที่ของทองถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณ
ของทองถิ่น
(๔) ความกาวหนา (Progress)
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถิ่น โดยพิจารณา
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๘
๑) ดานโครงสรางพื้นฐาน
มีโครงสรางพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใชในการ
อุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสาธารณะครบทุกจุด มีแหลงน้ำใน
การเกษตรพอเพียง
2) ดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร
มีการสงเสริมและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน สนับสนุนพัฒนาดานการเกษตร เสริมสรางชุมชน
ใหมีความเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต
3) ดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
การจัดการและสนับสนุนการศึกษา และสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นทองถิ่นยัง คงอยูและไดรับการสง เสริม
อนุรักษสูคนรุนตอไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในทองถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเขามามีสวนรวมใน
การอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เปนชีวิต คานิยมที่ดีงาม และ
ความเปนไทย รวมทั้งไดเรียนรูความสำคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถิ่น ความเปนมาและ
วัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น อันจะสรางความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นสืบไป
4) ดานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทำลาย สภาพแวดลอมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เปนพิษ ขยะ
ในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอยางเหมาะสม ปริมาณน้ำเลียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนใหคง
อยูและถาวร
5) ดานการทองเที่ยว กีฬานันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
มีการทองเที่ยวในทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต มี
การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ เด็กไดรับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาส
ไดรับการดูแลอยางทั่วถึงกลุมอาชีพมีความแขงแข็ง โรคติดตอ โรคระบาด โรคอุบัตใิ หมลดลง สภาพความเปนอยูดี
ขึ้น มีที่อยูอาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท
6) ดานการเมืองการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ประชาชนในพื้นที่ก ล า แสดงออกทางการเมื อง การมีรวนรวมของประชาชนในการสง เสริ ม
ประชาธิปไตยและพัฒนาชุมชนและทำกิจกรรมตาง ๆ แบบบูรณาการ
(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)
ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการวาสามารถดำเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม มี
ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม การดำเนินโครงการสามารถแกไขปญหาของ
ชุมชนไดหรือไม งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ถูกใชไป
อยางคุมคา มีการบำรุงรักษาและซอมแซม มีการปรับปรุงหรือไม
(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)
ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไขหรือไม มี
ผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม
(๗) ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)
ประชาชน ชุมชน ไดรับอะไรจากการดำเนินโครงการขององคการบริหารสวนตำบล ซึ่งสงผลไป
ถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
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(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)
เปนการประเมินถึง ผลกระทบตอชุมชนและสัง คมและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดลอม สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ วามีผลกระทบเกิดขึ้น
อยางไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตองหรือไม
๕.๒ การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถิ่น ใน
ระดับชุมชนและทั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตองคการบริหารสวน
ตำบลหนองแมนา มีหมูบานและพื้นที่ทำการเกษตรบางสวนติดพื้นที่ปาไม พื้นที่อุทยาน พื้นที่ทหาร และเขต อปท.
ขางเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันกับสภาพแวดลอมภายใตสังคมที่เปนทั้งระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน
โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้
(๑) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอทองถิ่น เชน
สภาพเศรษฐกิ จ เทคโนโลยี การเมื อ ง กฎหมาย สั ง คม สิ ่ ง แวดล อ ม วิ เ คราะห เ พื ่ อ ให เ กิ ด การบู ร ณาการ
(integration) รวมกัน กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะหสภาพ
ภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะตองดำเนินการและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
(๒) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถิ่น ปจจัยใดเปน
จุดแข็งหรือจุดออนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน สามารถทำไดหลายแนวทาง เชน
การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะหปจจัยภายในตามสายงาน
(scanning functional resources) เปนการวิเคราะห ตรวจสอบ ติดตามองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อวิเคราะห
ถึงจุดแข็งและจุดออน
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๕) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ
เพิ่มเติม
๕.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหวางการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจำปงบประมาณนั้น วาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม
๕.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา
๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
๕.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปทผี่ านมาละปปจจุบัน
๕.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผล
6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบ วิธใี นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งตองกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดหวง
เวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองคประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้
๖.๑ ระเบี ย บในการติ ด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นา ระเบียบวิธี ในการติด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนา มีองคกระกอบ ๔ ประการ ดังนี้
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๑๐
(๑) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผูรับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในทองถิ่น ผูมีสวนเกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ในทองถิ่น
ผูรับผิดชอบโครงการ
(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอที่ ๓ ขางตน)
(๓) หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการตองดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง ไดจากการติด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป โดยสามารถติดตามเปนรายไตรมาส ดังนี้
รายไตรมาส
(๑) ไตรมาสที่ ๑
(เดือน ตุลาคม – ธันวาคม)
(๒) ไตรมาสที่ ๒
(เดือน มกราคม – มีนาคม)
(๓) ไตรมาสที่ ๓
(เดือน เมษายน – มิถุนายน)
(๔) ไตรมาสที่ ๔
(เดือน กรกฎาคม – กันยายน)
(๔) เครื่องมือ อันไดแก
เครื่องมือ อุปกรณ สิ่งที่ใชเปนสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใชในการรวบรวมขอมูล
แผนพัฒนาที่ไดกำหนดขึ้น ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิง
คุณภาพ มีความจำเปนและสำคัญในการนำมาหาคาและผลของประโยชนที่ไดรับจากแผนพัฒนา เปนแบบสอบถาม
แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและ
โครงการ แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกขอมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะหทางสถิติ และการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
(๕) กรรมวิธี อันไดแก
เปนเปนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตร ซึ่งเปนการ
ตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น โดย
ดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ อันไดแกแผนพัฒนา แผนการดำเนินการ ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
การลงนามในสัญญา การเบิกจายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริงหรือไม สภาพ
ของทรัพยสินนั้นเปน อยางไร อัน ไดแก ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่ง กอสราง กลุมผลประโยชนตางๆ เพื่อตรวจดูวา
ดำเนิน การใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามที่ตั้งไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล (data
analysis)
๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ดำเนิน การออกแบบการติดตามประเมิน ผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมู ล การนำขอมูลมา
วิเคราะห เปรียบเทียบ การคนหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะหปญหา สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา
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๑๑
(๒) วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดำเนินการเก็บขอมูลจาก แผนพัฒ นาทองถิ่น แผนการดำเนินการ ขอบัญ ญัติงบประมาณ
รายจาย เอกสารการเบิกจาย ภาพถาย ทะเบียนทรัพยสิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ
ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่
7. เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
สิ่งที่จะทำใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใชในการดำเนินการติดตามประเมินผล
ตามที่กลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือที่ใชในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา ดังนี้
๗.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ
(๑) แบบตัวบงชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว
๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๒) แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
แบบที่ ๑ แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๓) ขอมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)
๗.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมี
การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององคการ
บริหารสวนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวน
ตำบลหนองแมนาในภาพรวม
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวน
ตำบลหนองแมนาในแตละยุทธศาสตร
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคการบริหาร
สวนตำบลหนองแมนา (ใหหนวยงานภายนอกดำเนินการ)
๗.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ
กำหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินไดตาม
ความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
8. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล
๑) ทำใหรูวาการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด
๒) เห็นจุดสำคัญที่จะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน ทั้งวัตถุประสงคของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ตองใช ชวงเวลาที่จะตองกระทำใหเสร็จ ซึ่งจะทำใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนำไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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๑๒
๓) ทำใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอยแค
ไหน การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง อาทิ เชน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบตั ิ เปนตน
๔) ทำใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมที่ใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง ขอบกพรองดังกลาวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนำไปปฏิบตั ิใหบรรลุ
วัตถุประสงคยิ่งขึ้น
๕) ทำใหทราบวาขั้นตอนใดบางที่มีปญหาอุปสรรค และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อ
ทราบขอมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานใหมีความ
กระจางชัด เพื่อขจัดปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนใหหมดไป
๖) ทำใหทราบวาแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดออน (weaknesses) อะไรบาง และ
จุดออนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร เมื่อไดทำการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการวิเคราะห
จะนำไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗) ทำใหผูใหการสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด มีปญหาอุปสรรคที่จะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม (ผูสนับสนุน
ทางการเงินมี ๒ สวน คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพื่อใหการนำโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสำเร็จ และสวนที่สอง คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผูใหการสนับสนุนการ
นำโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลตางๆ)
๘) การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถิ่นประสบความสำเร็จตาม
วัตถุประสงคที่กำหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรคเหลานี้ไ ดผล
เพียงใด และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง
๙) การประเมินจะทำใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดที่นำไปปฏิบตั ิแลวไดผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ใหครอบคลุมกวางขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกันการประเมินผลจะทำ
ใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนใหดำเนินการตอไป สวน
โครงการที่ไมประสบความสำเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
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๑๓

สวนที่ ๒
แผนยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนา
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะตองติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนวา มี
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรประเทศ
คานิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหง ชาติ (คสช.)
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและ
แหลงน้ำ) วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร รวมทั้งปญหา
ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตรดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้

แผนยุทธศาสตร

๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้
 กรอบแนวคิดและหลักการ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง ชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยัง คงประสบ
สภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่
รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศใน
ปจจุบัน ที่ยัง คงประสบปญ หาในหลายดาน เชน ปญ หาผลิตภาพการผลิ ตความสามารถในการแขง ขัน คุณภาพ
การศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เปนตน ทำใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจำเปนตองยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้
(๑) การนอมนำและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม
(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง
๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรปู ระบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง
๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๖) การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
๒. แผนการบริหารราชการแผนดิน
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของ
ประชาชน เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษสิทธิของตนไดเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะมุง
เพิ่มประสิทธิภาพ สรางความโปรงใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผนดินและการใหบริการประชาชน
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๑๔
ทั้งนี้ เพื่อสรางความเปนธรรมในสังคมและเอื้อตอการพัฒนาประเทศทั้ง ในปจจุบันและอนาคต ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผนดินที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการสวนทองถิ่น ดังนี้
นโยบายที่ ๑ นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดำเนินการในปแรก
นโยบายที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ
นโยบายที่ ๓ เศรษฐกิจ
นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ ๕ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายที่ ๖ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายที่ ๗ การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
นโยบายที่ ๘ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๓. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
วิสัยทัศน
“ ประเทศไทยมีความมั่น คง มั่ง คั่ง ยั่ง ยืน เปนประเทศพัฒ นาแลวดวยการพัฒ นาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจนประจำชาติ “ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
นำไปสูกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดังนี้
1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
1.1 การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1.2 การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ
1.3 การปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ
2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2.1 สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสรางความเชื่อมั่น สงเสริม
การคาและการลงทุน สงเสริมการคาและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน
2.2 พัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ไดแก พัฒนาทักษะและองคความรูของ
ผูประกอบการไทย พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
3.2 สรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
3.3 สรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยใหเอื้อตอการพัฒนาคน
4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
4.1 สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางดานเศรษฐกิจและสังคม
4.2 สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน
5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5.1 การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน
6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
6.2 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดที่เหมาะสม
6.3 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
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๑๕
6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ
6.5 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.6 การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหมีความชัดเจน ทันสมัย เปนธรรม และ
สอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ ตลอดจน พัฒนาหนวยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหนาที่
เสนอความเห็นทางกฎหมายใหมีศักยภาพ
๔. คานิยมหลักของคนไทย
คานิยมหลักของคนไทย เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง มีทั้งหมด ๑๒ ประการ ดังนี้
๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน
๒) ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
๓) กตัญู ตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
๔) ใฝหาความรู หมั่นศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม
๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
๗) เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
๙) มีสติ รูตัว รูคิด รูทำ รูปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๑๐) รูจักดำรงตนอยูโดยใชห ลัก ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรั สของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจาอยูหัวรูจักอดออมไวใชเมื่อยามจำเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จำหนาย และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพรอมโดยภูมิคุมกันที่ดี
๑๑) มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออำนาจฝายต่ำหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวตอ
บาปตามหลักของศาสนา
๑๒) คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชนของตนเอง
๕. นโยบายของรัฐบาล
๕.๑ นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ
พลเอกประยุทธจันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐขึ้นเพื่อ เปน
แนวนโยบายในการสรางความสามัคคีรวมพลังของผูคนในสังคมไทยโดยไมแยกฝกแยกฝายและไมกันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเปนสานึกและหนาที่ที่คนไทยทุกคนจะตองรวมมือกันในการปกปองแผนดินแมจากภยันตรายทั้งปวง
และรวมกันพัฒนาชุมชนทองถิ่นและประเทศชาติใหเจริญกาวหนามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสรางชาติท่ตี อ ง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อใหเกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
รวมมือรวมใจของรัฐและประชาสัง คมเพื่อรวมแกปญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒ นาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะวา ประชารัฐ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือขาย โยงใยสัมพันธกัน
เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนแนวทางการบริหารราชการแผนดินยุคปจจุบันที่เกิดจากการหลอหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมูเหลา เห็นไดจาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความวา “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเปนประชารัฐไผทของไทยทุกสวนอยูดำรงคงไวไดทั้งมวลดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี...”
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๑๖
๕.๒ นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา
ประกอบดวยนโยบาย ๑๑ ดาน ดังนี้
๑) การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการตางประเทศ
๓) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ
๔) การศึกษาและเรียนรู การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
๕) การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๗) การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
๘) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม
๙) การรักษาความมั่น คงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน
๑๐) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๕.๓ ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)
๑) การแกไข ปญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคาผูมี
อิทธิพล และผูประพฤติมิชอบโดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนำแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใชตามอำนาจหนาที่ ดังนี้
๑.๑) สนับสนุน สงเสริม หนวยงานที่เกี่ยวของกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหนวยดำเนิน การ
ปราบปรามและจับกุมผูผลิตผูคา ผูนำเขา และสงออกรวมทั้งผูสมคบและสนับสนุนชวยเหลือใหไดผลอยางจริงจัง
๑.๒) สนับสนุน สงเสริม หนวยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายวาดวย
สถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชยสถานที่ ที่จัดใหมีการเลนบิลเลียด สนุกเกอร รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายวาดวย
โรงงานและสถานประกอบการมิใหเจาของหรือผูประกอบการปลอยปละละเลยใหมีการซุกซอนหรือคายาเสพติดหาก
พบใหดำเนินการลงโทษตามกฎหมาย
๑.๓) สนับสนุน สงเสริม หนวยงานที่ รับผิดชอบนำผูเสพยาเสพติดเขารับการบำบัดรักษาโดย
ทันที และติดตามดูแลใหความชวยเหลือใหสามารถกลับมามีชีวิตอยางปกติสุข
๑.๔) ดำเนินการลงโทษเจาหนาที่รัฐที่มีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติด (ขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตำบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจางประจำและพนักงานจาง) ทั้งนี้ ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ยึดหลัก ผูเสพคือผูปวยที่ตองไดรับการบำบัดรักษาใหกลับมาเปนคนดีของสังคม พรอมทั้ง
มีกลไกติดตามชวยเหลือ อยางเปนระบบ ดำเนินการ อยางจริงจังในการปองกันปญหาดวยการแสวงหาความรวมมือ
เชิงรุกกับองคกรภาครัฐตางๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งตนในการผลิตยาเสพติด ที่
ลักลอบเขาสูประเทศภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งดำเนินการปองกันกลุมเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไมใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลังแผนดินในการตอสูกับยา
เสพติด
๒) มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยเสริมสราง จิตสานึกและคานิยมใหกับเจาหนาที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
หนาที่การปลูกจิตสานึกคานิยมคุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน รวมรวมพลังแผนดินปองกัน และ
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๑๗
ปราบปรามการทุจริต จึงใหถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกัน
และแกไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดังนี้
๒.๑) ทำการสำรวจ ศึกษารูปแบบการกระ ทำผิดในอำนาจหนาที่ของแตละหนวยงานที่เกิดหรือ
นาจะเกิดสม่ำเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่นาจะเกิดการทุจริต ตำแหนงหรือตัวเจาหนาที่ที่รับผิดชอบและวิธีการ
กระทำผิด
๒.๒) กำหนดแนวทางวิธีการแกไขลดโอกาสและปองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความเสี่ยง
๒.๓) กำหนดวิธีดำเนินการที่สามารถปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางจริงจังกับการกระทาผิดที่
ปรากฏเห็น เปน ที ่ประจักษอยูโ ดยทั่ วไปที่ ท าใหป ระชาชนมี ความรู สึ กว าเจ าหน า ที่ไ มด ำเนินการใดๆเพราะรั บ
ผลประโยชน
๒.๔) สำรวจและจัดทำขอมูลการกระทำผิดที่เห็นเปน ที่ประจักษในพื้นที่ของแตละหนวยงาน
พรอมทั้งระบุตัวเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
๒.๕) จัดทำขอมูลบุคคลนิติบุคคลที่ไดรับงานจัดซื้อจัดจางยอนหลัง ๕ ป
๒.๖) จัดทำขอมูลเรื่องที่หนวยงานรองทุกขตอพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีกับผูกระ ทำผิดตาม
อำนาจหนาที่ของหนวยงานนั้นและยังอยูระหวางการสอบสวนใหนาแนวทางดังกลาวมาจัดทำยุทธศาสตรหรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเปนมาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 (พิษณุโลก เพชรบูรณ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ)
ประกอบดวย
วิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
"ศูนยกลางการบริการสี่แยกอินโดจีน"
พันธกิจกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
1. ยกระดับรายไดและกระจายรายได ควบคูกับการสรางสังคมที่มีคุณภาพอยางยั่งยืน
2. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมเข็งและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานการพัฒนาผลิตภาพและการ
สรางสรรค
3. สรางความเชื่อมโยงดานเศรษฐกิจและสังคมกับกลุมประเทศเพื่อนบาน
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
1. พัฒนาการคา การบริการ และเครือขายคมนาคมสี่แยกอินโดจีน
2. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร กีฬาและวัฒนธรรม
3. พัฒนาการกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินคาเกษตร
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
เปาประสงค
1. เชื่อมโยงเสนทางคมนาคมในกลุมจังหวัด ภูมิภาคและตางประเทศเพื่อใชศักยภาพแหลงที่ตั้งและความ
พรอมของโครงสรางพืน้ ฐานเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบาน
2. เปนจุดรองรับและประสานการเชื่อมโยงการคาชายแดน
3. เปนศูนยพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางศักยภาพการผลิตและบริการที่ประทับใจ
4. พัฒนาการคาการลงทุนและความรวมมือชายแดนไทย - พมา /ไทย - ลาว
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๑๘
5. อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและประวัติศาสตร
6. สรางความมั่นใจดานความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว
7. รักษาความสมดุลระหวางการสรางรายไดจากการทองเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชน
8. พัฒนาระบบฐานขอมุลการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
9. สรางรายไดทั้งดานการทองเที่ยวและผลิตภัณฑชุมชน
10. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยไดมาตรฐาน และมีมูลคาเพิ่มที่ยั่งยืน
11. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

จังหวัด

กลยุทธ
1. เชื่อมโยงเสนทางพมา แมสอด บานโคก ลาว เพื่อรองรับการคา การลงทุน และการทองเที่ยวของกลุม

2. มีศูนยขอมูลที่เชื่อมระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาดานการคา การลงทุนของ
กลุมจังหวัดฯ สูอินโดจีน
3. ยกระดับ จุดผอนปรนบานภูดู อำเภอบานโคกใหเปนดานผานแดนถาวร
4. สงเสริมสภาบันการศึกษาในกลุมจังหวัดฯ พัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองการพัฒนาดานการคาการ
ลงทุน การทองเที่ยวและบริการโดยเฉพาะดานการเปนศูนยกลางการเงินของกลุมจังหวัด ภูมิภาคและอินโดจีน
5. พัฒนาใหพื้นที่เปนศูนยกลางของการจัดกิจกรรมการคาระหวางประเทศในกลุมอินโดจีนและประเทศจีน
6. ถายทอดองคความรูและพัฒนาดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่น
7. พัฒนาบุคลากรและเครือขายดานการทองเที่ยว เชนการสรางไกดทองถิ่น
8. ยกระดับแหลงทองเที่ยวไหไดมาตรฐาน
9. การประชาสัมพันธการทองเที่ยวยอนรอยอดีตผานการจัดทำสารคดีหรือเนื้อหาเชิงประวัติศาสตรใหแก
กลุม ลูกคา
10. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่สามารถเขาถึงและจูงใจกลุมนักทองเที่ยว
11. พัฒนาระบบและเครือขายขอมุลการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
12. เชื่อมโยงหัตอุตสาหกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และแหลงเรียนรูชุมชนเขากับการทองเที่ยว
13. สรางแบรนดกลุมกลุมจังหวัดดานการทองเที่ยวใหชัดเจน (ประวัติศาสตรหนาหนึ่ง)
14. จัดระบบบริหารจัดการกลุมผูผลิต เกษตรกร เครือขาย และสถาบันเกษตร
15. จัดระบบองคความรูแกกลุมผูผลิต เกษตรกร เครือขาย และสถาบันเกษตร
16. พัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
17. สงเสริมการบริหารจัดการกลไกลการตลาด
18. พัฒนาคุณภาพการผลิต
19. พัฒนาเครือขายเพื่อการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่
20. สงเสริมการใชองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
21. บริหารจัดการ ปองกันและแกไขปญหาจากภัยธรรมชาติ
22. พัฒนาระบบจัดการปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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๑๙
7.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ
วิสัยทัศนจังหวัดเพชรบูรณ
"เพชรบูรณเมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย ใสใจคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"
พันธกิจของจังหวัดเพชรบูรณ
1. พัฒนาใหเปนเมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน
2. สรางเมืองเกษตรกร
3. สงเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. พัฒนาระบบโครงสรางพืน้ ฐานที่สะดวกและปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มมูลคาการเกษตรโดยการสงเสริมการเชื่อมโยงหวงโซมูลคา (ผลิต - อุตสาหกรรม คาขาย - บริการ - ทองเที่ยว)
เปาประสงค
1. เพิ่มรายไดภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ
2. เกษตรกรไดประโยชนจากองคความรูดานการผลิต
3. ภาครัฐมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว และมีการประสานเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ
4. บุคลากรภาครัฐไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
กลยุทธ / วิธีการ
1. พัฒนากระบวนการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและเพิ่มมูลคา
2. สงเสริมการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารเพื่อสุขภาพที่เชื่อมโยงไปสูการทองเที่ยว
3. สงเสริมภาคอุตสหกรรมการเกษตร การคา การลงทุนและภาคธุรกิจบริการ
4. สงเสริมและสนับสนุนดานการผลิตแกเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาแหลงน้ำเพื่อการเกษตร
6. สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ
7. สรางกระบวนการการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
8. วิจัย / พัฒนา (R+D) และบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การเรงรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาประสงค
1. ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพไดรับการอนุรักษและฟนฟู เพื่อสรางความสมดุล
ระบบนิเวศและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อเปนฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตการเกษตรและการทองเที่ยวของจังหวัด
รวมถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก
2. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีการใชประโยชนอยางเหมาะสม ความหลากหลายทางชีวภาพมีความยั่งยืนและมี
คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวะภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของ
จังหวัดแบบบูรณาการเชิงรุก
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา รอบเดือน เมษายน 2561

๒๐
4. องคกรมีการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของจังหวัด
กลยุทธ / วิธีการ
1. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม ดิน น้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
2. สงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม
3. สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
4. เพิ่มศักยภาพบุคลากรและใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงนิเวศน เชิงเกษตร
เปาประสงค
1. เพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในการเดินทางมาทองเที่ยว
3. แหลงทองเที่ยวและโครงสรางพื้นฐานดานทองเที่ยวไดรับการพัฒนา
4. บุคลากร เครือขาย และผูประกอบการดานการทองเที่ยวมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
กลยุทธ / วิธีการ
1. พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีอยูเดิมและสงเสริมแหลงทองเที่ยวใหม
2. พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยว
3. เพิ่มความหลากหลายของสินคาและผลิตภัณฑดานการทองเที่ยว
4. พัฒนามาตรการใหบริการดานการทองเที่ยว
5. พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงคุณภาพสิ่งแวดลอม
6. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานการทองเที่ยว
7. สงเสริม และพัฒนาบุคลากรเครือขาย และผูประกอบการดานการทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมสนับสนุนการเรียนรู สรางความเขมแข็งของชุมชน กลุมและประชาชนใหมีคุณภาพ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (เพชรบูรณเขมแข็ง)
เปาประสงค
1. ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได
3. ประชาชนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และมีสุขภาพดี
4. ประชาชนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ครอบครัวเขมแข็ง
5. ภาครัฐมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการบริการที่ไดมาตรฐาน
6. มีเครือขายชุมชนครอบคลุมทุกหมูบาน
7. ระบบขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนา
กลยุทธ / วิธีการ
1. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ จปฐ
2. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ
4. สงเสริมใหประชาชนไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพและทั่วถึง
5. สงเสริมการอาชีพเพื่อสรางรายไดใหแกประชาชน
6. สงเสริมการเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดสารพิษ
7. พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข
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๒๑
8. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
9. เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว
10. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการขนสงและจราจร
เปาประสงค
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
2. จัดระบบการคมนาคม ขนสงที่ความปลอดภัย สะดวกและความปลอดภัย รวมทั้งเปนระบบขนสงที่ยั่งยืน
3. เพื่อสงเสริมการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ ใหความสำคัญกับรูปแบบการเดินทางที่เนนมาตรการและ
เทคโนโลยีที่สนับสนุนดานความปลอดภัย
4. เพื่อพัฒนาเชื่อมโยงระบบคมนาคม สนับสนุนการทองเที่ยวและการพัฒนาเมือง
5. เพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมและสรางความรูสึกเปนเจาของจากทุกภาคสวน
กลยุทธ / วิธีการ
1. พัฒนาระบบขนสงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
2. พัฒนาระบบขนสงแบบยั่งยืนและการพัฒนาเมืองนาอยู
3. พัฒนาโครงขายคมนาคม
4. เพิ่มความปลอดภัยของระบบคมนาคมขนสงและจราจร
6. พัฒนาระบบขนสงสาธารณะ
7. พัฒนาระบบคมนาคมเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวและการพัฒนาเอกลักษณของเมือง
8. แกไขปญหาการขนสงและจราจร
9. นโยบายการพัฒนาพืน้ ที่ของอำเภอเขาคอ
ดานที่ 1 การจัดการขยะในพื้นที่อำเภอเขาคอ
ดานที่ 2 การแกไขปญหายาเสพติด
ดานที่ 3 การแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคและการเกษตร
ดานที่ 4 การแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่อำเภอเขาคอ
10. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศนขององคกรปกครองทองถิ่น
“ทองถิ่นกาวไกล ใสใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจกาวหนา เกษตรพัฒนา ล้ำคาวัฒนธรรม พัฒนาการทองเที่ยว
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. ยุทธศาสตรสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
6. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน
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๒๒
11.ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา อำเภอเขาคอ จังหวัด
11.1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
11.2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร
12.3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว
12.4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
12.5. ยุทธศาสตรสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต
12.6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
๑2. แผนชุมชน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ กมราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการพัฒนา
ทองถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ ไดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเสริม สนับสนุน ใหทุกหมูบาน ชุมชน มีการ
จัดทำแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน สำหรับเปนรากฐานและแนวทางการพัฒนา ภายใตกระบวนการ
วางแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด เปนการกำหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนใน
ชุมชนในแตละดาน ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสุขภาพอนามัย ดานอนุรักษวัฒนธรรม
และดานอื่นๆ ซึ่งจะมีอยู ๓ แบบ ดังนี้
๑) แผนทำเอง
๒) แผนขอความรวมมือ
๓) แผนขอรับเงินสนับสนุน
โดยนำปญหาความตองการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดำเนินการเองไดพิจารณาบรรจุไวใน
แผนพัฒนา แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล ใหเสนอปญหา ความตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดและให
องคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอำนาจหนาที่ แผนชุมชน
จะตองมีอยางนอย ๕๐% ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะตองมีการปรับปรุงแผนชุมชนอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
โครงการกิจกรรม ปญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายดานดังนี้
๑) ดานโครงสรางพื้นฐาน เชน รางระบายน้ำ ไฟฟาสองสวาง
๒) ดานสานตอแนวทางพระราชดำริ เชนการขุดลอกคูคลอง จัดหารเหลองน้ำเพื่อการเกษตร
๓) ดานการเกษตร เชน การอบรมใหความรูดานการเกษตร อาชีพตางๆ
๔) ดานเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยวและกีฬา เชน สง เสริมกิจกรรมใหมีการ
ทองเที่ยว การจัดทำการแขงขันกีฬา
๕) ดานสังคม/คุณภาพชีวิต เชน ในชุมชนมีแหลงมั่วสุม ปญหายาเสพติด
๖ ) ด า น ก าร เม ือ ง เช น ค น ใน ช ุม ช น ข า ด ก าร ม ีส ว น ร ว ม ก ล ุม อ งค ก ร ย ัง ไม แ ข ็ง แ ร งพ อ
๗) ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย
๘ ) ด า น ก า รศ ึก ษ า เชน ป ระ ชา ช น สว น ให ญ ม ีก า รศ ึก ษ าต ่ำ ไม ม ีค วาม รูเ พ ีย งพ อ
๙) ดานสุขภาพชุมชน เชน ประชาชนสวนใหญเปนโรคเบาหวาน โรคระบาด โรคอุบัติใหม
๑๐) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน ปญหาฝุนละออง กลิ่นเหม็น
๑๑) ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
๑๒) ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เชน ติดตั้งกลองวงจรปด การติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ การจัดฝกอบรม อปพร.
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๒๓
๑3. แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือเพชรบูรณ ดวน
ที่สุด ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว 417 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ ๒๕60 เรื่อง การสำรวจขอมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ดานการเกษตรและแหลง น้ำ) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสำคัญ กับการจัดเก็บขอมูล
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่นโดยเฉพาะดานการเกษตรและแหลง น้ำ โดยใหความสำคัญ กับขอมูลการเกษตร เชน
ประเภทพืชที่ปลูก ตนทุน/หนวย ผลผลิต/หนวย ราคาขาย/หนวย เปนตน ขอมูลดานแหลงน้ำ เชน ปริมาณน้ำฝน
แหลงน้ำธรรมชาติ แหลงน้ำที่มนุษยสรางขึ้น เปนตน โดยจัดทำยุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนาเพื่อประกอบการ
สนับสนุน สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในทองถิ่น โดยไดเนนใหทองถิ่นแกไขปญหาใหกับชุมชนเกี่ยวกับ
ดานการเกษตรและแหลงน้ำ โดยใหจัดทำเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น องคการบริหารสวนตำบลจึงตอง
ประชาคมทองถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อใหชุมชนไดเสนอโครงการดานเกษตรและแหลง
น้ำเพื่อองคการบริหารสวนตำบลจะไดนำบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ได
รวมกับสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย สมาคม
องคการบริหารสวนตำบลแหงประเทศไทย ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจขอมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขอมูลปญหาความ
ตองการพื้นฐานของประชาชน รวมทั้งขอมูลในการแกไขปญหาภัยแลง ทั้งนี้ใหทองถิ่นอำเภอรวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสำรวจขอมูลใหครบในแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม ซึ่งขอมูลที่ตองสำรวจมีดังนี้
สวนที่ ๑ : ขอมูลพื้นฐานของหมูบานชุมชน
สวนที่ ๒ : ขอมูลดานการเกษตร
สวนที่ ๓ : ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร
สวนที่ ๔ : ขอมูลดานแหลงน้ำกิน น้ำใช (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)
สวนที่ ๕ : ความตองการในการทำเกษตรของหมูบาน/ชุมชน และโครงการที่หมูบาน/ชุมชนเสนอ
(๑) ดานเกษตร
(๒) ดานแหลงน้ำอุปโภค บริโภค
(๓) ดานแหลงน้ำทางการเกษตร
14.วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล

“หนองแมนาตำบลทองเที่ยวเชิงนิเวศน เกษตรปลอดภัย มีน้ำใชอยางทั่วถึง
เยาวชนหางไกลยาเสพติด ใสใจคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ”

15. พันธกิจการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา
15.1 จัดใหมีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
15.2 จัดใหมีการบำรุงรักษาและขยายไฟฟา,ประปา,โทรศัพท
15.3 การวางผังเมือง
15.4 จัดใหมีการพัฒนาการบริหารจัดเก็บรายได
15.5 มีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี
15.6 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัย
15.7 เสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
15.8 จัดสวัสดิการสังคม
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๒๔
15.9 สงเสริมใหขาราชการและลูกจางไดมีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
15.10 สงเสริมใหมีการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปองกันและระงับสาธารณภัย
15.11 สงเสริมการทองเที่ยวและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
15.12 จัดใหมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
15.13 การจัดการบริหารเครื่องมือเครื่องใชใหมีประสิทธิภาพ
15.14 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เครื่องมือเครื่องใชในการเรียนการสอนให
ทันสมัยและเพียงแกความตองการ
15.15 สงเสริมดานกีฬาและดานนันทนาการ
15.16 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
15.17 ฟนฟู บำรุงรักษา ขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
15.18 พัฒนาและสงเสริมอาชีพเสริมใหแกประชาชน
15.19 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา
16. จุดมั่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
16.1 การคมนาคมทางบกมีความสะดวกเร็ว
16.2 ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดพอเพียง
16.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคงอยูและใชประโยชนอยางสมดุล
16.4 ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานกับ อบต.
16.5 วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
16.6 การพัฒนาการทองเที่ยวใหมีความยั่งยืน
16.7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
16.8 ประชาชนไดรับบริการดานสุขภาพทั่วถึง
17. ยุทธศาสตรและแนวทางการการพัฒนา คือ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.๑ การกอสราง ปรับปรุง และบำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.2 การกอสราง ปรับปรุงแหลงน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร
๒.1 การสงเสริมการสรางอาชีพ และกลุมอาชีพ การอบรมใหความรู และปจจัยการผลิต
๒.2 การสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของเกษตร และศูนยเรียนรูทางการเกษตร
๒.3 การสงเสริมและพัฒนาการผลิต เพิ่มคุณภาพและสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร
๒.๔ การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๕ การสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ และภัยอื่นๆ
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
๓.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ และนอกระบบ
๓.2 การสงเสริมและสนับสนุนศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และภูมิปญญาทองถิ่น
๓.3 การสงเสริมและสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดี
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๒๕
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔.1 การสนับสนุนการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดลอม
๔.2 การสนับสนุนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๔.๓ การสนับสนุนการสรางจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดลอม และการจัดการขยะ
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว กีฬานันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕.๑ การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงเกษตร เชิงนิเวศน วัฒนธรรม และประเพณี
๕.๒ การสงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
๕.๓ การสงเสริมและสนับสนุนผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส เด็ก เยาวชน สตรี ฯ
๕.๔ การสงเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
๕.๕ การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๕.๖ การสงเสริมและพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
๖.๑ การสงเสริมความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
๖.๒ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกร ใหมีขีดความสามารถในการใหบริการประชาชน
๖.๓ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเมืองและการบริหาร การใหความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย
๖.๔ การพัฒนาการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
18. นโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา
นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแมนาไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา
โดยมีสาระสำคัญที่จะยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ในการแกไขปญหาความ
เดือดรอนและเพื่อประโยชนสุขของประชาชนเปนสำคัญ ดังตอไปนี้
นโยบายเรงดวน
ปรับปรุง ซอมแซม ถนนภายในหมูบาน และถนนสายสะเดาพงหนองแมนาใหมีสภาพที่ดีสะดวกตอการคมนาคม
1. ปรับปรุง ซอมแซม ถังกรองน้ำและระบบการจายน้ำ รวมทั้งการบริหารจัดการกิจการประปาของหมูบาน
เพื่อใหมีน้ำประปาที่สะอาด ในการบริโภค และน้ำประปาอยางพอเพียงในการอุปโภค เพื่อเสริมคุณภาพชีวิตคุณภาพ
ของประชาชน
2. สงเสริมศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ใหเปนศูนยกลางประสานงานการ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของตำบล และสนับสนุนใหกลุมอาชีพ ผลิตและแปรรูปสินคาใหไดมาตรฐานตามที่
รัฐบาลและตางประเทศกำหนดเพื่อเปนการสรางรายไดของกลุมตางๆ ใหมีรายไดที่ยั่งยืน
3. เปดโอกาสใหผูนำทองที่ หัวหนาสวนราชการ องคกรตางๆ และพี่นอง ประชาชน ไดแสดงความคิดเห็น
เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาตำบลหนองแมนา ใหเจริญกาวตอไป
4. ปรับภูมิทัศน บริเวณองคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา ใหดีขึ้นและสวยงาม
5. สงเสริมศูนยประสานงานองคกรชุมชน เพื่อกำหนดยุทธศาสตรและทำแผนแมบทของชุมชนพรอมกับ
ประสานงานระหวางชุมชนกับผูบริหารทองถิ่นใหมีความสะดวกและรวดเร็ว
6. สงเสริมใหมีรถกูชีพกูภัยประจำศูนยอาสาสมัครปองกันภัย ฝายพลเรือน(อปพร.)
7. จัดเตรียมเครื่องนุงหมสำหรับปองกันภัยหนาวใหกับผูดอยโอกาส ผูสูงวัย ผูพิการ
8. สงเสริมใหระบบสารสนเทศและอินเตอรเน็ต ขององคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา ใหเปนสื่อกลาง
เชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก
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๒๖
นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน
1. กอสรางและซอมบำรุง ถนน สะพาน เพื่อเชื่อมโยงโครงขายคมนาคม การขนสงทางการเกษตร การ
ทองเที่ยว ใหสามารถใชไดทุกฤดูกาล
2. บำรุงรักษาแหลงน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และแหลงน้ำเพื่อการเกษตรใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น
3. จัดใหมีไฟฟาสาธารณะ ใหมีความพอเพียงกับความตองการของประชาชนทุกหมูบาน
4. ประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น สวนราชการ องคกรภาครัฐ เพื่อรับการ
สนับสนุนการบริการสาธารณะประโยชน
นโยบายดานเศรษฐกิจและการเกษตร
1. สงเสริมการรวมกลุมอาชีพ เพื่อพัฒนารายไดของครัวเรือนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี สูชุมชนเขมแข็ง และ
เสริมสรางความเขมแข็ง และเสริมสรางความเข็มแข็งใหกับเศรษฐกิจในระดับฐานรากใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
นอกเหนือจากอาชีพหลัก
2. สงเสริมพัฒนาระบบการผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งการสรางเครือขายการเรียนรู การพัฒนาผลิตผล
ควบคูกับภูมิปญญาทองถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. สงเสริมการผลิตและการใชปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ ทดแทนการใชปุยเคมีเพื่อลดตนทุนการผลิตและฟนฟู
สภาพดินและเพื่อลดปญหาสภาพดินเสื่อมโทรม
4. สงเสริมกิจกรรมศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อใหบริการขอมูลความรูและเทคนิค
ใหมๆ ดานการเกษตร เปนการเพิ่มศักยภาพในการผลิตและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม
5. สงเสริมใหมีศูนยกลางรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรประจำตำบลรวมทั้งการสรางเครือขายการรับซื้อ
ภายในตำบล เพื่อกระตุนราคาผลผลิตทางการเกษตร
นโยบายดานพัฒนาสังคม
1. สงเสริมงานสวัสดิการชุมชน โดยการสนับสนุนเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยโรคเอดส
2. สงเสริมงานสวัสดิการชุมชน โดยการอบรมใหความรู สรางงาน สรางโอกาส สรางอาชีพ ใหกับผูยากจน
ผูดอยโอกาส ใหมีความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผูดอยโอกาส
โดยใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลรวมกับองคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา เพื่อใหผูสูงอายุ เด็ก สตรี ผู
พิการ และผูดอยโอกาส ไดรับการดูแลจากองคกรภาครัฐและเอกชน ทำใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น
นโยบายดานการศึกษา
1. สงเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ เพื่อสงเสริม พัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัย และสรางเสริม
ความรูใหแกเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัย
2. สนับสนุนใหขาราชการ เจาหนาที่และผูดูแลเด็กเล็กใหไดรับการฝกอบรมและไดศึกษาตอ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
3. สงเสริมใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนศูนยกลางการเสริมสรางพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัยทั้งดาน
รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา และควบคุมคุณภาพทั้งดานอาหารใหถูกตองตามหลักโภชนาการ ปรับปรุงศูนย
ใหไดมาตรฐานและถูกสุขลักษณะ จัดหาสื่อการเรียน การสอน เครือ่ งเลนภาคสนาม
4. สนับสนุนสงเสริมโรงเรียนในตำบลหนองแมนา ในการจัดกิจกรรมดานวิชาการ การศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะ
การเรียนรูของนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
5. สงเสริมใหมีศูนยการเรียนรูชุมชนตำบล เพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรูและเปนแหลงใหบริการขอมูล
ขาวสาร ทั้งขอมูลดานชุมชนและวิชาการแกนักเรียน นักศึกษา ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน และผูที่สนใจ
6. สนับสนุนและสงเสริมใหมีการสอนพิเศษในชวงปดภาคเรียน เพื่อสรางเสริมความรูความสามารถและ
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๒๗
ทักษะทางวิชาการใหแกนักเรียน
นโยบายดานอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
1. สนับสนุนงานประเพณีและวันสำคัญทางศาสนา เพื่อใหวัฒนธรรมประเพณีไดรับการอนุรักษและสืบทอด
ถึงชนรุนหลัง เชน งานประเพณี สงกรานต แหเทียนพรรษา ประเพณีลอยกระทง ประเพณีแขงเรือภูเขา ประเพณี
ทำบุญกลางบาน เปนตน
2. สนับสนุนและสงเสริมโรงเรียนในตำบลหนองแมนา ในการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญ ญาทองถิ่น เพื่อ เพิ่ม ทั กษะการเรี ยนรูแ ละสร างเสริม คุ ณธรรม จริยธรรมแกนักเรียนระดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
3. จัดใหมีการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของตำบลหนองแมนา
นโยบายดานการสวัสดิการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. สงเสริมงานสังคมสงเคราะหชุมชน โดยการอบรมใหความรูสรางงาน สรางโอกาส สรางอาชีพใหกับคน
ยากจน ผูดอ ยโอกาสใหมีความมั่นคง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
2. สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ เด็ก สตรี และผูดอยโอกาส โดยให
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (อ.ส.ม.) รวมกับองคการบริหารสวนตำบล
หนองแมนา เพื่อใหผูสูงอายุ เด็ก ผูพิการ ผูดอยโอกาส ไดรับการดูแลจากองคกรภาครัฐและเอกชน ทำใหคุณภาพชีวิต
ดีขึ้น
นโยบายดานสาธารณสุข
1. สนับสนุนการปองกันและควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ปองกันและควบคุมโรค เพื่อใหประชาชนมีความเขาใจและไดรับความรูในเรื่องของโรคภัยตางๆ สามารถปองกัน ดวย
ตัวเองได
2. สงเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชนในตำบล โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อใหประชาชน
มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงทั้งเด็ก ผูใหญ และคนชรา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางทั่วหนา
3. จัดใหมีการบริการทางการแพทย ทั้งแพทยแผนปจจุบัน และแพทยทางเลือกในระดับตำบล โดย
ประสานงานใหแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐมาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล เพื่อบริการตรวจโรคแกประชาชน
ในระดับตำบล
4. สงเสริมบทบาท อาสาสมัคร สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (อสม.)ใหมีความพรอมและศักยภาพในการ
จัดการงานบริการสาธารณสุขมูลฐานระดับชุมชน
นโยบายดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. สนับสนุนการฝกอบรม ทบทวนเพื่อความพรอมของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) เพื่อ
ปองกันสาธารณะภัยทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่
2. สนับสนุนศูนยปองกันภัยฝายพลเรือน เพื่อจัดหาอุปกรณในการปฏิบัติหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยฝายพลเรือน
3. สนับสนุนกิจกรรมการรณรงคดานจราจร เพื่อความปลอดภัยในการใชเสนทางคมนาคมและยานพาหนะ
โดยเฉพาะในชวงเทศกาล
4. สงเสริมและสนับสนุนการจัดระบบรักษาความสงบเรียบรอยในเขตตำบลหนองแมนา
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๒๘
นโยบายดานปองกันแกไขปญหายาเสพติด
1. สนับสนุนการแกปญหายาเสพติดรวมกับตำรวจ กำนัน ผูใหญบาน ผูนำชุมชน และสถาบันครอบครัว
เพื่อลดปญหายาเสพติด และใหโอกาสผูที่เคยเสพติด ไดกลับมาใชชีวิตรวมกับคนอื่นในสังคมไดอยางปกติสุข
2. สงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันครอบครัวอบอุนและเขมแข็ง เพื่อเปนหลักฐานในการลดปญหาทางสังคม
และปลูกฝง คุณธรรม คานิยมที่ดีแกบุคคลในครอบครัวและในชุมชน
3. สนับสนุนและสงเสริมการรณรงคปองกันและควบคุมการแพรระบาดของยาเสพติด ทั้งในระดับหมูบาน
ตำบล เพื่อสนองนโยบายตาสับปะรดของอำเภอ
นโยบายดานการกีฬา และนันทนาการ
1. จัดการและสงเสริมใหองคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา เปนศูนยกลางออกกำลังกายและนันทนาการ
ประจำตำบล เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ที่เหมาะสมในการออกกำลังกาย
2. ปรับปรุงสนามกีฬาและยกระดับการแขงขันกีฬาขององคการบริหารสวนตำบลหนองแมนาใหมีมาตรฐาน
เพื่อสรางความเปนเลิศทางกีฬา และสรางนักกีฬาใหกับตำบลทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม
3. สนับสนุนและสงเสริมนักเรียน ประชาชนเขารวมการแขงขันกีฬาระดับอำเภอและจังหวัด เพื่อสราง
เครือขายเชื่อมความสัมพันธระหวางองคกรและชุมชนฯ
4. สงเสริมใหศูนยกีฬาประจำหมูบาน เปนศูนยฝกกีฬาชุมชน เพื่อเสริมสรางทักษะและใหความรูเรื่องการ
เลนกีฬาอยางถูกวิธีแกเด็กและเยาวชน
5. สงเสริมใหมีสวนสาธารณะ สนามเด็กเลน เพื่อนันทนาการ การพักผอนหยอนใจและออกกำลังกาย
****************************
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๒๙

ส่วนที่ ๓
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบตัวชี้บ่งการปฏิบตั ิงาน
(Performance indicators)
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เ ป็น สื่อ
สำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหา
ค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล
โครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบ
บันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิโดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยไช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบ
ตัวบ่งชีก้ ารปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้
๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
เป็นเครื่องมือที่ใช้ วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้
การปฏิบตั ิงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ำเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output)
และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การทำงานต่ อ ไปเงื ่ อ นไขสำคั ญ ของตั ว แบบบ่ ง ชี ้ ก ารปฏิ บ ั ต ิ ก ็ ค ื อ การมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ ม ี ส่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย (key
stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นใน
การดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิ บัติงานจะเริ่มจาการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบตั ิ
และแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า
(early warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ไ ด้ว างไว้
หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น
๒. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๒.๑ ทำให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดดําเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สําเร็จหรือไม สําเร็จเพราะ
เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม
๒.๒ สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหา
วิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได
จะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลสําเร็จตามวัตถุประ
สงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๒.๓ เพื่อนําไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น
๒.๔ เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรร
เงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุ นใหขา
ราชการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม
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๓๐
๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา
๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ
๔. ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๔.๑ กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
๔.๓ ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้
๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
๔.๑ การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้
(๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (10 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี (๕ คะแนน)
(2) การนำแผนไปปฏิบัติ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การดำเนินโครงการ (10 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (๕ คะแนน)
๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้
คะแนน ๓๐ คะแนน
= ดีมาก
คะแนน ๒๕ ขึ้นไป
= พอใช้
ต่ำกว่า ๒๐
= ต้องปรับปรุง
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๓๑
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
➢ มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)
➢ มีการดำเนินการ ๘ – ๙ ขั้นตอน
➢ มีการดำเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน
➢ มีการดำเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน

ลำดับที่
๑

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ได้ 10 คะแนน
ได้ 8 คะแนน
ได้ 6 คะแนน
ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสีป่ ี
การดำเนินการ
กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙
มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน
มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ จุดมุ่งหมาย
มีการทบทวนแผนพัฒนา
มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น
มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา
มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนพัฒนา
มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60
มีการดำเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน

คะแนนเต็ม 10
คะแนนที่ได้ 10 .
มีการดำเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย ✓)
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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๓๒
ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน
ได้ ๕ คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙
คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า ๘๐
คะแนน
ไม่ได้คะแนน
ผลการติดตามและประเมิน
คะแนนเต็ม ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี
คะแนนที่ได้ ๔ .
แผนพัฒนา
การติดตามและประเมิน
คะแนนประเมิน
คะแนนที่ได้
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผล
๙๘ คะแนน
๔
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
โครงการสำหรับแผนพัฒนา
เพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๕)
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม
คะแนน
ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๑๐
๑๐
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
๙
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
๙
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๐
๑๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
๖๐
๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕
๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕
๕
๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ
๓
๓
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
๕
๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (4 ปี)
๓
๓
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๔
๔
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕
๕
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง
๓
๓
๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ทุกโครงการ
๕
๕
๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕
๕
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ
๔
๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ
๕
๕
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๕
๕
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔
๓
๓
รวม
๑๐๐
๙๘
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๓๓
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การดำเนินโครงการ
เกณฑ์การประเมิน : การดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
➢ ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐
➢ ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐
➢ ดำเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป
➢ ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐
ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ
การดำเนินการ
จำนวน
โครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
245
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
107
๒๕๖3
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
59
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
การดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ
25
พ.ศ. ๒๕๖3 (ระหว่าง ตุลาคม ๒๕62 ถึง
มีนาคม ๒๕๖3)
หมายเหตุ

:

ได้ 10 คะแนน
ได้ 8 คะแนน
ได้ 6 คะแนน
ไม่ได้คะแนน

ร้อยละ

คะแนนเต็ม 10
คะแนนที่ได้ 8 .
คะแนน

43.6

-

55.14

-

42.37

-

-

คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3)
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๓๔
ตัวบ่งชีท้ ่ี 4 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ
เกณฑ์การประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น 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
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ
โครงการที่ดำเนินการ
จำนวน
ผลกระทบ
โครงการ
โครงการที่ดำเนินการ
25
ไม่มีผลกระทบ
(ตุลาคม ๒๕62 ถึง มีนาคม ๒๕๖3)
๔.๔ สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้
ลำดับที่
ตัวบ่งชี้
๑
ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี
๒
คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี
๓
การดำเนินโครงการ
๔
ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
10
๕
10
๕
๓๐

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ ๕ .

๕

คะแนนที่ได้
10
5
8
๕
28

ข้อคิดเห็น
จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้ 28 คะแนน ซึ่งสูงกว่า 25 คะแนนขึ้นไป ถือ
ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ การดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาบรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ใน
แผนพัฒนา จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการดำเนินโครงการ เนื่องจากในงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแม่นาสามารถดำเนินการได้เพียงร้อยละ 42.37 ยังไม่ถึง 50% และโครงการที่เหลือเป็นโครงสร้ าง
พื้นฐาน ซึ่งอาจส่งผลทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถ
ดำเนินการแก้ไขปัญาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน
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๓๕
แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ชื่อโครงการ : ..............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล .................................................ตำแหน่ง ..............................................
สังกัด : สำนัก/กอง ...................................................................................................................................
คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก
ลำดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของอปท.
๔
ได้ดำเนินโครงการ
๕
ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน
๖
งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ
๗
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................
...................................................................................................
๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

ไช่

**************************
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ไม่ไช่

๓๖

ส่วนที่ ๔
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา
ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒนาขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับ
การติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผล
ของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึก
ข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ –
๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมี
รายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2563

๓๗
แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประเด็นการประเมิน
๑ คณะกรรมการพัฒนา
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
2. การจัดทำแผนพัฒนา
๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของ อบต.มาจัดทำฐานข้อมูล
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของ อบต. (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาอบต.
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา อบต.ที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา อบต.ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอบต.
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มีการ
ดำเนินการ

ไม่มีการ
ดำเนินการ

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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๓๘
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการดำเนินงานทุกปี
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
๑.๒ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนที่ ๒ ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2563

๔๐

ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
ประจำปี 2563
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร
3. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
4. ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
6. ด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
รวมทั้งสิ้น

ปี ๒๕61
โครงการ
ผลการ
(เป้าหมาย) ดำเนินงาน
13
12
7
0
10
6
3
0
25
5
41
45
99
68

ปี ๒๕๖2
โครงการ
ผลการ
(เป้าหมาย) ดำเนินงาน
11
0
2
0
18
11
2
1
23
11
48
47
104
70

ปี ๒๕๖3
โครงการ
ผลการ
(เป้าหมาย) ดำเนินงาน
14
14
2
1
18
16
4
2
27
14
48
46
113
93

ปี ๒๕๖4

(หมายเหตุ ข้อมูลดูที่ ในระบบ e-plen)
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๔๑

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) โดยมีกำหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
๑.๒ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
จำนวนโครงการ
ปรากฏอยู่ใน
บรรจุใน
คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
ของโครงการที่
ท้องถิ่น
(นำไปปฏิบัติ) ปรากฏในแผนฯ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร
3. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
4. ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
6. ด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

รวม

98
20
26
15
62
๕๐
245

14
2
18
4
27
48
113

1๔.2๙
10
69.23
๒๖.๖๗
๔๓.๕๕
96
46.12

(หมายเหตุ ข้อมูลดูที่ ในระบบ e-plen)
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๔๒
แบบที่ ๓/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อ ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่น าใน
ภาพรวม
คำชี้แจง : แบบที่ ๓/2 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) โดยมีกำหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละครั้ง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนนองแม่นา
2. วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน
กันยายน 2563
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ตามรายยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟนื้ ฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการและคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
80
19
70
30
62
34
55
40
52
43
58
37

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรการบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาในภาพรวม
ระดับความพึงพอใจ
ผลการดำเนินงาน
มาก
ปานกลาง
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในโครงการ/กิจกรรม
43
51
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ของโครงการ/กิจกรรม
40
57
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
49
40
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
55
37
5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
52
40
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
50
46
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
56
44
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองทันความต้องการของประชาชน
50
44
9. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
67
31

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2563

น้อย
5
5
7
8
7
9

น้อย
9
6
14
11
11
7
3
9
5

๔๓
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ใช้แบบสำรวจทั้งหมด 120 ชุด สำรวจทุกหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน สามารถเก็บแบบประเมินได้ 102 ชุด ดังนี้
1. ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามเพศ โดยมีประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามเพศชาย
ร้อยละ 40.20 เพศหญิง ร้อยละ 59.80
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จำนวน
41
61
102

2. ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามช่วงอายุ ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ ประชาชนช่วงอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.16 รองลงมาได้แก่ ประชาชนช่วงอายุ
51 – 50 ปี และจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ช่วงอายุ มากกว่า 60 ปี
คิดเป็นร้อยละ 1
ช่วงอายุ
ต่ำกว่า 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี
รวม

จำนวน
5
19
43
23
11
1
102

3. ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามระดับการศึกษา ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสำรวจความพึง
พอใจมากที่สุด คือ ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 48.04 รองลงมา ได้แก่
ประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30.39 รองลงมาได้แก่ ประชาชนที่มีการศึกษา
ระดับ และจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ประชาชนที่มีการศึกษาระดับสูง
กว่าปริญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญา
รวม

จำนวน
49
31
19
2
1
102
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๔๔

4. ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามอาชีพ ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจมาก
ที่สุด คือ ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 48.04 รองลงมาได้แก่ ประชาชนที่มีอาชีพรับจ้าง
คิดเป็นร้อยละ 19.61 และจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ประชาชนที่มี
อาชีพเอกชน
ระดับการศึกษา
รับราชการ
เอกชน
ค้าขาย
รับจ้าง
นักเรียน
เกษตร
อื่น ๆ
รวม

จำนวน
3
13
20
6
59
1
102

5. ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแม่นา ประชาชนที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วม ร้อยละ 78.43 และ
ประชาชนที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่ไม่ได้เข้าร่วม ร้อยละ 21.57
การมีส่วนร่วม
ได้เข้าร่วม
ไม่ได้เข้าร่วม
รวม

จำนวน
80
22
102
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๔๕
การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ดำเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เป็นไปด้วย
ความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแม่นา จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพ และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๕) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
25๖๑ สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 7 (7) การวัดผลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เป็นไปตาม ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กำหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน
นับแต่วันผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และ ข้อ 29 (3) กำหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสอนต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติด ตามและประเมินผลแผนพัฒ นาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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๔๖
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ปี
การประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐
๑๐
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๒๕
๒๕
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๖๕
๖๕
๓.๑ วิสัยทัศน์
(๕)
(๕)
๓.๒ พันธกิจ
(๕)
(๕)
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์
(๑๐)
(๑๐)
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์
(๕)
(๕)
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
(๑๕)
(๑๕)
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
(๑๐)
(๑๐)
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
(๑๕)
(๑๕)
รวม
๑๐๐
๑๐๐
๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๕) เพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
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๔๗
แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๑๐
๑๐
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
๙
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
๙
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๐
๑๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
๖๐
๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕
๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕
๕
๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ
๓
๓
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณ
๕
๕
ได้ถูกต้อง
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลา
๓
๓
ปี (5 ปี)
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๔
๔
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕
๕
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา 5 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง
๓
๓
๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ทุกโครงการ
๕
๕
๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
๕
๕
ว่าจะได้รับ
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ
๔
๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ
๕
๕
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๕
๕
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ผ.๐1 และ แบบ ผ. ๐2
๓
๓
รวม
๑๐๐
๙๘
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ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผลแผนตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
รายละเอียดรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
รายรับจริง
หมวด

บาท
61,288.17
40,663.20
148,861.56
9,401.66
13,754,003.98
10,511,966
24,526,184.57

1.หมวดภาษีอากร
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
4.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
5.หมวดภาษีจัดสรร
6.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม

รายจ่ายจริง
งบ
1.งบกลาง
2.งบบุคลากร
3.งบดำเนินงาน
4.งบลงทุน
5.งบรายจ่ายอื่น
6.งบเงินอุดหนุน
รวม

บาท
5,124,374.20
8,679,812.30
1,436,923.59
361,345
17,000
1,226,000
16,845455.09

(ถามการเงิน)
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ผลการติดตามและประเมินผลการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ได้ดำเนินโครงการตามข้อบัญ ญั ติง บประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่ ได้รับความร่วมมือ การส่ง เสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ผู้นำ
ท้องถิ่นภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่าง ๆ ประสบความสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ (ผลการดำเนินการตั้งแต่ ตุลาคม
2562 – กันยายน 2563)
ลำดับ
โครงการ / กิจกรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1 โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านเสลียงแห้ง 3
2 โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านหนองแม่นา
3 โครงการก่อสร้างลาน คสล. ศพด.บ้านเสลียงแห้ง 3
4 โครงการก่อสร้างลาน คสล. ศพด.บ้านหนองแม่นา
5 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1
6 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านทานตะวัน
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๐ (ซอยไร่นายทองห่วง ทองดี)
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 (ซอยไร่ทิพย์เสาวรส)
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 (ซอยไร่นายอ่อน เพชรตาด)
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 (ซอยไร่นายศิริ อ่อนละมูล)
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 (ซอยหนองแม่นาพัฒนา ซอย6)
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 (ซอยมาตุลีพัฒนา)
13 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.5
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 (ซอยไร่นายประมิต มีคำ)
15 โครงการก่อสร้างลาน คสล. ม.๙ (หน้าหอประชุมหมู่บ้าน)
16 โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.หลังเก่าพร้อมห้องน้ำ
17 โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ
18 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
รวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร
1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ

งบประมาณ

การดำเนินการ

100,000
100,000
80,000
216,000
200,000
200,000
213,000
213,000
213,000
213,000
258,000
213,000
200,000
213,000
257,000
330,000
200,000
50,000
3,469,000

กันเงิน
กันเงิน
กันเงิน
กันเงิน
กันเงิน
กันเงิน
กันเงิน
กันเงิน
กันเงิน
กันเงิน
กันเงิน
กันเงิน
กันเงิน
กันเงิน
กันเงิน
กันเงิน
200,000
ไม่ได้ดำเนินการ
200,000

50,000

25,400

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2563

50
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าตัดหญ้า ปลูกต้นไม้ ถากถาง
พื้นที่ป่าสาธารณ
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด
3
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองแม่นา
รวม
2

40,000
30,000
120,000

ลำดับ
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
1
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
60,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
2
233,800
เล็กเสลียงแห้ง 3
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์
3
389,400
พัฒนาเด็กเล็กหนองแม่นา
4
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20,000
5
สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศพด.โรงเรียน
506,000
6
อุดหนุนโรงเรียนหนองแม่นา (ค่าอาหารกลางวัน)
712,000
7
โครงการอบรมการเป็นพิธีกรในงานพิธีการ
20,000
8
โครงการรวมพลังสตรี ตำบลหนองแม่นา
10,000
9
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
20,000
10 โครงการประเพณีวันสงกรานต์
60,000
11 โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
10,000
12 โครงการประเพณีทำบุญกลางบ้าน
230,000
13 โครงการประเพณีลอยกระทง ม.8,9,10
30,000
14 โครงการทำบุญรำลึกพันตรีทองแดง บุญญานุสนธิ์
30,000
15 โครงการประเพณีลอยกระทง ม.5,6
20,000
16 โครงการทำบุญรำลึกพันตรี กายสิทธิ มณีภาค
10,000
17 โครงการประเพณีแข่งกระทะ ม.3
25,000
18 โครงการประเพณีแข่งเรือภูเขา ม.7
65,000
19 โครงการจัดงานรัฐพิธี
31,000
โครงการจัดงานส่งเสริม สืบสานประเพณีท้องถิ่น กาชาด
20
40,000
มะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2563

19,000
ไม่ได้ดำเนินการ
44,400
การดำเนินการ
60,000
208,061
335,664
20,000
448277.56
676,000
6,350
ไม่ได้ดำเนินการ
13,100
ไม่ได้ดำเนินการ
ไม่ได้ใช้งบประมาณ
230,000
ไม่ได้ดำเนินการ
30,000
20,000
10,000
25,000
65,000
31,000
40,000

51
รวม
2,522,200
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1
โครงการป่าชุมชนตำบลหนองแม่นา
30,000
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (จิตอาสา
2
10,000
สร้างป่า รักษ์น้ำ)
3
โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
10,000
4
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
10,000
5
โครงการหนองแม่นาเมืองสะอาด Big Cleaning Day
10,000
6
โครงการชุมชนปลอดขยะ (zero waste)
20,000
7
โครงการจัดทำถังขยะอินทรีย์
65,000
รวม
155,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กีฬานันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
1
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่
15,000
2
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์
15,000
3
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.
80,000
4
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
200,000
5
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
60,000
6
โครงการสำรวจสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข 8,000
บ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัติยราชนารี
7
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
35,000
ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัติยราชนารี
8
โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
30,000
9
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
30,000
10 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง
20,000
11 โครงการแข่งขันกีฬาหนองแม่นารวมใจต้านยาเสพติด
160,000
12 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเขาค้อ
200,000
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ท้องถิ่นชุมชนจังหวัด
13
50,000
เพชรบูรณ์ ของอำเภอเขาค้อ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2563

2,218,453
3,300
ไม่ได้ดำเนินการ
ไม่ได้ดำเนินการ
ไม่ได้ดำเนินการ
10,000
11,850
51,160
76,310
14,930
ไม่ได้ดำเนินการ
ไม่ได้ดำเนินการ
106,100
59,250
๓,105

34,400

30,000
ไม่ได้ดำเนินการ
3,000
ไม่ได้ดำเนินการ
ไม่ได้ดำเนินการ
ไม่ได้ดำเนินการ

52
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ท้องที่สานสัมพันธ์ความร่วมมือ
10,000
ในการปฏิบัติงานในตำบลหมู่บ้านและชุมชน
โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
15
35,000
เพชรบูรณ์
โครงการเทศกาลท่องเที่ยวฤดูกาลฤดูหนาว อบหมอกกอด
16
100,000
หนาว ดูดาวที่เขาค้อ
17 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
3,964,800
22 เบี้ยยังชีพผู้พิการ
1,152,000
18 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
30,000
รวม
6,194,800
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1 โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/การปกป้อง
2
20,000
สถาบันสำคัญของชาติ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารกิจการระบบประปา
3
20,000
หมู่บ้าน
4 โครงการ อบต.เคลื่อนที่
20,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
5
40,000
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
6 ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
20,000
7 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
200,000
8 ค่าจ้างซ่อมแซมปรับปรุงสาธารณูปโภค
40,000
9 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
165,400
รวม
545,400
รวมทั้งสิ้น
13,006,400
14

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติทั้งหมด
จำนวนโครงการพัฒนาที่ติดตามและประเมินผล
จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว
คิดเป็น

=
=
=
=

75 โครงการ
75 โครงการ
50 โครงการ
66.67 %

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2563

10,000
ไม่ได้ดำเนินการ
100,000
3,542,000
1,179,200
18,000
5,105,135
ไม่ได้ดำเนินการ
ไม่ได้ดำเนินการ
ไม่ได้ดำเนินการ
ไม่ได้ดำเนินการ
ไม่ได้ดำเนินการ
17,000
ไม่ได้ดำเนินการ
18,000
161,345
196,345
7,840,643

53
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ได้ดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.
2563 ในเขตพื้นที่ ดำเนินเป็นไปตามแผนดำเนินงานในการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดต่าง โดยได้รับความ
ร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ
ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีรูปภาพประมวลผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปีง บประมาณ พ.ศ.
2563 ดังต่อไปนี้
รูปภาพผลการติดตามและประเมินผลการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2563

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2563

54

โครงการป่าชุมชนตำบลหนองแม่นา

โครงการจัดทำถังขยะอินทรีย์

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2563

55
โครงการหนองแม่นา Big Cleaning Day

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2563

56
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2563

57
โครงการฝึกอบรมอาชีพ

นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ยังดำเนินโครงการ / กิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกมากมาย ตามวิสัยทัศน์ของคณะบริหารที่ว่า “หนองแม่นา
ตำบลท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตรปลอดภัย มีน้ำใช้อย่างทั่วถึงเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ใส่ใจคุณภาพ
ชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”
ทั้งนี้ หากประชาชนหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์จะเสนอความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา สามารถติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แม่นา เพื่อจะได้พิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสอนงความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ในระยะต่อไป
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ส่วนที่ ๖
วิธีการติดตามและประเมินผล คือจะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนิน
ตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร รวมทั้ง ถนนรางระบายน้ำ หนอง คลอง
สระ สวนสาธารณะ เป็นต้น วิธีการติดตามและประเมินผลเช่ นนี้ต้องมีการเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)
ทั้ง นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จัง หวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ดังนี้
๑. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
➢ ผลการติดตามและประเมินผล
ลำดับ
โครงการ / กิจกรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1 โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านเสลียงแห้ง 3
2 โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านหนองแม่นา
3 โครงการก่อสร้างลาน คสล. ศพด.บ้านเสลียงแห้ง 3
4 โครงการก่อสร้างลาน คสล. ศพด.บ้านหนองแม่นา
5 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1
6 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านทานตะวัน
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๐ (ซอยไร่นายทองห่วง ทองดี)
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 (ซอยไร่ทิพย์เสาวรส)
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 (ซอยไร่นายอ่อน เพชรตาด)
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 (ซอยไร่นายศิริ อ่อนละมูล)
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 (ซอยหนองแม่นาพัฒนา ซอย6)
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 (ซอยมาตุลีพัฒนา)
13 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.5
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 (ซอยไร่นายประมิต มีคำ)
15 โครงการก่อสร้างลาน คสล. ม.๙ (หน้าหอประชุมหมู่บ้าน)
16 โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.หลังเก่าพร้อมห้องน้ำ
17 โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ
18 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
รวม

งบประมาณ
100,000
100,000
80,000
216,000
200,000
200,000
213,000
213,000
213,000
213,000
258,000
213,000
200,000
213,000
257,000
330,000
200,000
50,000
3,469,000

การดำเนินการ
กันเงิน
กันเงิน
กันเงิน
กันเงิน
กันเงิน
กันเงิน
กันเงิน
กันเงิน
กันเงิน
กันเงิน
กันเงิน
กันเงิน
กันเงิน
กันเงิน
กันเงิน
กันเงิน
200,000
ไม่ได้ดำเนินการ
200,000
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59
เนื่องจากมีปัญหาในการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 จึงทำให้ไม่
สามารถดำเนินการได้
๒. ครุภัณฑ์
๒.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน
๒.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๒.3 ครุภัณฑ์การเกษตร
๒.4 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
๒.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
๒.6 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
๒.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
๒.8 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
๒.9 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
๒.๑0 ครุภัณฑ์สำรวจ
๒.๑1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
➢ ผลการติดตามและประเมินผล
ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาตามรายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 (หมวด
ครุภัณฑ์) จำนวน 177 รายงาน ใช้งานได้ดี จำนวน 170 รายการ มีที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 7 รายการ การ
ตรวจสอบครุภัณฑ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ
พัสดุที่ชำรุด
๓. วัสดุ
วัสดุที่จำเป็นจะต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งของโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น โดยรายละเอียดดังนี้
๓.๑ วัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ
๓.๒ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟ
๓.๓ วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาดพื้น แก้วน้ำ
๓.๔ วัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย สี ตะปู สังกะสี
๓.๕ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ง สัญญาณไฟกระพริบ
๓.๖ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง
๓.7 วัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตูรพืชและสัตว์ พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ ปุ๋ย
๓.8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์
๓.9 วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก
๓.๑ วัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น น้ำยาดับเพลิง
➢ ผลการติดตามและการประเมินวัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุดังกล่าว ซึ่งมีวัสดุประเภทคงทนและวัสดุที่ใช้
แล้วสิ้นเปลืองหมดไป การจัดซื้อวัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นามีกรรมการในการตรวจรับวัสดุ และมี
ผู้รับผิดชอบในการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ สามารถตรวจสอบได้การเบิกจ่ายได้ วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
ไม่ปรากฏกว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ วัสดุที่เบิกได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
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๖๐

ส่วนที่ ๗
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ดำเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเขต อปท.ข้างเคียง
ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมี
ดังนี้
๑. ผลการวิเคราะห์กรอบยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายใน เป็ น การตรวจสอบ ประเมิ น และกรองปั จ จั ย หรื อ ข้ อ มู ล จาก
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและ
หลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน โดยคณะกรรมการได้ด ำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด
S
จุดแข็ง (Strength=S)
W จุดอ่อน (Weakness= W)
S1 1. ทรัพยากรธรรมชาติในตำบลหนองแม่นามี
W1 1. พื้นที่เป็นเป็นป่าเขา การคมนาคม ขนส่งไม่
ความอุดมสมบูรณ์
สะดวก
S2 2. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม
W2 2. ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้
S3 3. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
เป็นรู้จัก
มากที่สุด สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความ W3 3. บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ทั่วถึงและ
ต้องการของประชาชนได้มากที่สุด
เพียงพอ
S4 4. มีอัตลักษณ์เฉพาะด้าน ประเพณี วัฒนธรรม W4 4. ขาดความรู้ / ผู้รู้ด้านภาษา / การท่องเที่ยว
และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่หลากหลาย
สามารถพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว W5 5. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการ
ทำลายสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น
S5 5. มีแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่
W6 6. แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งอยู่ในเขตป่าสงวน
ชัดเจน
เขตอุทยานแห่งชาติ ยากต่อการเข้าถึงและ
S6 6. มีภูมินิเวศน์ที่เหมาะสมที่จะเป็นเมืองน่าอยู่
พัฒนา
น่าอาศัย และน่าท่องเที่ยว
W7 7. ช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกหนักและในช่วงฤดูแล้ง
S7 7.ระบบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีความ
จะมีสภาวะอากาศที่แล้งยาวนาน
เข้มแข็ง
W8 8. มีแหล่งน้ำแต่ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่
S8 8. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล
เนื่องด้วยเป็นพื้นที่ป่าเขา
S9 9.ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองสูง มีความรัก W9 9. เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน
ใคร่ สามัคคีของคนในชุมชน
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๖๑

O
O1
O2
O3
O4

O5

O6

O7

โอกาส (Opportunity=O)
1. เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลักของจังหวัด
2.มีการให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3. ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ
4. นโยบายการกระจายอำนาจเป็ นสาเหตุ ให้
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ นต้ อ งปรั บ บทบาท
ภารกิจ หน้าที่ และพัฒนาระบบบริหารงานของ
ท้ อ งถิ ่ น ให้ มี ค วามเข้ มแข็ งและมีร ะบบบริหาร
จัดการที่ดี
5.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 กำหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นมีอำนาจหน้า ที ่ในการจัดระบบบริ ก าร
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
โดยที ่ ห น่ ว ยงานราชการส่ ว นกลางและส่ ว น
ภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และถ่ายทอด
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาก
ขึ้น
7. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น
แบบบูรณาการ

T อุปสรรค (Threat=T)
T1 1. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ
ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. เกิ ด ปั ญ หาภั ย แล้ ง ทำให้ ข าดแคลนน้ ำ
T2 อุปโภค - บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง
3. สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สาธารณะที่ดิน
T3 เขตป่าสงวนแห่งชาติถูกบุกรุกเป็นจำนวนมาก
T4 4. มี ก ารแสวงหาผลประโยชน์ จ ากการใช้
ทรัพยากรเพื่อหวังผลตอบแทนในระยะสั้น
T5 5. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม วิกฤติ
โลกร้อน ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป ภัยพิบัติ
ต่างๆ ส่ง ผลกระทบต่อการดำรงชีวิ ตและการ
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม
T6 6. สภาวการณ์ทางการเมืองที่ไม่มั่นคง นโยบาย
รั ฐ บาลที ่ ไ ม่ ม ี ค วามต่ อ เนื ่ อ งส่ ง ผลต่ อ การ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. งบประมาณมีจำนวนจำกัด และขาดการ
T7 สนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินโครงการ
ขนาดใหญ่

2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น
เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สัง คม สิ่ง แวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
2.1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1.1 แหล่งน้ำ เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรในฤดูร้อน ความ
ต้องการของประชาชน คือ ต้องการให้ มีการก่อสร้างแหล่ง น้ำสำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรให้เพียงพอและ
ทั่วถึง ได้แก่ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ สระเก็บน้ำ ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน ขุดเจาะบ่อบาดาล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ให้ทั่วถึง ขุดบ่อน้ำตื้นเพิ่มเติม จัดซื้อถังเก็บน้ำให้แต่ละหมู่บ้าน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2563

๖๒
2.1.2 การคมนาคม ปัญหาถนน เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก เนื่องจากเส้นทางที่มีอยู่บางส่วนยังเป็นถนน
ดิน ถนนลูกรัง ไม่ได้มาตรฐาน เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนขาดการเชื่อมโยงให้เป็นระบบ ความต้องการของประชาชน คือ
ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวก ปลอดภัย ครอบคลุม ได้แก่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านและพื้นที่การเกษตร
2.1.3 ไฟฟ้า ปัญหาไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะไม่ทั่วถึง ความต้องการของประชาชน คือ การมี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน การขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงและเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ทั้งภายใน
หมู่บ้านและเข้าพื้นที่เกษตร
2.2 ด้านเศรษฐกิจ
2.2.1 อาชีพเสริม ความต้องการของประชาชน คือ ให้มีการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในหลากหลาย
อาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้หลายช่องทาง การรวมกลุ่ม การก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน การก่อสร้างร้านค้าเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน การแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
2.3 ด้านสาธารณสุข
2.3.1 ส่งเสริมสวัสดิการให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เด็ก ผู้สูง อายุ ผู้พิการอย่างทั่วถึง การบริการ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐาน การส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ
2.4 ด้านการเมือง การบริหาร
2.4.1 ประชาชนยังไม่กล้าแสดงออกทางการเมืองเท่าที่ควร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและการพัฒนาชุมชนมีน้อย ความต้องการของประชาชน คือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้ง ในภาครัฐ
เอกชน และประชาชนในการพัฒนาชุมชนและทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน แบบบูรณาการ
2.5. การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.5.1 การพัฒนาระบบการศึกษาให้มีมาตรฐาน
2.5.2 อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.6. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.6.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมในพื้นที่ถูกบุกรุก เพื่อทำการเกษตร เพราะประชาชนขาด
ความรู้ความเข้าใจและขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป้องกัน บำรุงรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม
ขาดการเอาใจใส่ดูแล หวงแหนธรรมชาติภายในตำบล ความต้องการของประชาชน คือ ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้
ประชาชนเกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในตำบล เพื่อประโยชน์ และความอุดม
สมบูรณ์ต่อไปในภายภาคหน้า
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