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ส่วนท่ี  ๑ 
 

บทน า 
 

  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2552 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมาก
ขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากร
จ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อ
การท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ 
ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน  
๕)  ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน  

ดังนั้น  การวางแผน  คือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่ง
บอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตาม
หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติ
การด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้าหากโครงการมีระบบ
ติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
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แก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ
มักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึง
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน
แต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท า
รายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มี
ความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดใน
ส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จาก
การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม ่อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) 
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุง
และการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น   เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซี่งประกอบไปด้วย การวางแผนพัฒนาสี่ปี  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  
ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ  (๑)  ก าหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี   

 ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  คณะกรรมการ
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ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

1.ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผน 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  

นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ใน
รูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการ
ท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร   เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  
นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้
ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่
ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัย
น าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะ
กระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 

2.ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผล
การใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 



๔ 
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๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 
๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามป ี  

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพ่ึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่
จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้อง
หยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้หมั้นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้ เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     

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



๕ 
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4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559  ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

 

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

 

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

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

 

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑๓ (๓)  

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๔ 
(๕)   

 
 

 



๖ 
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ผังขั้นตอนการด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 



๗ 
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5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.7/ว 6046  ลงวันที่ ๑9  ตุลาคม  ๒๕61  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 

๕.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
 
 



๘ 
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๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน

มีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มี
แหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   
   2) ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร 
    มีการส่งเสริมและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน สนับสนุนพัฒนาด้านการเกษตร 
เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและเพียงพอในการ
ด ารงชีวิต   
   3) ด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี 

การจัดการและสนับสนุนการศึกษา และส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริม
อนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และ
ความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและ
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 
   4)  ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ
ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น  เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ในชุมชนให้คงอยู่และถาวร 
   5)  ด้านการท่องเที่ยว  กีฬานันทนาการ  และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและเพียงพอใน
การด ารงชีวิต  มีการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพ
ความเป็นอยู่ดีขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท       

 6) ด้านการเมืองการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  ประชาชนในพ้ืนที่กล้าแสดงออกทางการเมือง การมีร่วนร่วมของประชาชนในการ

ส่งเสริมประชาธิปไตยและพัฒนาชุมชนและท ากิจกรรมต่าง ๆ แบบบูรณาการ 
     

 (๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม ่

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
 
 
 



๙ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   
  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ง

ส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ   
      

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่ 

๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแม่นา มีหมู่บ้านและพ้ืนที่ท าการเกษตรบางส่วนติดพ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่อุทยาน พ้ืนที่ทหาร และเขต อปท.
ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน 
โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัย

ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  
เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม   
 
๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน

พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๕.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 
 



๑๐ 
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6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 

 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วง
เวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย ( stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
   

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูล

แผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิง
คุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  
แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

 

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
 เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการ

ตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดย
ด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพ
ของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่า
ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data 
analysis)  

 

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูลมา

วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

 
 



๑๑ 
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(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจาก แผนพัฒนาสี่ปี  แผนการด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่
ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
 

7. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
     

 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนนิการติดตามประเมินผล
ตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา ดังนี้   

๗.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

 

๗.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี

การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
                 ต าบลหนองแม่นาในภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
                 ต าบลหนองแม่นาในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหาร 
                 ส่วนต าบลหนองแม่นา (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
 

๗.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 

8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 

http://www.dla.go.th/


๑๒ 
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๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  
ทรัพยากรที่ตอ้งใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

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

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

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท า
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก กค็วรยกเลิกท้ิงเสีย   

 
 
 
   



๑๓ 
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ส่วนท่ี ๒ 
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่ามี

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 

แผนยุทธศาสตร ์
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒   มีทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคงประสบ
สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่
รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศใน
ปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพ
การศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่ง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  



๑๔ 
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ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    
วิสัยทัศน์   
“ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”   
น าไปสู่กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้  

1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.2 การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
 1.3 การปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 2.1 สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น ส่งเสริม

การค้าและการลงทุน ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน  
 2.2 พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของ

ผู้ประกอบการไทย พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
 3.2 สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
 3.3 สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 4.1 สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 4.2 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
 6.1 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
 6.2 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 



๑๕ 
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 6.3 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
 6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ 
 6.5 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และ

สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่
เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 

 

๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝุหาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลั วต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

๕.  นโยบายของรัฐบาล   
๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 
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๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 

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

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา
โดยทันท ีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด 
ทีล่ักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการปูองกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยา
เสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดินปูองกัน
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และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปูองกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง 

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ ท าผิด

ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  ตาก  สุโขทัย  อุตรดิตถ์)  
ประกอบด้วย   

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
                        "ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน" 
พันธกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1   
1. ยกระดับรายได้และกระจายรายได้  ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน  
2. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มเข็งและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานการพัฒนาผลิตภาพและการ

สร้างสรรค์   
3. สร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  
1. พัฒนาการค้า  การบริการ  และเครือข่ายคมนาคมสี่แยกอินโดจีน  
2. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ประวัติศาสตร์ กีฬาและวัฒนธรรม  
3. พัฒนาการกระบวนการผลิต  การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร  
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 

เป้าประสงค์  
1. เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาคและต่างประเทศเพ่ือใช้ศักยภาพแหล่งที่ตั้งและความ

พร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ้าน  
2. เป็นจุดรองรับและประสานการเชื่อมโยงการค้าชายแดน  
3. เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างศักยภาพการผลิตและบริการที่ประทับใจ  



๑๘ 
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4. พัฒนาการค้าการลงทุนและความร่วมมือชายแดนไทย - พม่า /ไทย - ลาว  
5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เชิงนิเวศและประวัติศาสตร์  
6. สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว  
7. รักษาความสมดุลระหว่างการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชน   
8. พัฒนาระบบฐานข้อมุลการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  
9. สร้างรายได้ทั้งด้านการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน   
10.ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีมูลค่าเพ่ิมที่ยั่งยืน   
11.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

กลยุทธ์  
1. เชื่อมโยงเส้นทางพม่า แม่สอด บ้านโคก ลาว เพื่อรองรับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของกลุ่ม

จังหวัด 
2. มีศูนย์ข้อมูลที่เชื่อมระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการค้า การลงทุนของกลุ่ม

จังหวัดฯ สู่อินโดจีน  
3. ยกระดับ จุดผ่อนปรนบ้านภูดู่ อ าเภอบ้านโคกให้เป็นด่านผ่านแดนถาวร   
4. ส่งเสริมสภาบันการศึกษาในกลุ่มจังหวัดฯ พัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองการพัฒนาด้านการค้าการลงทุน 

การท่องเที่ยวและบริการโดยเฉพาะด้านการเป็นศูนย์กลางการเงินของกลุ่มจังหวัด  ภูมิภาคและอินโดจีน   
5. พัฒนาให้พื้นที่เป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอินโดจีนและประเทศจีน 

 6. ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น   
7. พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เช่นการสร้างไกด์ท้องถิ่น    
8. ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวไห้ได้มาตรฐาน   
9. การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวย้อนรอยอดีตผ่านการจัดท าสารคดีหรือเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์ให้แก่

กลุ่มลูกค้า  
10. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและจูงใจกลุ่มนักท่องเที่ยว 
11. พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมุลการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด   
12. เชื่อมโยงหัตอุตสาหกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ชุมชนเข้ากับการท่องเที่ยว   
13. สร้างแบรนด์กลุ่มกลุ่มจังหวัดด้านการท่องเที่ยวให้ชัดเจน (ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่ง)  
14. จัดระบบบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิต เกษตรกร เครือข่าย และสถาบันเกษตร   
15. จัดระบบองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้ผลิต เกษตรกร เครือข่าย และสถาบันเกษตร   
16. พัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม   
17. ส่งเสริมการบริหารจัดการกลไกลการตลาด   
18. พัฒนาคุณภาพการผลิต   
19. พัฒนาเครือข่ายเพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่    
20. ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 21. บริหารจัดการ ปูองกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ    
22. พัฒนาระบบจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

วิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ 
"เพชรบูรณ์เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" 

 
พันธกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 1. พัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ียั่งยืน  
 2. สร้างเมืองเกษตรกร  
 3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 5. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกและปลอดภัย  
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์    
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมมูลค่าการเกษตรโดยการส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่า (ผลิต - อุตสาหกรรม - 
ค้าขาย - บริการ - ท่องเที่ยว)   
เป้าประสงค์   
 1. เพิ่มรายได้ภาคเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรมและบริการ    
 2. เกษตรกรได้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านการผลิต  
 3. ภาครัฐมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว และมีการประสานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ  
 4. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาสมรรถนะ   
กลยุทธ์ / วิธีการ  
 1. พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเพ่ิมมูลค่า   
 2. ส่งเสริมการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารเพื่อสุขภาพท่ีเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยว  
 3. ส่งเสริมภาคอุตสหกรรมการเกษตร การค้า  การลงทุนและภาคธุรกิจบริการ  
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการผลิตแก่เกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 5. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  
 6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ  
 7. สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
 8. วิจัย / พัฒนา (R+D) และบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การเร่งรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เป้าประสงค์   
 1. ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู เพ่ือสร้างความสมดุล
ระบบนิเวศและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตการเกษตรและการท่องเที่ยวของจังหวัด 
รวมถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก    
 2. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ความหลากหลายทางชีวภาพมีความยั่งยืนและมี
คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี  
 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวะภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดแบบบูรณาการเชิงรุก  
 4. องค์กรมีการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัด   



๒๐ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

กลยุทธ์ / วิธีการ    
 1. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ ดิน น้ า และความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 2. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม  
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
 4. เพิ่มศักยภาพบุคลากรและใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงนิเวศน์ เชิงเกษตร  
เป้าประสงค์  
 1. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน  
 2. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว  
 3. แหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา  
 4. บุคลากร เครือข่าย และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น   
กลยุทธ์ / วิธีการ   
 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่  
 2. พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  
 3. เพิ่มความหลากหลายของสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว  
 4. พัฒนามาตรการให้บริการด้านการท่องเที่ยว  
 5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว  
 7. ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรเครือข่าย และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กลุ่มและประชาชนให้มีคุณภาพ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (เพชรบูรณ์เข้มแข็ง)    
เป้าประสงค์   
 1. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น  
 2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้   
 3. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีสุขภาพดี  
 4. ประชาชนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ครอบครัวเข้มแข็ง  
 5. ภาครัฐมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการบริการที่ได้มาตรฐาน   
 6. มีเครือข่ายชุมชนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  
 7. ระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีได้รับการพัฒนา   
กลยุทธ์ / วิธีการ   
 1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ จปฐ   
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   
 3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ  
 4. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง  
 5. ส่งเสริมการอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน  
 6. ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดสารพิษ  
 7. พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข  
 8. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 9. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  



๒๑ 
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 10. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร  
 

เป้าประสงค์  
 1. เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
 2. จัดระบบการคมนาคม ขนส่งที่ความปลอดภัย สะดวกและความปลอดภัย รวมทั้งเป็นระบบขนส่งที่ยั่งยืน  
 3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ให้ความส าคัญกับรูปแบบการเดินทางท่ีเน้นมาตรการและ
เทคโนโลยีที่สนับสนุนด้านความปลอดภัย  
 4. เพ่ือพัฒนาเชื่อมโยงระบบคมนาคม สนับสนุนการท่องเที่ยวและการพัฒนาเมือง  
 5. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของจากทุกภาคส่วน  
  
กลยุทธ์ / วิธีการ  
 1. พัฒนาระบบขนส่งเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
 2. พัฒนาระบบขนส่งแบบยั่งยืนและการพัฒนาเมืองน่าอยู่  
 3. พัฒนาโครงข่ายคมนาคม  
 4. เพิ่มความปลอดภัยของระบบคมนาคมขนส่งและจราจร   
 6. พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ   
 7. พัฒนาระบบคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวและการพัฒนาเอกลักษณ์ของเมือง  
 8. แก้ไขปัญหาการขนส่งและจราจร 
 

9. นโยบายการพัฒนาพื้นที่ของอ าเภอเขาค้อ   
 ด้านที่ 1  การจัดการขยะในพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อ   
 ด้านที่ 2 การแก้ไขปัญหายาเสพติด   
 ด้านที่ 3 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภคและการเกษตร  

ด้านที่ 4 การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นท่ีอ าเภอเขาค้อ 
 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
“ท้องถิ่นก้าวไกล  ใส่ใจคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจก้าวหน้า  เกษตรพัฒนา  ล้ าค่าวัฒนธรรม  พัฒนาการท่องเที่ยว  
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 6. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 
 
 



๒๒ 
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11.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ  จังหวัด 
  11.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  11.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
  12.3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
  12.4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  12.5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 
  12.6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

๑2.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ กมราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการ
จัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต้กระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนใน
ชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม
และด้านอ่ืนๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี้  
 ๑)  แผนท าเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน

แผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่  แผนชุมชน
จะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  
โครงการกิจกรรม  ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้    

๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ า  ไฟฟูาส่องสว่าง 
๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  เช่นการขุดลอกคู่คลอง  จัดหารเหล่องน้ าเพ่ือการเกษตร 
๓)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   
๔)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการ

ท่องเที่ยว  การจัดท าการแข่งขันกีฬา 
๕)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด 
๖)  ด้านการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 
๗)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
๘)  ด้านการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีความรู้เพียงพอ 

 ๙)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ 
 ๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  ปัญหาฝุุนละออง  กลิ่นเหม็น  

๑๑) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๒)  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  การติดตั้งสัญญาณไฟ

กระพริบ  ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 
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๑3.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ  หนังสือจังหวัด
นครราชสีมา  ด่วนที่สุด ที่ พช ๐๐๒๓.7/ว 417  ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕60  เรื่อง  การส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการ
จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลการเกษตร  
เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น ปริมาณ
น้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือ
ประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับ
ชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เทศบาลจึงต้อง
ประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ือให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่ง
น้ าเพ่ือเทศบาลจะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วน
ต าบลแห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพ้ืนฐานของ
ประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจ
ข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้  
 ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 
 14.วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

“หนองแม่นาต าบลท่องเทีย่วเชิงนิเวศน์  เกษตรปลอดภัย มนี า้ใช้อย่างทัว่ถึง 
                      เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ใส่ใจคุณภาพชีวติ ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ” 
 
15.  พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา 
 15.1จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 
 15.2จัดให้มีการบ ารุงรักษาและขยายไฟฟูา,ประปา,โทรศัพท์ 
 15.3การวางผังเมือง 
 15.4จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดเก็บรายได้ 
 15.5มีการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
 15.6ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัย 
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 15.7เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 15.8จัดสวัสดิการสังคม 
 15.9ส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างได้มีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 15.10ส่งเสริมให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปูองกันและระงับสาธารณภัย 
 15.11ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 15.12จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
 15.13การจัดการบริหารเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ 
 15.14 จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เครื่องมือเครื่องใช้ในการเรียนการสอนให้
ทันสมัยและเพียงแก่ความต้องการ 
 15.15 ส่งเสริมด้านกีฬาและด้านนันทนาการ 
 15.16อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 15.17ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา ขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 15.18พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน 
 15.19 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา 
 

16.  จุดม่ังหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
   16.1 การคมนาคมทางบกมีความสะดวกเร็ว 
 16.2 ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง 
 16.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่และใช้ประโยชน์อย่างสมดุล 
 16.4 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานกับ อบต. 
 16.5 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 16.6 การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน 
 16.7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
 16.8 ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพท่ัวถึง 
 

17. ยุทธศาสตร์และแนวทางการการพัฒนา คือ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
๑.2 การก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร  
๒.1 การส่งเสริมการสร้างอาชีพ และกลุ่มอาชีพ การอบรมให้ความรู้ และปัจจัยการผลิต 
๒.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตร และศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร 
๒.3 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เพ่ิมคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
๒.๔ การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๕ การส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ และภัยอื่นๆ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  
๓.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ และนอกระบบ 
๓.2 การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓.3 การส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดี 
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.1 การสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม 
๔.2 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ    
      สิ่งแวดล้อม 
๔.๓ การสนับสนุนการสร้างจิตส านึกการรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กีฬานันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๕.๑ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงเกษตร เชิงนิเวศน์ วัฒนธรรม และประเพณี 
๕.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
๕.๓ การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน สตรี ฯ 
๕.๔ การส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
๕.๕ การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๕.๖ การส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๖.๑ การส่งเสริมความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๖.๒ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร ให้มีขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน 
๖.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองและการบริหาร การให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย 

 ๖.๔ การพัฒนาการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   
18.  นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นาได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  
โดยมีสาระส าคัญที่จะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 
 
นโยบายเร่งด่วน 
ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนภายในหมู่บ้าน และถนนสายสะเดาพงหนองแม่นาให้มีสภาพที่ดีสะดวกต่อการคมนาคม 

1. ปรับปรุง ซ่อมแซม ถังกรองน้ าและระบบการจ่ายน้ า รวมทั้งการบริหารจัดการกิจการประปาของหมู่บ้าน 
เพ่ือให้มีน้ าประปาที่สะอาด ในการบริโภค และน้ าประปาอย่างพอเพียงในการอุปโภค เพ่ือเสริมคุณภาพ
ชีวิตคุณภาพของประชาชน 

2. ส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ให้เป็นศูนย์กลางประสานงานการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของต าบล และสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพ ผลิตและแปรรูปสินค้าให้ได้
มาตรฐานตามท่ีรัฐบาลและต่างประเทศก าหนดเพื่อเป็นการสร้างรายได้ของกลุ่มต่างๆ ให้มีรายได้ท่ียั่งยืน 

3. เปิดโอกาสให้ผู้น าท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรต่างๆ และพ่ีน้อง ประชาชน ได้แสดงความคิดเห็น
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาต าบลหนองแม่นา ให้เจริญก้าวต่อไป 

4. ปรับภูมิทัศน์ บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา ให้ดีขึ้นและสวยงาม 
5. ส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์และท าแผนแม่บทของชุมชนพร้อมกับ

ประสานงานระหว่างชุมชนกับผู้บริหารท้องถิ่นให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
6. ส่งเสริมให้มีรถกู้ชีพกู้ภัยประจ าศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัย ฝุายพลเรือน(อปพร.) 
7. จัดเตรียมเครื่องนุ่งห่มส าหรับปูองกันภัยหนาวให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงวัย ผู้พิการ 



๒๖ 
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8. ส่งเสริมให้ระบบสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา ให้เป็นสื่อกลาง
เชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก 

นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง ถนน สะพาน เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม การขนส่งทางการเกษตร การ

ท่องเที่ยว ให้สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล 
2. บ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
3. จัดให้มีไฟฟูาสาธารณะ ให้มีความพอเพียงกับความต้องการของประชาชนทุกหมู่บ้าน 
4. ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ เพ่ือรับการ

สนับสนุนการบริการสาธารณะประโยชน์ 
นโยบายด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 

1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ เพ่ือพัฒนารายได้ของครัวเรือนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สู่ชุมชนเข้มแข็ง และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง และเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากอาชีพหลัก 

2. ส่งเสริมพัฒนาระบบการผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนาผลิตผล
ควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและฟ้ืนฟู
สภาพดินและเพ่ือลดปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรม 

4. ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เพ่ือให้บริการข้อมูลความรู้และเทคนิค
ใหม่ๆ ด้านการเกษตร เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 

5. ส่งเสริมให้มีศูนย์กลางรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรประจ าต าบลรวมทั้งการสร้างเครือข่ายการรับซื้อ
ภายในต าบล  เพ่ือกระตุ้นราคาผลผลิตทางการเกษตร 

นโยบายด้านพัฒนาสังคม 
1. ส่งเสริมงานสวัสดิการชุมชน โดยการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยโรคเอดส์ 
2. ส่งเสริมงานสวัสดิการชุมชน โดยการอบรมให้ความรู้ สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างอาชีพ ให้กับผู้ยากจน 

ผู้ด้อยโอกาส ให้มีความม่ันคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา เพ่ือให้ผู้สูงอายุ 
เด็ก สตรี ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

นโยบายด้านการศึกษา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ เพ่ือส่งเสริม พัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัย และสร้างเสริม

ความรู้ให้แก่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. สนับสนุนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลเด็กเล็กให้ได้รับการฝึกอบรมและได้ศึกษาต่อ เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
3. ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์กลางการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัยทั้ งด้าน

ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และควบคุมคุณภาพทั้งด้านอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
ปรับปรุงศูนย์ให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ จัดหาสื่อการเรียน การสอน เครื่องเล่นภาคสนาม 

4. สนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนในต าบลหนองแม่นา ในการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ การศึกษา เพ่ือเพ่ิมทักษะ
การเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 



๒๗ 
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5. ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบล เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นแหล่งให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งข้อมูลด้านชุมชนและวิชาการแก่นักเรียน นักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และผู้ที่สนใจ 

6. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการสอนพิเศษในช่วงปิดภาคเรียน เพ่ือสร้างเสริมความรู้ความสามารถและ
ทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียน 

นโยบายด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. สนับสนุนงานประเพณีและวันส าคัญทางศาสนา เพ่ือให้วัฒนธรรมประเพณีได้รับการอนุรักษ์และสืบทอด

ถึงชนรุ่นหลัง เช่น งานประเพณี สงกรานต์ แห่เทียนพรรษา ประเพณีลอยกระทง ประเพณีแข่งเรือภูเขา 
ประเพณีท าบุญกลางบ้าน เป็นต้น 

2. สนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียนในต าบลหนองแม่นา ในการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู้และสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

3. จัดให้มีการบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของต าบลหนองแม่นา 
นโยบายด้านการสวัสดิการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1. ส่งเสริมงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน โดยการอบรมให้ความรู้สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างอาชีพให้กับคน
ยากจน ผู้ด้อยโอกาสให้มีความม่ันคง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส โดยให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(อ.ส.ม.)ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแม่นา เพื่อให้ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลจากองค์กรภาครัฐ
และเอกชน ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

นโยบายด้านสาธารณสุข 
1. สนับสนุนการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ปูองกันและควบคุมโรค เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจและได้รับความรู้ในเรื่องของโรคภัยต่างๆ สามารถ
ปูองกันด้วยตัวเองได้ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชนในต าบล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และคนชรา มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างท่ัวหน้า 

3. จัดให้มีการบริการทางการแพทย์ ทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือกในระดับต าบล โดย
ประสานงานให้แพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐมาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพ่ือบริการตรวจโรค
แก่ประชาชนในระดับต าบล 

4. ส่งเสริมบทบาท อาสาสมัคร  สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (อสม.)ให้มีความพร้อมและศักยภาพในการ
จัดการงานบริการสาธารณสุขมูลฐานระดับชุมชน 

นโยบายด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1. สนับสนุนการฝึกอบรม ทบทวนเพ่ือความพร้อมของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) เพ่ือ

ปูองกันสาธารณะภัยทั้งภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่ 
2. สนับสนุนศูนย์ปูองกันภัยฝุายพลเรือน เพื่อจัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยฝุายพลเรือน 
3. สนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ด้านจราจร เพ่ือความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคมและยานพาหนะ

โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตต าบลหนองแม่นา 

 



๒๘ 
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นโยบายด้านป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
1. สนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดร่วมกับต ารวจ  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และสถาบันครอบครัว 

เพ่ือลดปัญหายาเสพติด และให้โอกาสผู้ที่เคยเสพติด ได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกับคนอ่ืนในสังคมได้อย่างปกติ
สุข 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็ง เพ่ือเป็นหลักฐานในการลดปัญหาทางสังคม
และปลูกฝัง คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีแก่บุคคลในครอบครัวและในชุมชน 

3. สนับสนุนและส่งเสริมการรณรงค์ปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด ทั้งในระดับหมู่บ้าน 
ต าบล เพ่ือสนองนโยบายตาสับปะรดของอ าเภอ 

นโยบายด้านการกีฬา และนันทนาการ 
1. จัดการและส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา เป็นศูนย์กลางออกก าลังกายและ

นันทนาการประจ าต าบล เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่ที่เหมาะสมในการออกก าลังกาย 
2. ปรับปรุงสนามกีฬาและยกระดับการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นาให้มีมาตรฐาน

เพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางกีฬา และสร้างนักกีฬาให้กับต าบลทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม 
3. สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียน ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอและจังหวัด เพ่ือสร้าง

เครือข่ายเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและชุมชนฯ 
4. ส่งเสริมให้ศูนย์กีฬาประจ าหมู่บ้าน เป็นศูนย์ฝึกกีฬาชุมชน เพ่ือเสริมสร้างทักษะและให้ความรู้เรื่องการ

เล่นกีฬาอย่างถูกวิธีแก่เด็กและเยาวชน 
5. ส่งเสริมให้มีสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น เพื่อนันทนาการ การพักผ่อนหย่อนใจและออกก าลังกาย  

 
 
 
 
 



๒๙ 
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ส่วนท่ี ๓ 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบตัวชี้บ่งการปฏิบัติงาน 

(Performance indicators) 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ
ส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหา
ค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแม่นา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบการติดตาม
และประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   
 

๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ 
เป็นเครื่องมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้
การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า ( Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  
และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย (key 
stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นใน
การด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ
และแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(early warning system)  เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้
หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    
 

๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไมส าเร็จเพราะเหตุ

ใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  
๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหา

วิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได
จะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุประ
สงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรร

เงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุนใหขา
ราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

 



๓๐ 
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๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     
 

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

 

๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (๑)    แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)   

ตัวบ่งชี้ที่  1  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (10  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  2  :  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี (๕  คะแนน)    
(2)  การน าแผนไปปฏิบัติ 

ตัวบ่งชี้ที่  3  :  การด าเนินโครงการ (10  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
 

๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า  ๒๐     =   ต้องปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาส่ีปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  10  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  8  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  6  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓ : ขัน้ตอนการจัดท าแผนพัฒนาส่ีปี  
คะแนนเต็ม   10    
คะแนนที่ได้   10   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

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

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมาย 

 

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

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕59  
มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
  
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2   :  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

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

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๔   . 

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

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

๙๘  คะแนน ๔ 

 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  

เพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนน 

ที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มคีวามเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ ๕ 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาป ี(4 ปี)  ๓ ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแตล่ะโครงการครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะได้รับ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกตอ้งตามหลักของการจดัท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หนว่ยงานรับผดิชอบหลกัสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 

 
 



๓๓ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3  :  การด าเนินโครงการ  

เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  10  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  8  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  6  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 
 

จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)    จ านวน  245  โครงการ 
โครงการในแผนด าเนินเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562  จ านวน  113  โครงการ 
โครงการที่ติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน    82  โครงการ 
 

    ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   10    
คะแนนที่ได้   10   

การด าเนินการ จ านวนโครงการ ร้อยละ คะแนน 
จ านวนโครงการพัฒนาที่ติดตามและประเมินผล 82   
รวมโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 60 73.17  
 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

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

  
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   5  . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการที่ด าเนินการ 
 

- ไม่มีผลกระทบหรือ
ความเสียหาย 

 

 
 
 
 
 



๓๔ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 10 10 
๒ คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี ๕ ๔ 
๓ การด าเนินโครงการ 10 10 
๔ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ 29 
 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้ 29 คะแนน  ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้   
 

ข้อเสนอแนะ   
เพ่ือให้การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นาบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ใน

แผนพัฒนา  จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการด าเนินโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ  เนื่องจากในงบประมาณ 2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา มีการเร่งด าเนินการโครงการต่างๆ ในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ และมี
โครงการที่เป็นโครงการสร้างพ้ืนฐานที่กันเงินเบิกเหลื่อมปี เนื่องจากด าเนินการไม่ทันตามก าหนด ซึ่งอาจส่งผลท าให้
สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นาจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาได้  และอาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2) 

ชื่อโครงการ : ..................................................................................................... ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล .................................................ต าแหน่ง .............................................. 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ........................................................ ........................................................................... 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องทีเ่ลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ไช่ ไม่ไช ่

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

  

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

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 



๓๖ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

  ส่วนท่ี  ๔ 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 

(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับ
การติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผล
ของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  คือ การประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ 
– ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดย
มีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  อ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนา 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา   
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2. การจัดท าแผนพัฒนา 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของ อบต.มาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของ อบต. (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาอบต. 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา อบต.ที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกจิหลักการพัฒนา อบต.ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาอบต.   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่ เดือน  ตุลาคม 2561- กันยายน 2562 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  1 ปี (เดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562) 

   
ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

 
ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)   
สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ถึงปีงบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 12 8 20 13   
2.ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร 2 - 2 1   
3.ด่านการส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 18 16 20 17   
4.ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 2 2 1   
5.ด้านการท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ และพัฒนาคณุภาพชีวิต 23 21 19 12   
6.ด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 3 3 19 16   

รวมท้ังสิ้น 60 50 82 60   
 

(หมายเหตุ  ข้อมูลดูที่ ในระบบ e-plen) 
 
 
 
 



๔๑ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนพัฒนา 4  ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน โดยเริ่มตั้งแต่ เดือน  ตุลาคม 2561- กันยายน 2562 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  1 ปี   (เดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562 ) 

 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
     

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาส่ีปี 
บรรจุใน

ข้อบัญญัติ 
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 98 20 8.16 
2.ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร 20 2 0.81 
3.ด่านการส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 26 20 8.16 
4.ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15 2 0.81 
5.ด้านการท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ และพัฒนาคณุภาพชีวิต 62 19 7.75 
6.ด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 24 19 7.75 

รวม 245 82 33.46 

 
เหตุผลที่การด าเนินการในข้อบัญญัติเมื่อเทียบกับแผนพัฒนาสี่ปี ได้ 33.46% เนื่องจากการติดตามและประเมินผล
แผน เป็นโครงการที่อยู่ในหมวดค่าใช้สอย และหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างเท่านั้น ไม่ได้ติดตามหมวดรายจ่ายประจ า 
และงบกลาง ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นามีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  จึงท าให้เปอร์เซ็นออกมา
ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี   

 
(หมายเหตุ  ข้อมูลดูที่ ในระบบ e-plen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

 

แบบท่ี  ๓/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
                 ต าบลหนองแม่นาในภาพรวม 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/2  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนพัฒนา 4  ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนนองแม่นา 
2. วัน / เดือน / ปี ท่ีรายงาน ตุลาคม 2562 

 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา ตามรายยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก ปานกลาง น้อย 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 80 19 5 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเกษตร 70 30 5 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 62 34 7 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 55 40 8 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการและคุณภาพชีวิต 52 43 7 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 58 37 9 

 

ส่วนที ่3 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรการบริหารส่วนต าบลหนองแม่นาในภาพรวม 
ผลการด าเนินงาน ระดับความพึงพอใจ 

มาก ปานกลาง น้อย 
1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม   ในโครงการ/กิจกรรม 43 51 9 
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ของโครงการ/กิจกรรม 40 57 6 
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 49 40 14 
4.การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 55 37 11 
5.ความโปร่งใสในการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 52 40 11 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 50 46 7 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 56 44 3 
8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองทันความต้องการของประชาชน 50 44 9 
9.ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 67 31 5 

 
 
 



๔๓ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ใช้แบบส ารวจทั้งหมด 120 ชุด ส ารวจทุกหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน สามารถเก็บแบบประเมินได้ 102  ชุด  ดังนี้ 

1. ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามเพศ โดยมีประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามเพศชาย        
ร้อยละ 40.20   เพศหญิง ร้อยละ 59.80 
 

เพศ จ านวน 
ชาย 41 
หญิง 61 
รวม 102 

 

2. ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามช่วงอายุ ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ ประชาชนช่วงอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.16 รองลงมาได้แก่  ประชาชนช่วง
อายุ 51 – 50 ปี และจ านวนประชาชนที่ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ช่วงอายุ มากกว่า 
60 ปี คิดเป็นร้อยละ 1 
 

ช่วงอายุ จ านวน 
ต่ ากว่า 20 ปี 5 
20-30 ป ี 19 
31-40 ป ี 43 
41-50 ป ี 23 
51-60 ป ี 11 

มากกว่า 60 ปี 1 
รวม 102 

 

3. ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามระดับการศึกษา ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบส ารวจความพึง
พอใจมากที่สุด คือ ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 48.04 รองลงมาได้แก่  
ประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30.39 รองลงมาได้แก่  ประชาชนที่มี
การศึกษาระดับ และจ านวนประชาชนที่ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ประชาชนที่มี
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1 

 

ระดับการศึกษา จ านวน 
ประถมศึกษา 49 
มัธยมศึกษา 31 
อนุปริญญา 19 
ปริญญาตรี 2 

สูงกว่าปริญญา 1 
รวม 102 

 
 
 



๔๔ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

 
4. ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามอาชีพ  ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจมาก 

ที่สุด คือ ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 48.04 รองลงมาได้แก่  ประชาชนที่มอีาชีพ
รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 19.61 และจ านวนประชาชนที่ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
ประชาชนที่มอีาชีพเอกชน  
 

ระดับการศึกษา จ านวน 
รับราชการ 3 

เอกชน - 
ค้าขาย 13 
รับจ้าง 20 
นักเรียน 6 
เกษตร 59 
อ่ืน ๆ 1 
รวม 102 

 
5. ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองแม่นา  ประชาชนที่ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วม ร้อยละ 78.43 และ 
ประชาชนที่ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจที่ไม่ได้เข้าร่วม ร้อยละ 21.57 
 

การมีส่วนร่วม จ านวน 
ได้เข้าร่วม 80 

ไม่ได้เข้าร่วม 22 
รวม 102 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕61 
– ๒๕๖4) เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    
 

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  เป็นไปด้วย
ความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพ และการติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้ 

   

๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)     

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 5797  ลงวันที่ 10 ตุลาคม  ๒๕๕9  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 สิ่งที่
ส่งมาด้วย เรื่องหลักเกณฑ์ แนวทาง รายละเอียดอ่ืนๆ ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี่ (พ.ศ. 2561 -2564)  
ข้อ 7 (7) การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ เป็นไปตาม ข้อ 30(5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามแลละประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นได้ทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่วันผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว
และต้องเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี และ ข้อ 
29(3) ก าหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติ ดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

การประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วสิัยทัศน์ (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.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 5797  ลงวันที่ 10 ตุลาคม  ๒๕๕9  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559     
ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดย
ด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง  

๕ ๕ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลา
ปี (๓ ป)ี  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  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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ส่วนท่ี 5 
การติดตามและประเมินผลแผนตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 

 
รายละเอียดรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ณ วันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
รายรับจริง 

หมวด บาท 
1.หมวดภาษีอากร 217,628.79 
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 7,560.70 
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 132,738.69 
4.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,570.00 
5.หมวดภาษีจัดสรร 14,865,455.45 
6.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,837,762.00 

รวม 25,063,724.63 
 
 

รายจ่ายจริง 
งบ บาท 

1.งบกลาง 4,724,548.20 
2.งบบุคลากร 8,536,508.00 
3.งบด าเนินงาน 4,486,487.09 
4.งบลงทุน 2,670,500.00 
5.งบรายจ่ายอื่น 17,000.00 
6.งบเงินอุดหนุน 1,316,750 

รวม 21,751,793.29 
 
(ถามการเงิน) 
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ผลการติดตามและประเมินผลการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ การด าเนินการ คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)   

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ 1 200,000 199,000 1,000 

2. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ หมู่ 10 200,000 199,500 500 

3. โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บา้นหนองแม่นา 100,000 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 100,000 

4. โครงการปรับปรุงศูนยส์าธิตการตลาดเป็นห้องพักข้าราชการ 500,000 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 500,000 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 200,000 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 200,000 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู ่3 200,000 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 200,000 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู ่4 200,000 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 200,000 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 200,000 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 200,000 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 200,000 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 200,000 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 200,000 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 200,000 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 200,000 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 200,000 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู ่10 200,000 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 200,000 

13 ค่าออกแบบค่าควบคุมงานสิ่งก่อสร้าง 280,000 75,000 280,000 

  2,880,000 473,500 2,481,500 

 
งบอุดหนุนโครงการแกไ้ขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ีประสบภัยพิบตัิ (อุทกภัย) 5,000,000 บาท 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ การด าเนินการ คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทางเข้าทุ่งแสลงหลวง) หมู่ 5 2,000,000 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2,000,000 

2 
โครงการลงหินคลุกถนนทางเข้าพืน้ท่ีการเกษตร(ซอยท้าย
หมู่บ้าน)หมู5่ 

500,000 
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

500,000 

3 
โครงการลงหินคลุกถนนทางเข้าพืน้ท่ีการเกษตร (ซอยบ้านคุณ
ณัฐนันท์ ศิริพงษ์ษานุสิทธิ์) หมู่ 5 

500,000 
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

500,000 

4 
โครงการลงหินคลุกถนนทางเข้าพืน้ท่ีการเกษตร(ซอยบ้านคุณ
พจน์ ร่องจิก) หมู่ 5 

500,000 
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

500,000 

5 
โครงการลงหินคลุกถนนทางเข้าพืน้ท่ีการเกษตร(ถนนเช่ือมต่อ
หมู่บ้าน) หมู่ 3 หมู่ 5 และ หมู่ 7 

500,000 
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

500,000 

6 
โครงการลงหินคลุกถนนทางเข้าพืน้ท่ีการเกษตร(ซอยศาลย่า) 
หมู่ 6  

500,000 
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

500,000 

7 
โครงการลงหินคลุกถนนทางเข้าพืน้ท่ีการเกษตร(ซอยท้ายบ้าน
คุณฉลอง โสภาภาค) หมู่ 7 

500,000 
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

500,000 

รวม 5,000,000 0 5,000,000 
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ การด าเนินการ คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร  

1.  ส่งเสรมิกลุม่อาชีพ 100,000 27,875 72,125 

2. การด าเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 30,000 ไมได้ด าเนินการ 30,000 

รวม 130,000 27,875 102,125 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นพิธีกรในงานพิธีการ 20,000 19,300 700 

2 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 50,000 50,000 0 

3 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 20,000 20,000 0 

4 
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านเส
ลียงแห้ง3 

194,620 192,914 1,706 

5 
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้าน
หนองแม่นา 

371,040 366,856 4,184 

6 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนหนองแม่นา 708,000 698,000 10,040 

7 โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม 20,000 18,450 1,550 

8 โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 60,000 60,000 0 

9 โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา            60,000 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 60,000 

10 โครงการรวมพลังสตรี ต าบลหนองแม่นา 10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 10,000 

11 โครงการจดังานรัฐพิธ ี 15,000 15,000 0 

12 
โครงการจดังานส่งเสริม สืบสานประเพณีท้องถิ่น กาชาดมะขาม
หวาน 

40,000 40,000 0 

13 โครงการท าบญุร าลึกพันตรีกายสทิธ์ิ มณีภาค 10,000 10,000 0 

14 โครงการท าบญุร าลึกพันตรีทองแดง บุญญานสุนธิ์ 20,000 20,000 0 

15 โครงการประเพณีแข่งกระทะภูเขา 10,000 10,000 0 

16 โครงการประเพณีแข่งเรือภเูขา 60,000 60,000 0 

17 โครงการประเพณีท าบุญกลางบ้าน 200,000 200,000 0 

18 โครงการประเพณีลอยกระทง หมูท่ี่ 2 5,000 ไม่ได้ด าเนินการ 5,000 

19 โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ 5,6 10,000 10,000 0 

20 โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ 8,9,10 30,000 ไมได้ด าเนินการ 30,000 

รวม 1,913,660 1,790,480 123,180 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

1 
โครงการตามแนวพระราชด าริและพระราชเสาวนีย์กับการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

20,000 ไมได้ด าเนินการ 20,000 

2 ป่าชุมชนบ้านมุกโต 20,000 5,500 14,500 

รวม 40,000 5,500 34,500 
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ การด าเนินการ คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว กีฬานันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต  

1 
โครงการเทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาว อบหมอกกอดหนาวดูดาวที่
เขาค้อ 

100,000 100,000 0 

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 90,000 90,000 0 

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 15,000 13,740 1,260 

4 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 15,000 15,000 0 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. 80,000 ไมได้ด าเนินการ 80,000 

6 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ จ.เพชรบูรณ ์ 35,000 35,000 0 

7 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 50,000 48,000 2,000 

8 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า 35,000 29,000 6,000 

9 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 200,000 199,066 934 

10 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสานสมัพันธ์ท้องถิ่นชุมชนจังหวัด 50,000 ไม่ได้ด าเนินการ 50,000 

11 โครงการแข่งขันกีฬาท้องที่ ท้องถิ่น สานสัมพันธ์  10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 10,000 

12 โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง 20,000 ไม่ได้ด าเนินการ 20,000 

13 โครงการจดัส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 50,000 49,926 74 

14 โครงการแข่งขันกีฬาหนองแม่นารว่มใจต้านยาเสพตดิ  160,000 151,950 8,050 

15 โครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพนัธ์อ าเภอเขาค้อ  50,000 38,750 11,250 

16 โครงการแข่งขันกีฬาสนสวยซมัเมอร์คัพ 20,000 ไม่ได้ด าเนินการ 20,000 

17 โครงการแข่งขันกีฬาหนองแม่นาสานสัมพันธ ์ 10,000 ไมได้ด าเนินการ 10,000 

18 โครงการช่วยเหลือผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผูด้้อยโอกาส 30,000 30,000 0 

19 โครงการรวมพลังสตรี ต าบลหนองแม่นา 10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 10,000 

รวม 1,030,000 800,432 229,568 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   

1 โครงการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 20,000 10,000 10,000 

2  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 200,000 ไม่ได้ด าเนินการ 200,000 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการกิจการประปา 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ 30,000 

4 ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปดิพร้อมอุปกรณ ์ 169,600 ไม่ได้ด าเนินการ 169,600 

5 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน (ส านักปลัด) 5,000 5,000 0 

6 ค่าจัดซื้อตูเ้หล็กบานทึก 5,500 5,500 0 

7 ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก 9,000 9,000 0 

8 ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ (โฟเมก้า) 20,000 20,000 0 

9 ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย 32,700 32,700 0 

10 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแขง็ 9,500 9,500 0 
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11 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึก 8,600 8,600 0 

12 ค่าจัดซื้อเต้นท ์ 100,000 100,000 0 

13 ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างส ารวจความพึงพอใจ 20,000 17,000 3,000 

14 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน (กองคลัง) 5,000 5,000 0 

15 ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก(กองคลัง) 9,000 9,000 0 

16 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด (กองคลัง) 8,600 9,600 0 

17 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบกุ (กองคลัง) 22,000 22,000 0 

18 ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ (กองคลัง) 7,500 7,500 0 

19 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (กองช่าง) 7,100 6,300 800 

รวม 689,100 275,700 413,400 

รวมท้ังสิ้น 11,682,760 5,775,487 5,907,273 

 
สรุปผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
โครงการทั้งหมด       จ านวน     82    โครงการ     งบประมาณ   11,682,760   บาท 
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี   จ านวน       5   โครงการ      งบประมาณ     5,000,000   บาท   
ด าเนินการแล้วเสร็จ     จ านวน     60   โครงการ      งบประมาณ     5,775,487   บาท   
ไม่ได้ด าเนินการ          จ านวน     15   โครงการ      งบประมาณ        694,600   บาท 
สรุป ผลการด าเนินการ จ านวน 82 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 60 โครงการ คิดเป็น 73.17% 
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โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 

- อบรมการตอนกิ่งและการปักช าต้นไม้ 

   
 

- อบรมการท าสารก าจัดเชื้อราในพืช 

   
 

- อบรมการท ากระชังเลี้ยงหอยขรม 

   
 

รูปภาพผลการติดตามและประเมินผลการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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- อบรมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร 

   
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นพิธีกรในงานพิธีการ 

   
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 

   
 
 
 
 
 
 



55 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

   
 
โครงการประเพณีสงกรานต์ 

   
 
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
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โครงการป่าชุมชนบ้านมุกโต 

   
 
โครงการป้องกันพิษสุนัขบ้า 

   
 
โครงการแข่งขันกีฬาหนองแม่นาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 
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โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอเขาค้อ 

   
 
โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   
 
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
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โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 

   
 
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 

   
 
โครงการสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 
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โครงการประเพณีแข่งเรือมาตุลี 

   
 
โครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ 

   
 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

   
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

   
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
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โครงการที่ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

 
โครงการ Zero waste ชุมชนปลอดขยะ 

   
 
โครงการ Big Cleaning Day 

   
 
โครงการจิตอาสาเราท าดีด้วยหัวใจ 
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โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ  

   
 
 

นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา ยังด าเนินโครงการ / กิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกมากมาย ตามวิสัยทัศน์ของคณะบริหารที่ว่า  “หนองแม่นาต าบล
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  เกษตรปลอดภัย มีน้ าใช้อย่างทั่วถึงเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ใส่ใจคุณภาพชีวิต ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง” 

 
ทั้งนี้  หากประชาชนหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์จะเสนอความ

คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา 
เพ่ือจะได้พิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตอบสอนงความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ใน
ระยะต่อไป 
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ส่วนท่ี  ๖ 
 

กรรมวิธีการติดตามและประเมินผล  คือจะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการตรวจดู
เอกสารหลักฐานต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดย
ด าเนินตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร รวมทั้ง  ถนนรางระบายน้ า  หนอง  
คลอง  สระ  สวนสาธารณะ  เป็นต้น  วิธีการติดตามและประเมินผลเช่นนี้ต้องมีการเก็บ  วิเคราะห์ข้อมูล (data 
analysis)  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  อ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  ดังนี้ 
๑. ครุภัณฑ์   
  ผลการติดตามและประเมินผล 
  ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นาตามรายงานตรวจสอบพัสดุประจ าปี 2562 
(หมวดครุภัณฑ์)  จ านวน 178 รายงาน   

- ช ารุด   จ านวน  15  รายการ 
- ใช้งานได้ปกติ  จ านวน  163  รายการ 

การตรวจสอบครุภัณฑ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นาได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ของพัสดุที่ช ารุด   
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นาตามรายงานตรวจสอบพัสดุประจ าปี 2562 จ านวน 26 รายงาน   

- ช ารุด รอขายทอดตลาด จ านวน   1  รายการ 
- ใช้งานได้ปกติ  จ านวน  25  รายการ 

การตรวจสอบครุภัณฑ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นาได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ของพัสดุที่ช ารุด   
 
  ผลการติดตามและการประเมินวัสดุ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา ได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ  ซึ่งมีวัสดุประเภทคงทนและวัสดุที่ใช้
แล้วสิ้นเปลืองหมดไป  การจัดซื้อวัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นามีกรรมการในการตรวจรับวัสดุ  และมี
ผู้รับผิดชอบในการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  สามารถตรวจสอบได้การเบิกจ่ายได้  วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้อง  
ไม่ปรากฏกว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ วัสดุที่เบิกได้น าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่     
 



๖๔ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
 

ส่วนท่ี  ๗ 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  ด าเนินการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเขต อปท.ข้างเคียง  
ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน   การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมี
ดังนี้ 

๑.  ผลการวิเคราะห์กรอบยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา   
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจาก
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและ
หลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด 
S จุดแข็ง (Strength=S) W จุดอ่อน (Weakness= W) 
S1 
 
S2 
S3 
 
 
S4 
 
 
 
S5 
 
S6 
 
S7 
 
S8 
S9 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติในต าบลหนองแม่นามี
ความอุดมสมบูรณ์ 
2.  มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม 
3. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้มากที่สุด 
4.  มีอัตลักษณ์เฉพาะด้าน  ประเพณี วัฒนธรรม
และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่หลากหลาย
สามารถพัฒนาเพ่ือสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว 
5.  มีแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่
ชัดเจน 
6. มีภูมินิเวศน์ที่เหมาะสมที่จะเป็นเมืองน่าอยู่  
น่าอาศัย  และน่าท่องเที่ยว 
7.ระบบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีความ
เข้มแข็ง 
8. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล 
9.ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองสูง มีความรัก
ใคร่ สามัคคีของคนในชุมชน 
 

W1 
 
W2 
 
W3 
 
W4 
W5 
 
W6 
 
 
W7 
 
W8 
 
W9 

1. พ้ืนที่เป็นเป็นป่าเขา การคมนาคม ขนส่งไม่
สะดวก 
2. ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้
เป็นรู้จัก 
3. บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ทั่วถึงและ
เพียงพอ 
4. ขาดความรู้ / ผู้รู้ด้านภาษา / การท่องเที่ยว 
5. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการ
ท าลายสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมมากขึ้น 
6. แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งอยู่ในเขตป่าสงวน  
เขตอุทยานแห่งชาติ  ยากต่อการเข้าถึงและ
พัฒนา 
7. ช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกหนักและในช่วงฤดูแล้ง
จะมีสภาวะอากาศท่ีแล้งยาวนาน 
8. มีแหล่งน้ าแต่ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่
เนื่องด้วยเป็นพื้นที่ป่าเขา 
 9. เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
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O โอกาส (Opportunity=O) T อุปสรรค (Threat=T) 
O1 
O2 
 
O3 
O4 
 
 
 
 
O5 
 
 
 
 
 
 
 
O6 
 
 
 
O7 

1. เป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวหลักของจังหวัด 
2.มีการให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
3.  ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ 
4. นโยบายการกระจายอ านาจเป็นสาเหตุให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท 
ภารกิจ  หน้าที่ และพัฒนาระบบบริหารงานของ
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีระบบบริหาร
จัดการที่ด ี
5.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2542  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  
โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทใน
การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู เผยแพร่  และถ่ายทอด
วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาก
ขึ้น 
7.ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น 
แบบบูรณาการ 
 

T1 
 
 
T2 
 
T3 
T4 
 
T5 
 
 
 
T6 
 
 
 
T7 

1. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ  
ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. เกิดปัญหาภัยแล้ง  ท าให้ขาดแคลนน้ า
อุปโภค - บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง 
3. สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่สาธารณะที่ดิน
เขตป่าสงวนแห่งชาติถูกบุกรุกเป็นจ านวนมาก 
4. มีการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้
ทรัพยากรเพ่ือหวังผลตอบแทนในระยะสั้น 
5. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม วิกฤติ
โลกร้อน ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป ภัยพิบัติ
ต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 
6. สภาวการณ์ทางการเมืองที่ไม่ม่ันคง นโยบาย
รัฐบาลที่ ไม่มี ค วามต่อ เนื่ องส่ งผลต่อการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. งบประมาณมีจ านวนจ ากัด และขาดการ
สนับสนุนงบประมาณ ในการด าเนินโครงการ
ขนาดใหญ่ 
 

 
2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  

เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน  
        2.1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1.1 แหล่งน้ า เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค  บริโภคและการเกษตรในฤดูร้อน ความ
ต้องการของประชาชน คือ ต้องการให้ มีการก่อสร้างแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรให้เพียงพอและ
ทั่วถึง ได้แก่ ขุดลอกอ่างเก็บน้ า สระเก็บน้ า ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน ขุดเจาะบ่อบาดาล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ให้ทั่วถึง  ขุดบ่อน้ าตื้นเพิ่มเติม  จัดซื้อถังเก็บน้ าให้แต่ละหมู่บ้าน  



๖๖ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
 

  2.1.2 การคมนาคม  ปัญหาถนน  เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก  เนื่องจากเส้นทางที่มีอยู่บางส่วนยังเป็นถนน
ดิน ถนนลูกรัง ไม่ได้มาตรฐาน เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนขาดการเชื่อมโยงให้เป็นระบบ ความต้องการของประชาชน คือ 
ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวก ปลอดภัย  ครอบคลุม ได้แก่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านและพ้ืนที่การเกษตร   
  2.1.3 ไฟฟ้า ปัญหาไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะไม่ทั่วถึง ความต้องการของประชาชน คือ การมี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน การขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงและเพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ทั้งภายใน
หมู่บ้านและเข้าพ้ืนที่เกษตร  
  2.2 ด้านเศรษฐกิจ 
  2.2.1 อาชีพเสริม ความต้องการของประชาชน  คือ  ให้มีการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในหลากหลาย
อาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้หลายช่องทาง การรวมกลุ่ม การก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน การก่อสร้างร้านค้าเพ่ือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน การแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
  2.3ด้านสาธารณสุข 
      2.3.1 ส่งเสริมสวัสดิการให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการอย่างทั่วถึง การบริการ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐาน การส่งเสริมการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 
  2.4 ด้านการเมือง การบริหาร 
    2.4.1ประชาชนยังไม่กล้าแสดงออกทางการเมืองเท่าที่ควร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและการพัฒนาชุมชนมีน้อย  ความต้องการของประชาชน  คือ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งในภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนในการพัฒนาชุมชนและท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน แบบบูรณาการ    
  2.5. การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  2.5.1การพัฒนาระบบการศึกษาให้มีมาตรฐาน  
  2.5.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2.6. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2.6.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ถูกบุกรุก  เพ่ือท าการเกษตร  เพราะประชาชนขาด
ความรู้ความเข้าใจและขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ป้องกัน  บ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ขาดการเอาใจใส่ดูแล  หวงแหนธรรมชาติภายในต าบล  ความต้องการของประชาชน  คือ  ปลูกฝัง  สร้างจิตส านึกให้
ประชาชนเกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในต าบล  เพ่ือประโยชน์  และความอุดม
สมบูรณ์ต่อไปในภายภาคหน้า 
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