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สวนท่ี  ๑ 
 

บทนำ 
 

  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๗ ) พ.ศ. 
2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอำนาจหนาท่ีตางๆ เพิ่มมาก
ขึ้น ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว  ดานการบริหารจัดการ และ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น แมวา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีอำนาจหนาที่เพิ่มมากขึ้น แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังคงมีทรัพยากร
จำกัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  เพื่อใหการดำเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นของตน  จึงกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
มีหนาท่ีจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  อันเปนเครื่องมือท่ีสำคัญประการหนึ่งท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ
ดำเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว  จึงจำเปนตองมีการกำหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองตอการทำงานเพื่อ
พัฒนาทองถ่ินและสามารถบงช้ีความสำเร็จของแผนไดดวยเหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
๒)  ทำใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร  
๓)  ทำใหการดำเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา  
๔)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซ้ำซอน  
๕)  ทำใหเกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน  

ดังนั้น  การวางแผน  คือ  ความพยายามท่ีเปนระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ท่ีดีท่ีสุดสำหรับอนาคต  เพื่อใหองคการบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได  ก็ไมสามารถที่จะบง
บอกความสำเร็จของแผนพัฒนาทองถิ ่นได  “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื ่องมือสำคัญที ่ชวยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดำเนินงานเปนไปตาม
หรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพื่อนำขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติ
การดำเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือที่จำเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี
ดำเนินการอยูโดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อใหขอมูล
ปอนกลับ (feedback) เกี ่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปญหาที ่กำลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการ
ดำเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดำเนินงานใหลุลวง คาใชจาย
โครงการสูงเกินกวาท่ีกำหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน เกิด
ปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายใน
หนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการในทางตรงกันขาหากโครงการมีระบบ
ติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) ดำเนินงานดานตางๆ  เปนการใหขอมูล
ปอนกลับเกี ่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ  การระบุปญหาที่เกิดขึ ้นในโครงการและการเสนอทาง
แกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการ



๒ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา  ประจำป 2563 

 

มักจะไมใหความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปนส่ิงท่ีตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึง
ปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความ
ยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวขึ้นอยูกับความจำเปนและทรัพยากรที่มีอยูในแตละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจำเปนท่ีจะตองแบกรับภาระตนทุนท่ีสูงหรือมีความซับซอน
แตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาที่จัดทำ
รายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจำนวนหนึ่งที่มี
ความเช่ียวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใชวิธีติดตามท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดใน
สวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนส่ิงหนึ่งท่ีจำเปนสำหรับการดำเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ีไดจาก
การประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนส่ิงท่ีจะบงช้ีวาแผนงานท่ีกำหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปน
ตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดำเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นำไปสูความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว
หรือไม อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) 
เพียงใด ซึ่งผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ท่ีสามารถนำไปในการปรับปรุง
และการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมี
หลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวม   

การติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อให
เกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศท่ีจะช้ีไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะดำเนินการตอหรือยุติโครงการตางๆ  
เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถิ่น  เพราะวาการดำเนินการใดๆ  ของหนวยงาน
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไวแลวและที่ไดจัดทำเปนงบประมาณรายจาย
ไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดต้ังข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถิ่น  ประชาชนในทองถิ่นลวนเปนกระบวนการมีสวนรวมเพื่อใหเกิด
ความโปรงใส  เปนกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต  
การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซี่งประกอบไปดวย การวางแผนพัฒนาส่ีป  

จากเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา  จึงตองการดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคการบร ิหารสวนตำบลหนองแมนา  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ขอ ๒๙  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ 
๑๒ และ  ขอ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  จะตองดำเนินการ  (๑)  กำหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

 ดังนั้น  เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ เปนประโยชน
ในการพัฒนาทองถ่ิน สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา  จึงไดดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อรายงานและเสนอความเห็น
ท่ีไดจากการติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตำบลทราบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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1.ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผน 
เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเปนการประเมนิท้ังแผนงาน  

นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุทศาสตรและแนวทางท่ีถูกกำหนดไวใน
รูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม  สนองตอบตอความตองการของประชาชนหรือผูท่ีมีสวน
ไดเสียทุกฝายหรือไม  การติดตามและประเมินผลนี้ไมใชการตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แตเปนเครื่องมือทดสอบผลการ
ทำงานเพื่อใหทราบวาผลที่เกิดขึ ้นถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงไร  เปนการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป วาเปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถิ่นหรือไม  
นโยบายสาธารณะที่กำหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชนหรือการประชาคมทองถิ่นได
ดำเนินการตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคลองกับงบประมาณและสะภาพพื้นท่ี
ของทองถิ่นหรือไม  การติดตามและประเมินผลเปนการวัดระดับความสำเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามป  ซึ่งครอบคลุมถึงส่ิงแวดลอมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปจจัยนำเขา
หรือทรัพยากรท่ีใชโครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation 
process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธนโยบาย (policy outcomes) และการ
ประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะไดรับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือ
จะชวยทำใหผูบริหารทองถิ่นนำไปเปนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  
และการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระทำหรือไมกระทำ
หรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นวาไมเกิดความคุมคาตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีทั ้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาทองถิ่น  ประชาชนในพื้นท่ี  
องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทางสังคม  องคกรเอกชน  หนวยงานราชการที่มีหนาที่กำกับดูแลหนวยงาน
ราชการอื่นๆ  และท่ีสำคัญท่ีสุดคือผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 

2.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
 

เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดำเนินการประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น  และการนำแผนพัฒนาทองถ่ิน
ไปสูการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  การจายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใชจายงบประมาณก็ตองมีการตรวจสอบผลการ
ใชจายงบประมาณวาดำเนินการไปอยางไรบาง  บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดก็คือการใชวิธีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๒ ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแนวทางในการ
จัดทำงบประมาณ  ใหหัวหนาหนวยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจาย และใหหัวหนา
หนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพื่อใชประกอบการคำนวณขอต้ังงบประมาณ
เสนอตอเจาหนาท่ีงบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๔  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอาจต้ังงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ  ดังนี ้

๑)  ตองเปนภารกิจท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 



๔ 
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๒)  ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการท่ีจะใหเงิน
อุดหนุน 

๓)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหความสำคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตามแผนพัฒนาทองถิ่นท่ี
จะตองดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนท่ีจะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 

๔)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ใหนำโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น และต้ังงบประมาณไวในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจายประจำปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม หามจายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๕ 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาส่ีปเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป และงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม  รวมท้ังวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนา
สามป   

กลาวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื ่องมือสำคัญในการทดสอบการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดำเนินการไดตามเปาหมายท่ีกำหนดไวหรือไม  ทำใหทราบ
และกำหนดทิศทางการพฒันาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทำใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมตางๆ ซึ่ง
อาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และผูมีสวนเกี ่ยวของเพื่อนำไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสูการวาง
แผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตองเรง
รีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ  ขยายโครงการ งานตางๆ ที่เปนจุดแข็งและพึ่งรอ
โอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองต้ังรับใหมั่นรอโอกาสท่ี
จะดำเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดออนตอง
หยุดและลดถอยปญหาลงใหได  ดำเนินการปรับปรุงใหดีขึ้น  ต้ังรับใหหมั้นเพื่อรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็
จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพื่อดำเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานตางๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบ
ดำเนินการสิ่งเหลานี ้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนาทองถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิด
กระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน  เปนไปตามเปาประสงคท่ีต้ังไวไดอยางดียิ่ง     

3.วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
๑)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบรหิาร 
๒)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพื่อระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนำไปใชใหเหมาะสม 
๕)  เพื่อความกระจางชัดของแผนงาน 
๖)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพื่อตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถ่ิน 
๙)  เพื่อการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 
 
 



๕ 
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4. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
ข้ันตอนท่ี ๑   

แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559  ขอ ๒๘  ดังนี้   

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
๑)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน     
๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓)  ผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
๕)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทำหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   

 

ข้ันตอนท่ี ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)   

 

ข้ันตอนท่ี ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๒)   

 

  ข้ันตอนท่ี ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพื ่อใหผู บริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบว ันโดยอยางนอยปละหนึ ่งครั ้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๒ 
(๓)  

ข้ันตอนท่ี ๕    
ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๓ (๕)   
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ผังข้ันตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่

เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล

ดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน อยางนอยปละครั้งภายใน

เดือนธันวาคมของทุกป 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ิน 

ดำเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา 
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5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา  ไดกำหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององคกรปคกรง
สวนทองถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซ ักซ อมแนวทางการจ ัดทำและประสานแผนพ ัฒนาทองถิ ่นสี ่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 

๕.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคลอง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความกาวหนา  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธและผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
  การดำเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกำหนดเอาไวในแผนการดำเนินงานหรือไม  และเปนหวง

เวลาท่ีดำเนินการเหมาะสมถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    
(๒)  ความสอดคลอง (relevance) 
  มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน   

ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน 
(ดานการเกษตรและแหลงน้ำ)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบาย
ผูบริหาร  รวมท้ังปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
     การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการที่มีความจำเปนตอประชาชนในชุมชน  สามารถ

แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดในชุมชน และสามารถดำเนินการไดตามอำนาจหนาที่ของทองถิ่น  โดยคำนึงถึงงบประมาณ
ของทองถ่ิน   

(๔)  ความกาวหนา  (Progress)  
                      พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน  โดยพิจารณา 
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                        ๑)  ดานโครงสรางพื้นฐาน 
                         มีโครงสรางพื้นฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ำใชในการ
อุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสาธารณะครบทุกจุด  มีแหลงน้ำใน
การเกษตรพอเพียง   
      2) ดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร 
       มีการสงเสริมและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน สนับสนุนพัฒนาดานการเกษตร เสริมสรางชมุชน
ใหมีความเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึนและเพียงพอในการดำรงชีวิต   
      3) ดานการสงเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี 
                             การจัดการและสนับสนุนการศึกษา และสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  และ
ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นทองถิ่นยังคงอยูและไดรับการสงเสริม
อนุรักษสูคนรุนตอไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในทองถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเขามามีสวนรวมใน
การอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเปนชีวิต คานิยมท่ีดีงาม และ
ความเปนไทย  รวมทั้งไดเรียนรูความสำคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถิ่น ความเปนมาและ
วัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ินสืบไป 
      4)  ดานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
      ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทำลาย  สภาพแวดลอมในชุมชนดีข้ึน ปราศจากมลภาวะท่ีเปนพิษ ขยะ
ในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอยางเหมาะสม  ปริมาณน้ำเลียลดลง  การระบายน้ำดีข้ึน  เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในชุมชนใหคง
อยูและถาวร 
      5)  ดานการทองเท่ียว  กีฬานันทนาการ  และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                         มีการทองเท่ียวในทองถ่ินเพิ่มมากข้ึน  ประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึนและเพียงพอในการดำรงชีวิต  มี
การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ เด็กไดรับการศึกษาบ้ันพื้นฐานทุกคน  ผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูปวยเอดส  ผูดอยโอกาส
ไดรับการดูแลอยางท่ัวถึงกลุมอาชีพมีความแขงแข็ง  โรคติดตอ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหมลดลง  สภาพความเปนอยูดี
ขึ้น  มีที่อยูอาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท       

    6) ดานการเมืองการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
    ประชาชนในพื้นท่ีกลาแสดงออกทางการเมือง การมีรวนรวมของประชาชนในการสงเสริม

ประชาธิปไตยและพฒันาชุมชนและทำกิจกรรมตาง ๆ แบบบูรณาการ 
     

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
     ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการวาสามารถดำเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  มี

ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดำเนินโครงการสามารถแกไขปญหาของ
ชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ ถูกใชไป
อยางคุมคา  มีการบำรุงรักษาและซอมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
     ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไขหรือไม  มี

ผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   
(๗)  ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   

     ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดำเนินโครงการขององคการบริหารสวนตำบล ซึ่งสงผลไป
ถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ   
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(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
      เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดลอม  ส่ิงแวดลอม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ วามีผลกระทบเกิดข้ึน
อยางไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตองหรือไม  

๕.๒  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถ่ิน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถิ่น  ใน

ระดับชุมชนและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และรวมท้ังตำบล  อำเภอ  เนื่องจากในเขตองคการบริหารสวน
ตำบลหนองแมนา มีหมูบานและพื้นท่ีทำการเกษตรบางสวนติดพื้นที่ปาไม พื้นที่อุทยาน พื้นที่ทหาร และเขต อปท.
ขางเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันกับสภาพแวดลอมภายใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน 
โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก  

เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอทองถิ่น  เชน 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ ่งแวดลอม  วิเคราะหเพื ่อใหเกิดการบูรณาการ 
(integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะหสภาพ
ภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดำเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
                      เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถิ่น ปจจัยใดเปน
จุดแข็งหรือจุดออนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได  
ซึ่งการติดตามและประเมนิผลโดยกำหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  สามารถทำไดหลายแนวทาง  เชน  
การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะหปจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เปนการวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อวิเคราะห
ถึงจุดแข็งและจุดออน   

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖๕) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพิ่มเติม   
๕.๔  ดำเนินการตรวจสอบในระหวางการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดใน

พื้นท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจำปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีต้ังไวหรือไม 
๕.๕  สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปท่ีผานมาละปปจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 

6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

 ระเบียบ วิธใีนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งตองกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กำหนดหวง
เวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคประกอบท่ีสำคัญ  ๒  ประการ  ดังนี ้

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองคกระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 



๑๐ 
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  (๑)  ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  ไดแก  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผูรับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในทองถิ่น  ผูมีสวนเกี่ยวของ  และผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ในทองถ่ิน  
ผูรับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอท่ี ๓ ขางตน) 
  (๓)  หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการตองดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป โดยสามารถติดตามเปนรายไตรมาส  ดังนี ้

รายไตรมาส 
  (๑)  ไตรมาสท่ี  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสท่ี  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  (๓)  ไตรมาสท่ี  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสท่ี  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
   

(๔)  เคร่ืองมือ  อนัไดแก   
เครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งท่ีใชเปนสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใชในการรวบรวมขอมูล

แผนพัฒนาที่ไดกำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น  ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ  และขอมูลเชิง
คุณภาพ  มีความจำเปนและสำคัญในการนำมาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา  เปนแบบสอบถาม  
แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและ
โครงการ  แบบตัวบงช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพื่อนำไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน   

 

(๕)  กรรมวิธ ี อันไดแก  
 เปนเปนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตร  ซึ่งเปนการ

ตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถ่ิน  โดย
ดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ  อันไดแกแผนพัฒนา  แผนการดำเนินการ  ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  
การลงนามในสัญญา  การเบิกจายงบประมาณ  เอกสารการดำเนินโครงการ  ทรัพยสินตางๆ มอียูจริงหรือไม  สภาพ
ของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร อันไดแก  ครุภัณฑ  ที ่ดินและสิ่งกอสราง  กลุมผลประโยชนตางๆ เพื่อตรวจดูวา
ดำเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามที่ตั้งไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล (data 
analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนำขอมูลมา

วิเคราะห  เปรียบเทียบ  การคนหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ  นำมาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา  

 
 
  



๑๑ 
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(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดำเนินการเก็บขอมูลจาก แผนพัฒนาทองถิ่น  แผนการดำเนินการ  ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย  เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย  ทะเบียนทรัพยสิน  เอกสารการดำเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ  
ลงพื้นท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
 

7. เคร่ืองมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
     

 ส่ิงท่ีจะทำใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพกคื็อเครื่องมือท่ีใชในการดำเนินการติดตามประเมินผล
ตามที่กลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือที่ใชในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา ดังนี้   

๗.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบงชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
   (๒)  แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน 
    ทองถ่ิน 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๓) ขอมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

 

๗.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือท่ีใช  คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมี

การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององคการ
บริหารสวนตำบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวน 
                 ตำบลหนองแมนาในภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวน 
                 ตำบลหนองแมนาในแตละยุทธศาสตร 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคการบริหาร 
                 สวนตำบลหนองแมนา (ใหหนวยงานภายนอกดำเนินการ) 

๗.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
กำหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทำงาน  กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินไดตาม
ความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 

8. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
๑)  ทำใหรูวาการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสำคัญที่จะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงคของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทำใหเสร็จ  ซึ่งจะทำใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนำไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

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


๑๒ 
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๓)  ทำใหทราบวาจะตองเปล่ียนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปล่ียนแปลงมากนอยแค
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน การ
เปล่ียนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปล่ียนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เปนตน 

๔)  ทำใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนำไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

๕)  ทำใหทราบวาขั้นตอนใดบางที่มีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบขอมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทำงานของแผนงานใหมีความ
กระจางชัด  เพื่อขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

๖)  ทำใหทราบวาแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดออน (weaknesses)  อะไรบาง และ
จุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เมื่อไดทำการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการวิเคราะห
จะนำไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๗)  ทำใหผูใหการสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคท่ีจะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม   (ผูสนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพื่อใหการนำโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสำเร็จ  และสวนท่ีสอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ  ท้ังผูใหการสนับสนุนการ
นำโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทำการประเมินผลตางๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถิ่นประสบความสำเร็จตาม
วัตถุประสงคท่ีกำหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรคเหลานี้ไดผล
เพียงใด  และหรอืจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง       

๙)  การประเมินจะทำใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนำไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ใหครอบคลุมกวางขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกันการประเมินผลจะทำ
ใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนใหดำเนินการตอไป สวน
โครงการท่ีไมประสบความสำเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย   
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สวนท่ี ๒ 
แผนยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนา 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะตองติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนวา  มี
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  
คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและ
แหลงน้ำ)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพื่อการพฒันา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร  รวมท้ังปญหา 
ความตองการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตรดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 

 

แผนยุทธศาสตร 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒   มีทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคงประสบ
สภาวะแวดลอมและบริบทของการเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเส่ียงท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ 
อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาตท่ีิ
รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศใน
ปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพ
การศึกษา ความเหล่ือมล้ำทางสังคม เปนตน ทำใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจำเปนตองยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสำคัญ ดังนี้  

(๑)  การนอมนำและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(๓)  การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี ้
๑)  การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสงูวัยอยางมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม 
๔)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
๕)  การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
๖)  การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒.  แผนการบริหารราชการแผนดิน   
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของ

ประชาชน  เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษสิทธิของตนไดเพิ่มมากข้ึน  รวมท้ังจะมุง
เพิ่มประสิทธิภาพ  สรางความโปรงใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผนดินและการใหบริการประชาชน  
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ทั้งนี้  เพื่อสรางความเปนธรรมในสังคมและเอื้อตอการพัฒนาประเทศทั้งในปจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผนดินท่ีเกี่ยวของกับการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
 นโยบายท่ี  ๑  นโยบายเรงดวนท่ีจะเร่ิมดำเนินการในปแรก     
 นโยบายท่ี  ๒  นโยบายความม่ันคงแหงรัฐ     
 นโยบายท่ี  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายท่ี  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายท่ี  ๕  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      

นโยบายท่ี  ๖  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายท่ี  ๗  การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ     

นโยบายท่ี  ๘  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

๓.  ยุทธศาสตรชาติ 20 ป    
วิสัยทัศน   
“ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจนประจำชาติ “ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”   
นำไปสูกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดังนี้  

1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  
 1.1 การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 1.2 การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
 1.3 การปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 1.4 การพฒันาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ 
2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 2.1 สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสรางความเช่ือมั่น สงเสริม

การคาและการลงทุน สงเสริมการคาและการลงทุนท้ังภาครัฐและเอกชน  
 2.2 พัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ไดแก พัฒนาทักษะและองคความรูของ

ผูประกอบการไทย พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
 3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
 3.2 สรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
 3.3 สรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยใหเอื้อตอการพัฒนาคน 
4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
 4.1 สรางความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ำทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
 4.2 สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 5.1 การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกนัการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน 
6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 6.1 การพฒันาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
 6.2 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
 6.3 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
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 6.4 การพฒันาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ 
 6.5 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 6.6 การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหมีความชัดเจน ทันสมัย เปนธรรม และ

สอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ ตลอดจน พัฒนาหนวยงานภาครัฐและบุคลากรท่ีมีหนาท่ี
เสนอความเห็นทางกฎหมายใหมีศักยภาพ 

 

๔.  คานิยมหลักของคนไทย   
คานิยมหลักของคนไทย เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง  มีท้ังหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณในส่ิงท่ีดีงามเพื่อสวนรวม 
๓)  กตัญู  ตอพอแม  ผูปกครอง  ครูบาอาจารย 
๔)  ใฝหาความรู  หมั่นศึกษา  เลาเรียน  ทางตรงและทางออม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย  หวังดีตอผูอื่น  เผ่ือแผและแบงปน 
๗)  เขาใจ  เรียนรู  การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
๙)  มีสติ  รูตัว  รูคิด  รูทำ  รูปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
๑๐) รู จักดำรงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวรูจักอดออมไวใชเมื่อยามจำเปน  มีไวพอกินพอใช  ถาเหลือก็แจกจาย จำหนาย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพรอมโดยภูมิคุมกันท่ีดี 

๑๑) มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออำนาจฝายต่ำหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวตอ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และตอชาติ  มากกวาผลประโยชนของตนเอง 
 

๕.  นโยบายของรัฐบาล   
๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธจันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐขึ ้นเพื่อเปน

แนวนโยบายในการสรางความสามัคคีรวมพลังของผูคนในสังคมไทยโดยไมแยกฝกแยกฝายและไมกันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเปนสานึกและหนาที่ที่คนไทยทุกคนจะตองรวมมือกันในการปกปองแผนดินแมจากภยันตรายทั้งปวง
และรวมกันพัฒนาชุมชนทองถิ่นและประเทศชาติใหเจริญกาวหนามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสรางชาติที่ตอง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อใหเกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
รวมมือรวมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อรวมแกปญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที ่เกิดข้ึน
เพราะวา ประชารัฐ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือขาย โยงใยสัมพันธกัน
เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนแนวทางการบริหารราชการแผนดินยุคปจจุบันท่ีเกิดจากการหลอหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมูเหลา เห็นไดจาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความวา “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเช้ือ
ไทยเปนประชารัฐไผทของไทยทุกสวนอยูดำรงคงไวไดท้ังมวลดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี...” 
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๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา   
       ประกอบดวยนโยบาย  ๑๑  ดาน  ดังนี้ 

๑)  การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการตางประเทศ 
๓)  การลดความเหล่ือมล้ำของสังคม และการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู การทะนุบำรุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 
๑๐)  การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรงุกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  
๑)  การแกไข ปญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคาผู มี

อิทธิพล และผูประพฤติมิชอบโดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนำแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใชตามอำนาจหนาท่ี ดังนี้ 
                        ๑.๑)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหนวยดำเนิน การ
ปราบปรามและจับกุมผูผลิตผูคา ผูนำเขา และสงออกรวมท้ังผูสมคบและสนับสนุนชวยเหลือใหไดผลอยางจริงจัง 
                        ๑.๒)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายวาดวย
สถานบริการท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชยสถานท่ี  ท่ีจัดใหมีการเลนบิลเลียด สนุกเกอร รวมท้ังโรงงานตามกฎหมายวาดวย
โรงงานและสถานประกอบการมิใหเจาของหรือผูประกอบการปลอยปละละเลยใหมีการซุกซอนหรือคายาเสพติดหาก
พบใหดำเนินการลงโทษตามกฎหมาย 
                        ๑.๓)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ี รับผิดชอบนำผูเสพยาเสพติดเขารับการบำบัดรักษาโดย
ทันที และติดตามดูแลใหความชวยเหลือใหสามารถกลับมามีชีวิตอยางปกติสุข 
                        ๑.๔)  ดำเนินการลงโทษเจาหนาที่รัฐที่มีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติด (ขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตำบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจางประจำและพนักงานจาง) ทั้งนี้ ให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยึดหลัก ผูเสพคือผูปวยท่ีตองไดรับการบำบัดรักษาใหกลับมาเปนคนดีของสังคม พรอมท้ัง
มีกลไกติดตามชวยเหลือ อยางเปนระบบ ดำเนินการ อยางจริงจังในการปองกันปญหาดวยการแสวงหาความรวมมือ
เชิงรุกกับองคกรภาครัฐตางๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งตนในการผลิตยาเสพติด ท่ี
ลักลอบเขาสูประเทศภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมท้ังดำเนินการปองกันกลุมเส่ียง
และประชาชนท่ัวไปไมใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลังแผนดินในการตอสูกับยา
เสพติด 

๒)  มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
                        โดยเสริมสราง จิตสานึกและคานิยมใหกับเจาหนาที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
หนาที่การปลูกจิตสานึกคานิยมคุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน รวมรวมพลังแผนดินปองกันและ



๑๗ 
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ปราบปรามการทุจริต จึงใหถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกัน
และแกไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดังนี้ 
                        ๒.๑)  ทำการสำรวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ทำผิดในอำนาจหนาท่ีของแตละหนวยงานท่ีเกิดหรือ
นาจะเกิดสม่ำเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่นาจะเกิดการทุจริต ตำแหนงหรือตัวเจาหนาที่ที่รับผิดชอบและวิธีการ
กระทำผิด 
                        ๒.๒)  กำหนดแนวทางวิธีการแกไขลดโอกาสและปองกันการทุจริตในทุกข้ันตอนท่ีมีความเส่ียง 
                        ๒.๓)  กำหนดวิธีดำเนินการท่ีสามารถปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางจริงจังกับการกระทาผิดท่ี
ปรากฏเห็นเปนที ่ประจักษอยู โดยทั่วไปที่ทาใหประชาชนมีความรูสึกวาเจาหนาที่ไมดำเนินการใดๆเพราะรับ
ผลประโยชน 
                        ๒.๔)  สำรวจและจัดทำขอมูลการกระทำผิดที่เห็นเปนที่ประจักษในพื้นที่ของแตละหนวยงาน
พรอมท้ังระบุตัวเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
                        ๒.๕)  จัดทำขอมูลบุคคลนิติบุคคลท่ีไดรับงานจัดซื้อจัดจางยอนหลัง  ๕  ป 
                        ๒.๖)  จัดทำขอมูลเรื่องที่หนวยงานรองทุกขตอพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีกับผูกระ ทำผิดตาม
อำนาจหนาที่ของหนวยงานนั้นและยังอยูระหวางการสอบสวนใหนาแนวทางดังกลาวมาจัดทำยุทธศาสตรหรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อเปนมาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 (พิษณุโลก  เพชรบูรณ  ตาก  สุโขทัย  อุตรดิตถ)  

ประกอบดวย   
วิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 
                        "ศูนยกลางการบริการส่ีแยกอินโดจีน" 
พันธกิจกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1   
   1. ยกระดับรายไดและกระจายรายได  ควบคูกับการสรางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางยั่งยืน  
   2. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมเข็งและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานการพัฒนาผลิตภาพและการ

สรางสรรค   
   3. สรางความเช่ือมโยงดานเศรษฐกิจและสังคมกับกลุมประเทศเพื่อนบาน   
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1  
   1. พัฒนาการคา  การบริการ  และเครือขายคมนาคมส่ีแยกอินโดจีน  
   2. พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  ประวัติศาสตร กีฬาและวัฒนธรรม  
   3. พัฒนาการกระบวนการผลิต  การบริหารจัดการ และการตลาดสินคาเกษตร  
   4. บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน  
 

เปาประสงค  
   1. เช่ือมโยงเสนทางคมนาคมในกลุมจังหวัด ภูมิภาคและตางประเทศเพื่อใชศักยภาพแหลงท่ีต้ังและความ

พรอมของโครงสรางพืน้ฐานเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบาน  
   2. เปนจุดรองรับและประสานการเช่ือมโยงการคาชายแดน  
   3. เปนศูนยพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางศักยภาพการผลิตและบริการท่ีประทับใจ  
   4. พัฒนาการคาการลงทุนและความรวมมือชายแดนไทย - พมา /ไทย - ลาว  



๑๘ 
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   5. อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวฒันธรรม  เชิงนิเวศและประวัติศาสตร  
   6. สรางความมั่นใจดานความปลอดภัยใหกับนักทองเท่ียว  
   7. รักษาความสมดุลระหวางการสรางรายไดจากการทองเท่ียวและวิถีชีวิตของชุมชน   
   8. พัฒนาระบบฐานขอมุลการทองเท่ียวของกลุมจังหวัด  
   9. สรางรายไดท้ังดานการทองเท่ียวและผลิตภัณฑชุมชน   
 10. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยไดมาตรฐาน และมีมูลคาเพิ่มท่ียั่งยืน   
 11. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
 

กลยุทธ  
   1. เช่ือมโยงเสนทางพมา แมสอด บานโคก ลาว เพื่อรองรับการคา การลงทุน และการทองเท่ียวของกลุม

จังหวัด 
   2. มีศูนยขอมูลท่ีเช่ือมระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาดานการคา การลงทุนของ

กลุมจังหวัดฯ สูอินโดจีน  
   3. ยกระดับ จุดผอนปรนบานภูดู อำเภอบานโคกใหเปนดานผานแดนถาวร   
   4. สงเสริมสภาบันการศึกษาในกลุมจังหวัดฯ พัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองการพัฒนาดานการคาการ

ลงทุน การทองเท่ียวและบริการโดยเฉพาะดานการเปนศูนยกลางการเงินของกลุมจังหวัด  ภูมิภาคและอินโดจีน   
   5. พัฒนาใหพื้นท่ีเปนศูนยกลางของการจัดกิจกรรมการคาระหวางประเทศในกลุมอินโดจีนและประเทศจีน 

    6. ถายทอดองคความรูและพัฒนาดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถ่ิน   
   7. พัฒนาบุคลากรและเครือขายดานการทองเท่ียว เชนการสรางไกดทองถ่ิน    
   8. ยกระดับแหลงทองเท่ียวไหไดมาตรฐาน   
   9. การประชาสัมพันธการทองเท่ียวยอนรอยอดีตผานการจัดทำสารคดีหรือเนื้อหาเชิงประวัติศาสตรใหแก

กลุมลูกคา  
 10. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบท่ีสามารถเขาถึงและจูงใจกลุมนักทองเท่ียว 
 11. พัฒนาระบบและเครือขายขอมุลการทองเท่ียวของกลุมจังหวัด   
 12. เช่ือมโยงหัตอุตสาหกรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และแหลงเรียนรูชุมชนเขากับการทองเท่ียว   
 13. สรางแบรนดกลุมกลุมจังหวัดดานการทองเท่ียวใหชัดเจน (ประวัติศาสตรหนาหนึ่ง)  
 14. จัดระบบบริหารจัดการกลุมผูผลิต เกษตรกร เครือขาย และสถาบันเกษตร   
 15. จัดระบบองคความรูแกกลุมผูผลิต เกษตรกร เครือขาย และสถาบันเกษตร   
 16. พัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม   
 17. สงเสริมการบริหารจัดการกลไกลการตลาด   
 18. พัฒนาคุณภาพการผลิต   
 19. พัฒนาเครือขายเพื่อการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นท่ี    
 20. สงเสริมการใชองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม   
 21. บริหารจัดการ ปองกันและแกไขปญหาจากภัยธรรมชาติ    
 22. พัฒนาระบบจัดการปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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7.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ 
 

วิสัยทัศนจังหวัดเพชรบูรณ 
"เพชรบูรณเมืองทองเท่ียวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย ใสใจคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" 

 
พันธกิจของจังหวัดเพชรบูรณ 
 1. พัฒนาใหเปนเมืองทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ียั่งยืน  
 2. สรางเมืองเกษตรกร  
 3. สงเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
 5. พัฒนาระบบโครงสรางพืน้ฐานท่ีสะดวกและปลอดภัย  
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ    
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การเพิ่มมูลคาการเกษตรโดยการสงเสริมการเช่ือมโยงหวงโซมูลคา (ผลิต - อุตสาหกรรม - 
คาขาย - บริการ - ทองเท่ียว)   
เปาประสงค   
 1. เพิ่มรายไดภาคเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรมและบริการ    
 2. เกษตรกรไดประโยชนจากองคความรูดานการผลิต  
 3. ภาครัฐมีการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็ว และมีการประสานเช่ือมโยงกันอยางเปนระบบ  
 4. บุคลากรภาครัฐไดรับการพัฒนาสมรรถนะ   
กลยุทธ / วิธีการ  
 1. พัฒนากระบวนการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและเพิ่มมูลคา   
 2. สงเสริมการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารเพื่อสุขภาพท่ีเช่ือมโยงไปสูการทองเท่ียว  
 3. สงเสริมภาคอุตสหกรรมการเกษตร การคา  การลงทุนและภาคธุรกิจบริการ  
 4. สงเสริมและสนับสนุนดานการผลิตแกเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 5. พัฒนาแหลงน้ำเพื่อการเกษตร  
 6. สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ  
 7. สรางกระบวนการการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  
 8. วิจัย / พัฒนา (R+D) และบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  การเรงรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
เปาประสงค   
 1. ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพไดรับการอนุรักษและฟนฟู เพื่อสรางความสมดุล
ระบบนิเวศและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม เพื่อเปนฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตการเกษตรและการทองเท่ียวของจังหวัด 
รวมถึงรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก    
 2. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีการใชประโยชนอยางเหมาะสม ความหลากหลายทางชีวภาพมีความยั่งยืนและมี
คุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดี  
 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวะภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของ
จังหวัดแบบบูรณาการเชิงรุก  



๒๐ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา  รอบเดือน เมษายน 2561 
 

 4. องคกรมีการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมของจังหวัด   
กลยุทธ / วิธีการ    
 1. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม ดิน น้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  
 2. สงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม  
 3. สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
 4. เพิ่มศักยภาพบุคลากรและใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เชิงนิเวศน เชิงเกษตร  
เปาประสงค  
 1. เพิ่มรายไดจากการทองเท่ียวเพิ่มข้ึน  
 2. นักทองเท่ียวมีความพึงพอใจในการเดินทางมาทองเท่ียว  
 3. แหลงทองเท่ียวและโครงสรางพื้นฐานดานทองเท่ียวไดรับการพัฒนา  
 4. บุคลากร เครือขาย และผูประกอบการดานการทองเท่ียวมีศักยภาพเพิ่มข้ึน   
กลยุทธ / วิธีการ   
 1. พัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีมีอยูเดิมและสงเสริมแหลงทองเท่ียวใหม  
 2. พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธการทองเท่ียว  
 3. เพิ่มความหลากหลายของสินคาและผลิตภัณฑดานการทองเท่ียว  
 4. พัฒนามาตรการใหบริการดานการทองเท่ียว  
 5. พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและส่ิงอำนวยความสะดวก รวมถึงคุณภาพส่ิงแวดลอม  
 6. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานการทองเท่ียว  
 7. สงเสริม และพัฒนาบุคลากรเครือขาย และผูประกอบการดานการทองเท่ียว  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  สงเสริมสนับสนุนการเรียนรู สรางความเขมแข็งของชุมชน กลุมและประชาชนใหมีคุณภาพ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (เพชรบูรณเขมแข็ง)    
เปาประสงค   
 1. ประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึน  
 2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ชุมชนเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได   
 3. ประชาชนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีสุขภาพดี  
 4. ประชาชนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ครอบครัวเขมแข็ง  
 5. ภาครัฐมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการบริการท่ีไดมาตรฐาน   
 6. มีเครือขายชุมชนครอบคลุมทุกหมูบาน  
 7. ระบบขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนา   
กลยุทธ / วิธีการ   
 1. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ จปฐ   
 2. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   
 3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ  
 4. สงเสริมใหประชาชนไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง  
 5. สงเสริมการอาชีพเพื่อสรางรายไดใหแกประชาชน  
 6. สงเสริมการเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดสารพิษ  
 7. พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข  
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 8. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 9. เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว  
 10. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาระบบการขนสงและจราจร  
 

เปาประสงค  
 1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  
 2. จัดระบบการคมนาคม ขนสงท่ีความปลอดภัย สะดวกและความปลอดภัย รวมท้ังเปนระบบขนสงท่ียั่งยืน  
 3. เพื่อสงเสริมการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ ใหความสำคัญกับรูปแบบการเดินทางท่ีเนนมาตรการและ
เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนดานความปลอดภัย  
 4. เพื่อพัฒนาเช่ือมโยงระบบคมนาคม สนับสนุนการทองเท่ียวและการพัฒนาเมือง  
 5. เพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมและสรางความรูสึกเปนเจาของจากทุกภาคสวน    

กลยุทธ / วิธีการ  
 1. พัฒนาระบบขนสงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  
 2. พัฒนาระบบขนสงแบบยั่งยืนและการพฒันาเมอืงนาอยู  
 3. พัฒนาโครงขายคมนาคม  
 4. เพิ่มความปลอดภัยของระบบคมนาคมขนสงและจราจร   
 6. พัฒนาระบบขนสงสาธารณะ   
 7. พัฒนาระบบคมนาคมเพื่อสนับสนุนการทองเท่ียวและการพัฒนาเอกลักษณของเมือง  
 8. แกไขปญหาการขนสงและจราจร 
 

9. นโยบายการพัฒนาพืน้ท่ีของอำเภอเขาคอ   
 ดานท่ี 1  การจัดการขยะในพื้นท่ีอำเภอเขาคอ   
 ดานท่ี 2 การแกไขปญหายาเสพติด   
 ดานท่ี 3 การแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคและการเกษตร  

ดานท่ี 4 การแกไขปญหาท่ีดินในพื้นท่ีอำเภอเขาคอ 
 

10. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 

วิสัยทัศนขององคกรปกครองทองถ่ิน 
“ทองถ่ินกาวไกล  ใสใจคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจกาวหนา  เกษตรพัฒนา  ล้ำคาวัฒนธรรม  พัฒนาการทองเท่ียว  
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองทองถ่ิน 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร 
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 4. ยุทธศาสตรสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 6. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน 
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11.ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (องคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา อำเภอเขาคอ  จังหวัด 
 11.1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
  11.2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร 
  12.3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว 
  12.4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  12.5. ยุทธศาสตรสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 
  12.6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 

๑2.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี ๒๙ กมราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันท่ี  ๑๒  มนีาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชนสูการพัฒนา
ทองถ่ินและจังหวัดแบบบูรณาการ  ไดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงเสริม  สนับสนุน  ใหทุกหมูบาน  ชุมชน  มีการ
จัดทำแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  สำหรับเปนรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใตกระบวนการ
วางแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนพัฒนาจังหวัด  เปนการกำหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากคนใน
ชุมชนในแตละดาน ดานโครงสรางพื้นฐาน  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  ดานสุขภาพอนามัย  ดานอนุรักษวัฒนธรรม
และดานอื่นๆ  ซึ่งจะมีอยู  ๓  แบบ  ดังนี้  
 ๑)  แผนทำเอง   
 ๒)  แผนขอความรวมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยนำปญหาความตองการจากแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพของชุมชนท่ีจะดำเนินการเองไดพิจารณาบรรจุไวใน

แผนพัฒนา  แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล  ใหเสนอปญหา  ความตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดและให
องคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอำนาจหนาท่ี  แผนชุมชน
จะตองมีอยางนอย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนท้ังหมดและจะตองมีการปรับปรุงแผนชุมชนอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  
โครงการกิจกรรม  ปญหาท่ีชุมชนท่ีเกินศักยภาพมีหลายดานดังนี้    

๑)  ดานโครงสรางพื้นฐาน  เชน  รางระบายน้ำ  ไฟฟาสองสวาง 
๒)  ดานสานตอแนวทางพระราชดำริ  เชนการขุดลอกคูคลอง  จัดหารเหลองน้ำเพื่อการเกษตร 
๓)  ดานการเกษตร  เชน  การอบรมใหความรูดานการเกษตร  อาชีพตางๆ   
๔)  ดานเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการทองเที่ยวและกีฬา  เชน สงเสริมกิจกรรมใหมีการ

ทองเท่ียว  การจัดทำการแขงขันกีฬา 
๕)  ดานสังคม/คุณภาพชีวิต  เชน  ในชุมชนมีแหลงมั่วสุม  ปญหายาเสพติด 
๖ )   ด า น ก า ร เม ือ ง  เ ช น   ค น ใ น ช ุม ช น ข า ด ก า ร ม ีส ว น ร ว ม ก ล ุม อ ง ค ก ร  ย ัง ไ ม แ ข ็ง แ ร ง พ อ  
๗)  ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย  
๘ )   ด า น ก า ร ศ ึก ษ า  เ ช น   ป ร ะ ช า ช น ส ว น ให ญ ม ีก า ร ศ ึก ษ า ต ่ำ ไม ม ีค ว า ม ร ูเ พ ีย ง พ อ  

 ๙)  ดานสุขภาพชุมชน  เชน ประชาชนสวนใหญเปนโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม 
 ๑๐) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เชน  ปญหาฝุนละออง  กล่ินเหม็น  

๑๑) ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
๑๒)  ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  เชน  ติดตั้งกลองวงจรปด  การติดตั้งสัญญาณไฟ

กระพริบ  ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ  การจัดฝกอบรม อปพร. 
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๑3.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือเพชรบูรณ  ดวน
ท่ีสุด ท่ี พช ๐๐๒๓.๕/ว 417  ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ ๒๕60  เรื่อง  การสำรวจขอมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ)  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสำคัญกับการจัดเก็บขอมูล
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ ่นโดยเฉพาะดานการเกษตรและแหลงน้ำ โดยใหความสำคัญกับขอมูลการเกษตร  เชน 
ประเภทพืชที่ปลูก  ตนทุน/หนวย ผลผลิต/หนวย ราคาขาย/หนวย เปนตน  ขอมูลดานแหลงน้ำ เชน ปริมาณน้ำฝน  
แหลงน้ำธรรมชาติ  แหลงน้ำท่ีมนุษยสรางข้ึน  เปนตน  โดยจัดทำยุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนาเพื่อประกอบการ
สนับสนุน สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในทองถ่ิน  โดยไดเนนใหทองถ่ินแกไขปญหาใหกับชุมชนเกี่ยวกับ
ดานการเกษตรและแหลงน้ำ  โดยใหจัดทำเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  องคการบริหารสวนตำบลจึงตอง
ประชาคมทองถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพื่อใหชุมชนไดเสนอโครงการดานเกษตรและแหลง
น้ำเพื่อองคการบริหารสวนตำบลจะไดนำบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ได
รวมกับสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  สมาคม
องคการบริหารสวนตำบลแหงประเทศไทย  ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจขอมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ) โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขอมูลปญหาความ
ตองการพื้นฐานของประชาชน รวมท้ังขอมูลในการแกไขปญหาภัยแลง  ท้ังนี้ใหทองถ่ินอำเภอรวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินสำรวจขอมูลใหครบในแผนพัฒนาทองถ่ินเพื่อแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม ซึ่งขอมูลท่ีตองสำรวจมีดังนี้  
 สวนท่ี ๑ :  ขอมูลพื้นฐานของหมูบานชุมชน 
 สวนท่ี ๒ :  ขอมูลดานการเกษตร 
 สวนท่ี ๓ :  ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร 
 สวนท่ี ๔ : ขอมูลดานแหลงน้ำกิน น้ำใช (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 สวนท่ี ๕ : ความตองการในการทำเกษตรของหมูบาน/ชุมชน และโครงการท่ีหมูบาน/ชุมชนเสนอ 

                         (๑) ดานเกษตร 

                         (๒) ดานแหลงน้ำอุปโภค บริโภค 
                         (๓) ดานแหลงน้ำทางการเกษตร 

 

 14.วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล 

“หนองแมนาตำบลทองเท่ียวเชิงนิเวศน  เกษตรปลอดภัย มีน้ำใชอยางท่ัวถึง 
                      เยาวชนหางไกลยาเสพติด ใสใจคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ” 
 

15.  พันธกิจการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา 
 15.1 จัดใหมีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ 
 15.2 จัดใหมีการบำรุงรักษาและขยายไฟฟา,ประปา,โทรศัพท 
 15.3 การวางผังเมือง 
 15.4 จัดใหมีการพัฒนาการบริหารจัดเก็บรายได 
 15.5 มีการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีดี 
 15.6 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความปลอดภัย 
 15.7 เสริมสรางความเขมแข็งชุมชน 
 15.8 จัดสวัสดิการสังคม 
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 15.9 สงเสริมใหขาราชการและลูกจางไดมีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 15.10 สงเสริมใหมีการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปองกันและระงับสาธารณภัย 
 15.11 สงเสริมการทองเท่ียวและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
 15.12 จัดใหมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
 15.13 การจัดการบริหารเครื่องมือเครื่องใชใหมีประสิทธิภาพ 
 15.14 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เครื่องมือเครื่องใชในการเรียนการสอนให
ทันสมัยและเพียงแกความตองการ 
 15.15 สงเสริมดานกีฬาและดานนันทนาการ 
 15.16 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 15.17 ฟนฟู บำรุงรักษา ขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 15.18 พัฒนาและสงเสริมอาชีพเสริมใหแกประชาชน 
 15.19 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา 
 

16.  จุดม่ังหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   16.1 การคมนาคมทางบกมีความสะดวกเร็ว 
 16.2 ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดพอเพียง 
 16.3 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมคงอยูและใชประโยชนอยางสมดุล 
 16.4 ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานกับ อบต. 
 16.5 วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 16.6 การพัฒนาการทองเท่ียวใหมีความยั่งยืน 
 16.7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร 
 16.8 ประชาชนไดรับบริการดานสุขภาพท่ัวถึง 
 

17. ยุทธศาสตรและแนวทางการการพัฒนา คือ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  

1.๑ การกอสราง ปรับปรุง และบำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
๑.2 การกอสราง ปรับปรุงแหลงน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร  
๒.1 การสงเสริมการสรางอาชีพ และกลุมอาชีพ การอบรมใหความรู และปจจัยการผลิต 
๒.2 การสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของเกษตร และศูนยเรียนรูทางการเกษตร 
๒.3 การสงเสริมและพัฒนาการผลิต เพิ่มคุณภาพและสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตร 
๒.๔ การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๕ การสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ และภัยอื่นๆ 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  
๓.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ และนอกระบบ 
๓.2 การสงเสริมและสนับสนุนศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๓.3 การสงเสริมและสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดี 
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๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๔.1 การสนับสนุนการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมและส่ิงแวดลอม 
๔.2 การสนับสนุนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ    
      ส่ิงแวดลอม 
๔.๓ การสนับสนุนการสรางจิตสำนึกการรักษาส่ิงแวดลอม และการจัดการขยะ 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว กีฬานันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๕.๑ การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เชิงเกษตร เชิงนิเวศน วัฒนธรรม และประเพณี 
๕.๒ การสงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
๕.๓ การสงเสริมและสนับสนุนผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส เด็ก เยาวชน สตรี ฯ 
๕.๔ การสงเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
๕.๕ การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
๕.๖ การสงเสริมและพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
๖.๑ การสงเสริมความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
๖.๒ การพฒันาศักยภาพของบุคลากรและองคกร ใหมีขีดความสามารถในการใหบริการประชาชน 
๖.๓ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเมืองและการบริหาร การใหความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย 

 ๖.๔ การพฒันาการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

18.  นโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา 
นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแมนาไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา  

โดยมีสาระสำคัญท่ีจะยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  ในการแกไขปญหาความ
เดือดรอนและเพื่อประโยชนสุขของประชาชนเปนสำคัญ  ดังตอไปนี ้
 

นโยบายเรงดวน 
ปรับปรุง ซอมแซม ถนนภายในหมูบาน และถนนสายสะเดาพงหนองแมนาใหมีสภาพท่ีดีสะดวกตอการคมนาคม 

1. ปรับปรุง ซอมแซม ถังกรองน้ำและระบบการจายน้ำ รวมท้ังการบริหารจัดการกจิการประปาของหมูบาน  
เพื่อใหมีน้ำประปาท่ีสะอาด ในการบริโภค และน้ำประปาอยางพอเพียงในการอุปโภค เพื่อเสริมคุณภาพชีวิตคุณภาพ
ของประชาชน 

2. สงเสริมศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ใหเปนศูนยกลางประสานงานการ 
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของตำบล และสนับสนุนใหกลุมอาชีพ ผลิตและแปรรูปสินคาใหไดมาตรฐานตามท่ี
รัฐบาลและตางประเทศกำหนดเพื่อเปนการสรางรายไดของกลุมตางๆ ใหมีรายไดท่ียั่งยืน 

3. เปดโอกาสใหผูนำทองท่ี หัวหนาสวนราชการ องคกรตางๆ และพี่นอง ประชาชน ไดแสดงความคิดเห็น 
เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาตำบลหนองแมนา ใหเจริญกาวตอไป 

4. ปรับภูมิทัศน บริเวณองคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา ใหดีข้ึนและสวยงาม 
5. สงเสริมศูนยประสานงานองคกรชุมชน เพื่อกำหนดยุทธศาสตรและทำแผนแมบทของชุมชนพรอมกับ 

ประสานงานระหวางชุมชนกับผูบริหารทองถ่ินใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 
6. สงเสริมใหมีรถกูชีพกูภัยประจำศูนยอาสาสมัครปองกันภัย ฝายพลเรือน(อปพร.) 
7. จัดเตรียมเครื่องนุงหมสำหรับปองกันภัยหนาวใหกับผูดอยโอกาส ผูสูงวัย ผูพิการ 
8. สงเสริมใหระบบสารสนเทศและอินเตอรเน็ต ขององคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา ใหเปนส่ือกลาง 

เช่ือมโยงท้ังภายในและภายนอก 
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นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 
1. กอสรางและซอมบำรุง ถนน สะพาน เพื่อเช่ือมโยงโครงขายคมนาคม การขนสงทางการเกษตร การ 

ทองเท่ียว ใหสามารถใชไดทุกฤดูกาล 
2. บำรุงรักษาแหลงน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และแหลงน้ำเพื่อการเกษตรใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
3. จัดใหมีไฟฟาสาธารณะ ใหมีความพอเพียงกับความตองการของประชาชนทุกหมูบาน 
4. ประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น สวนราชการ องคกรภาครัฐ เพื่อรับการ 

สนับสนุนการบริการสาธารณะประโยชน 
นโยบายดานเศรษฐกิจและการเกษตร 

1. สงเสริมการรวมกลุมอาชีพ เพื่อพัฒนารายไดของครัวเรือนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สูชุมชนเขมแข็ง และ 
เสริมสรางความเขมแข็ง และเสริมสรางความเข็มแข็งใหกับเศรษฐกิจในระดับฐานรากใหประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึน
นอกเหนอืจากอาชีพหลัก 

2. สงเสริมพัฒนาระบบการผลิตผลทางการเกษตร รวมท้ังการสรางเครือขายการเรียนรู การพัฒนาผลิตผล 
ควบคูกับภูมิปญญาทองถ่ินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. สงเสริมการผลิตและการใชปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ ทดแทนการใชปุยเคมีเพื่อลดตนทุนการผลิตและฟนฟู 
สภาพดินและเพื่อลดปญหาสภาพดินเส่ือมโทรม 

4. สงเสริมกิจกรรมศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อใหบริการขอมูลความรูและเทคนิค 
ใหมๆ ดานการเกษตร เปนการเพิ่มศักยภาพในการผลิตและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม 

5. สงเสริมใหมีศูนยกลางรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรประจำตำบลรวมท้ังการสรางเครือขายการรับซื้อ 
ภายในตำบล  เพื่อกระตุนราคาผลผลิตทางการเกษตร 
นโยบายดานพัฒนาสังคม 

1. สงเสริมงานสวัสดิการชุมชน โดยการสนับสนุนเบ้ียยังชีพใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยโรคเอดส 
2. สงเสริมงานสวัสดิการชุมชน โดยการอบรมใหความรู สรางงาน สรางโอกาส สรางอาชีพ ใหกับผูยากจน  

ผูดอยโอกาส ใหมีความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผูดอยโอกาส  

โดยใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลรวมกับองคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา เพื่อใหผูสูงอายุ เด็ก สตรี ผู
พิการ และผูดอยโอกาส ไดรับการดูแลจากองคกรภาครัฐและเอกชน ทำใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
นโยบายดานการศึกษา 

1. สงเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ เพื่อสงเสริม พัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัย และสรางเสริม 
ความรูใหแกเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมท้ังการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. สนับสนุนใหขาราชการ เจาหนาท่ีและผูดูแลเด็กเล็กใหไดรับการฝกอบรมและไดศึกษาตอ เพื่อเพิ่ม 
ศักยภาพและมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

3. สงเสริมใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนศูนยกลางการเสริมสรางพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัยท้ังดาน 
รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา และควบคุมคุณภาพท้ังดานอาหารใหถูกตองตามหลักโภชนาการ ปรับปรุงศูนย
ใหไดมาตรฐานและถูกสุขลักษณะ จัดหาส่ือการเรียน การสอน เครือ่งเลนภาคสนาม 

4. สนับสนุนสงเสริมโรงเรียนในตำบลหนองแมนา ในการจัดกิจกรรมดานวิชาการ การศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะ 
การเรียนรูของนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

5. สงเสริมใหมีศูนยการเรียนรูชุมชนตำบล เพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรูและเปนแหลงใหบริการขอมูล 
ขาวสาร ท้ังขอมูลดานชุมชนและวิชาการแกนักเรียน นักศึกษา ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน และผูท่ีสนใจ 

6. สนับสนุนและสงเสริมใหมีการสอนพิเศษในชวงปดภาคเรียน เพื่อสรางเสริมความรูความสามารถและ 
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ทักษะทางวิชาการใหแกนักเรียน 
นโยบายดานอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

1. สนับสนุนงานประเพณีและวันสำคัญทางศาสนา เพื่อใหวัฒนธรรมประเพณีไดรับการอนุรักษและสืบทอด 
ถึงชนรุนหลัง เชน งานประเพณี สงกรานต แหเทียนพรรษา ประเพณีลอยกระทง ประเพณีแขงเรือภูเขา ประเพณี
ทำบุญกลางบาน เปนตน 

2. สนับสนุนและสงเสริมโรงเรียนในตำบลหนองแมนา ในการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษวัฒนธรรม  
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเพิ ่มทักษะการเรียนรู และสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

3. จัดใหมีการบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของตำบลหนองแมนา 
นโยบายดานการสวัสดิการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1. สงเสริมงานสังคมสงเคราะหชุมชน โดยการอบรมใหความรูสรางงาน สรางโอกาส สรางอาชีพใหกับคน 
ยากจน ผูดอยโอกาสใหมีความมั่นคง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

2. สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ เด็ก สตรี และผูดอยโอกาส โดยให 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (อ.ส.ม.) รวมกับองคการบริหารสวนตำบล
หนองแมนา เพื่อใหผูสูงอายุ เด็ก ผูพิการ ผูดอยโอกาส ไดรับการดูแลจากองคกรภาครัฐและเอกชน ทำใหคุณภาพชีวิต
ดีข้ึน 
นโยบายดานสาธารณสุข 

1. สนับสนุนการปองกันและควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนในการ 
ปองกันและควบคุมโรค เพื่อใหประชาชนมีความเขาใจและไดรับความรูในเรื่องของโรคภัยตางๆ สามารถปองกันดวย
ตัวเองได 

2. สงเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชนในตำบล โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อใหประชาชน 
มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงท้ังเด็ก ผูใหญ และคนชรา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอยางท่ัวหนา 

3. จัดใหมีการบริการทางการแพทย ท้ังแพทยแผนปจจุบัน และแพทยทางเลือกในระดับตำบล โดย 
ประสานงานใหแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐมาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล เพื่อบริการตรวจโรคแกประชาชน
ในระดับตำบล 

4. สงเสริมบทบาท อาสาสมัคร  สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (อสม.)ใหมีความพรอมและศักยภาพในการ 
จัดการงานบริการสาธารณสุขมูลฐานระดับชุมชน 
นโยบายดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1. สนับสนุนการฝกอบรม ทบทวนเพื่อความพรอมของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) เพื่อ 
ปองกันสาธารณะภัยท้ังภายในและภายนอกเขตพื้นท่ี 

2. สนับสนุนศูนยปองกันภัยฝายพลเรือน เพื่อจัดหาอุปกรณในการปฏิบัติหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณ 
ภัยฝายพลเรือน 

3. สนับสนุนกิจกรรมการรณรงคดานจราจร เพื่อความปลอดภัยในการใชเสนทางคมนาคมและยานพาหนะ 
โดยเฉพาะในชวงเทศกาล 

4. สงเสริมและสนับสนุนการจัดระบบรักษาความสงบเรียบรอยในเขตตำบลหนองแมนา 
 
 
 
 



๒๘ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา  รอบเดือน เมษายน 2561 
 

นโยบายดานปองกันแกไขปญหายาเสพติด 
1. สนับสนุนการแกปญหายาเสพติดรวมกับตำรวจ  กำนัน  ผูใหญบาน ผูนำชุมชน และสถาบันครอบครัว  

เพื่อลดปญหายาเสพติด และใหโอกาสผูท่ีเคยเสพติด ไดกลับมาใชชีวิตรวมกับคนอื่นในสังคมไดอยางปกติสุข 
2. สงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันครอบครัวอบอุนและเขมแข็ง เพื่อเปนหลักฐานในการลดปญหาทางสังคม 

และปลูกฝง คุณธรรม คานิยมท่ีดีแกบุคคลในครอบครัวและในชุมชน 
3. สนับสนุนและสงเสริมการรณรงคปองกันและควบคุมการแพรระบาดของยาเสพติด ท้ังในระดับหมูบาน  

ตำบล เพื่อสนองนโยบายตาสับปะรดของอำเภอ 
นโยบายดานการกีฬา และนันทนาการ 

1. จัดการและสงเสริมใหองคการบริหารสวนตำบลหนองแมนา เปนศูนยกลางออกกำลังกายและนันทนาการ 
ประจำตำบล เพื่อใหประชาชนมีสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการออกกำลังกาย 

2. ปรับปรุงสนามกีฬาและยกระดับการแขงขันกีฬาขององคการบริหารสวนตำบลหนองแมนาใหมีมาตรฐาน 
เพื่อสรางความเปนเลิศทางกีฬา และสรางนักกีฬาใหกับตำบลท้ังประเภทบุคคลและประเภททีม 

3. สนับสนุนและสงเสริมนักเรียน ประชาชนเขารวมการแขงขันกีฬาระดับอำเภอและจังหวัด เพื่อสราง 
เครือขายเช่ือมความสัมพันธระหวางองคกรและชุมชนฯ 

4. สงเสริมใหศูนยกีฬาประจำหมูบาน เปนศูนยฝกกีฬาชุมชน เพื่อเสริมสรางทักษะและใหความรูเรื่องการ 
เลนกีฬาอยางถูกวิธีแกเด็กและเยาวชน 

5. สงเสริมใหมีสวนสาธารณะ สนามเด็กเลน เพื่อนันทนาการ การพักผอนหยอนใจและออกกำลังกาย  
 
 

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



๒๙ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  ประจำปี  2563 
 

ส่วนที่ ๓ 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบตัวชี้บ่งการปฏิบตัิงาน 

(Performance indicators) 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  ได้กำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นส่ือ
สำหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหา
ค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล
โครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบ
บันทึกข้อมูล แบบรายงาน  เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิโดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยไชแ้บบการติดตามและประเมิลผลแบบ
ตัวบ่งชีก้ารปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   
 

๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ 
เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งช้ี
การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ำเข้า (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  
และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การทำงานต่อไปเง ื ่อนไขสำคัญของตัวแบบบ่งชี ้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู ้มีส่ วนได้ส่วนเสีย (key 
stakeholders)  ในการกำหนดตัวบ่งช้ี เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งช้ีเหล่านั้นใน
การดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบติั
และแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งช้ีท่ีกำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(early warning system)  เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้
หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลท่ีจำเป็น    
 

๒.  ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๒.๑  ทำให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดดําเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สําเร็จหรือไม สําเร็จเพราะ

เหตุใดประชาชนท่ีมาขอรับบริการพอใจหรือไม  
๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ตอไปในอนาคตผูท่ีควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหา

วิธีการแกไขปญหาท่ีจะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะส้ินสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวช้ีวัดท่ีได
จะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลสําเร็จตามวัตถปุระ
สงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพื่อนําไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรร

เงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุนใหขา
ราชการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนท่ีเปนธรรม  



๓๐ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  ประจำปี  2563 
 

 

๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๓.๑  เพื่อใหท้ราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา 
๓.๒  เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ     
 

๔.  ข้ันตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑  กำหนดตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
๔.๒  กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี 
๔.๓  ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 

 

๔.๑  การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (๑)    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

ตัวบ่งช้ีท่ี  1  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาส่ีปี (10  คะแนน) 

ตัวบ่งช้ีท่ี  2  :  คุณภาพแผนพัฒนาส่ีปี (๕  คะแนน)    
(2)  การนำแผนไปปฏิบัติ 

ตัวบ่งช้ีท่ี  3  :  การดำเนินโครงการ (10  คะแนน) 

ตัวบ่งช้ีท่ี  4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
 

๔.๒  กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ำกว่า  ๒๐     =   ต้องปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  ประจำปี  2563 
 

ตัวบ่งชี้ที่  1   :  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 

➢  มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  10  คะแนน 
➢  มีการดำเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  8  คะแนน 
➢  มีการดำเนินการ ๖ – ๗ ข้ันตอน   ได้  6  คะแนน 
➢  มีการดำเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสีป่ ี 
คะแนนเต็ม   10    
คะแนนที่ได้   10   . 

ลำดับที่ การดำเนินการ มีการดำเนินการ 
(ใส่เคร่ืองหมาย ✓) 

๑ กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   

✓ 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน ✓ 
๓ มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธ
กิจ  จุดมุ่งหมาย 

✓ 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา ✓ 
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น ✓ 
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา ✓ 
๗ มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ✓ 
๘ มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ✓ 
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา ✓ 

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ✓ 
มีการดำเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
  
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  ประจำปี  2563 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2   :  คุณภาพแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

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

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ป ี

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๔   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการสำหรับแผนพัฒนา
เพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

๙๘  คะแนน ๔ 

 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๕)  

เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนน 

ที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพฒันา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ ๕ 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเน่ืองกับระยะเวลาปี (4 ปี)  ๓ ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 

 
 



๓๓ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  ประจำปี  2563 
 

ตัวบ่งชี้ที่  3  :  การดำเนินโครงการ  

เกณฑ์การประเมิน  :  การดำเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
➢  ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  10  คะแนน 
➢  ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  8  คะแนน 
➢  ดำเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  6  คะแนน 
➢  ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

     
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การดำเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   10    
คะแนนที่ได้   8   . 

การดำเนินการ จำนวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 245 - - 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖3 

107 43.6 - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

59 55.14 - 

การดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖3  (ระหว่าง ตุลาคม ๒๕62 ถึง 
มีนาคม ๒๕๖3) 

25 42.37 - 

 
หมายเหตุ  :  คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  ประจำปี  2563 
 

ตัวบ่งชีท่ี้  4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

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

  
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงการที่ดำเนินการ จำนวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการท่ีดำเนินการ 
(ตุลาคม ๒๕62 ถึง มีนาคม ๒๕๖3)   

25 ไม่มีผลกระทบ ๕ 

 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 

ลำดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
๑ ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาส่ีปี 10 10 
๒ คุณภาพแผนพัฒนาส่ีปี ๕ 5 
๓ การดำเนินโครงการ 10 8 
๔ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ 28 
 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน  คะแนนท่ีได้  28  คะแนน  ซึ่งสูงกว่า 25  คะแนนขึ้นไป  ถือ
ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี   

 
ข้อเสนอแนะ   

เพื่อให้การดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาบรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ใน
แผนพัฒนา  จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการดำเนินโครงการ  เนื่องจากในงบประมาณ 2561  องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแม่นาสามารถดำเนินการได้เพียงร้อยละ 42.37 ยังไม่ถึง 50%  และโครงการที่เหลือเป็นโครงสร้าง
พื้นฐาน ซึ่งอาจส่งผลทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน  เพราะไม่สามารถ
ดำเนินการแก้ไขปัญาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน   

 
 
 
 



๓๕ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  ประจำปี  2563 
 

แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ช่ือ-สกุล .................................................ตำแหน่ง .............................................. 
 

สังกัด : สำนัก/กอง ................................................................................................................................... 
 
คำอธิบาย  :  ให้ใสเ่คร่ืองหมาย ✓ ในช่องที่เลอืก 

ลำดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ไช่ ไม่ไช่ 
๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน

ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ำ) ท่ีเกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการท่ีอยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของอปท.   
๔ ได้ดำเนินโครงการ   
๕ ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาท่ีกำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

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

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป   
 
 
 

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



๓๖ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  ประจำปี  2563 
 

  ส่วนที่  ๔ 
 
 

 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  ได้กำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับ
การติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผล
ของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – 
๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมี
รายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 



๓๗ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  ประจำปี  2563 
 

แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
คำช้ีแจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนา 
๑.๑  มกีารจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ✓  
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ✓  
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
๑.๔  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ✓  
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ✓  
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

✓  

2. การจัดทำแผนพัฒนา 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของ อบต.มาจัดทำฐานข้อมูล ✓  
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของ อบต. (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาอบต. 

✓  

๒.๔  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา อบต.ท่ีสอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

๒.๕  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา อบต.ท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

๒.๖  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ✓  
๒.๗  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอบต. ✓  
๒.๘  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  
๒.๙  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓  
๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  

 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  ประจำปี  2563 
 

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
คำชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการดำเนินงานทุกปี   
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  
๑.๒  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   
ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  ประจำป ี 2563 
 

 
ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

แผนยุทธพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)   
สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 

ประจำปี 2563 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 13 12 11 0 14 14  
2. ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร 7 0 2 0 2 1  
3. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 10 6 18 11 18 16  
4. ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 0 2 1 4 2  
5. ด้านการท่องเท่ียว กีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 25 5 23 11 27 14  
6. ด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 41 45 48 47 48 46  
รวมทั้งสิ้น 99 68 104 70 113 93  
        

 
(หมายเหตุ  ข้อมูลดูที่ ในระบบ e-plen) 

 
 
 
 



๔๑ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  ประจำปี  2563 
 

 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ 
               การพัฒนา 
คำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  โดยมีกำหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
๑.๒  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
     

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(นำไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 98 14 1๔.2๙ 
2. ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร 20 2 10 
3. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 26 18 69.23 
4. ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15 4 ๒๖.๖๗ 
5. ด้านการท่องเท่ียว กีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 62 27 ๔๓.๕๕ 
6. ด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๕๐ 48 96 

รวม 245 113 46.12 
 

 
 
 

(หมายเหตุ  ข้อมูลดูที่ ในระบบ e-plen) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  ประจำปี  2563 
 

 

แบบที่  ๓/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาใน
ภาพรวม 
คำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/2  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  โดยมีกำหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละครั้ง  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนนองแม่นา 
2. วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน กันยายน  2563 

 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟืน้ฟูธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 55 40 8 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว กีฬา นันทนาการและคุณภาพชีวิต 52 43 7 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 58 37 9 

 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรการบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาในภาพรวม 

ผลการดำเนินงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก ปานกลาง น้อย 
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม   ในโครงการ/กิจกรรม 43 51 9 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ของโครงการ/กิจกรรม 40 57 6 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 49 40 14 
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กจิกรรม 55 37 11 
5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานของโครงการ/กจิกรรม 52 40 11 
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 50 46 7 
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 56 44 3 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองทันความต้องการของประชาชน 50 44 9 
9. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 67 31 5 

 
 
 



๔๓ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  ประจำปี  2563 
 

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ใช้แบบสำรวจท้ังหมด 120 ชุด สำรวจทุกหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน สามารถเก็บแบบประเมินได้ 102  ชุด  ดังนี้ 

1. ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามเพศ โดยมีประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามเพศชาย        
ร้อยละ 40.20   เพศหญิง ร้อยละ 59.80 
 

เพศ จำนวน 
ชาย 41 
หญิง 61 
รวม 102 

 

2. ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามช่วงอายุ ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด คือ ประชาชนช่วงอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.16 รองลงมาได้แก่  ประชาชนช่วงอายุ 
51 – 50 ปี และจำนวนประชาชนท่ีตอบแบบสำรวจความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ช่วงอายุ มากกว่า 60 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 1 

 

ช่วงอายุ จำนวน 
ต่ำกว่า 20 ปี 5 
20-30 ปี 19 
31-40 ปี 43 
41-50 ปี 23 
51-60 ปี 11 

มากกว่า 60 ปี 1 
รวม 102 

 

3. ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามระดับการศึกษา ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสำรวจความพึง 
พอใจมากท่ีสุด คือ ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 48.04 รองลงมา ได้แก่  
ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30.39 รองลงมาได้แก่  ประชาชนท่ีมีการศึกษา
ระดับ และจำนวนประชาชนท่ีตอบแบบสำรวจความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับสูง
กว่าปริญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1 

 

ระดับการศึกษา จำนวน 
ประถมศึกษา 49 
มัธยมศึกษา 31 
อนุปริญญา 19 
ปริญญาตร ี 2 

สูงกว่าปริญญา 1 
รวม 102 

 
 
 



๔๔ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  ประจำปี  2563 
 

 
4. ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามอาชีพ  ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสำรวจความพึงพอใจมาก 
ท่ีสุด คือ ประชาชนท่ีมีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 48.04 รองลงมาได้แก่  ประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้าง 
คิดเป็นร้อยละ 19.61 และจำนวนประชาชนท่ีตอบแบบสำรวจความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ประชาชนท่ีมี
อาชีพเอกชน  

 

ระดับการศึกษา จำนวน 
รับราชการ 3 

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

 
5. ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองแม่นา  ประชาชนท่ีตอบแบบสำรวจความพึงพอใจท่ีได้เข้าร่วม ร้อยละ 78.43 และ 
ประชาชนท่ีตอบแบบสำรวจความพึงพอใจท่ีไม่ได้เข้าร่วม ร้อยละ 21.57 
 

การมีส่วนร่วม จำนวน 
ได้เข้าร่วม 80 

ไม่ได้เข้าร่วม 22 
รวม 102 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  ประจำปี  2563 
 

 
การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 

ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  

หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้อง
ดำเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    
 

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  เป็นไปด้วย
ความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแม่นา  จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพ และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๕)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

   

๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)     

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
25๖๑ สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ข้อ 7 (7) การวัดผลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เป็นไปตาม ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กำหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบในท่ีเปิดเผยภายใน 15 วัน
นับแต่วันผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และ ข้อ 29 (3) กำหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสอนต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  ประจำปี  2563 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๕  ปี 
การประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วิสัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒  พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๕)  เพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2561  ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  ประจำปี  2563 
 

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง  

๕ ๕ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลา
ปี (5 ปี)  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา 5 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ผ.๐1 และ แบบ ผ. ๐2 ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 
 



48 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  ประจำปี  2563 
 

ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมินผลแผนตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 

 
รายละเอียดรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ณ วันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2563 

 
รายรับจริง 

หมวด บาท 
1.หมวดภาษีอากร 61,288.17 
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 40,663.20 
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 148,861.56 
4.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 9,401.66 
5.หมวดภาษีจัดสรร 13,754,003.98 
6.หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 10,511,966 

รวม 24,526,184.57 
 
 

รายจ่ายจริง 
งบ บาท 

1.งบกลาง 5,124,374.20 
2.งบบุคลากร 8,679,812.30 
3.งบดำเนินงาน 1,436,923.59 
4.งบลงทุน 361,345 
5.งบรายจ่ายอื่น 17,000 
6.งบเงินอุดหนุน 1,226,000 

รวม 16,845455.09 
 
(ถามการเงิน) 
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ผลการติดตามและประเมินผลการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ได้ดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่ ได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ผู้นำ
ท้องถิ่นภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่าง ๆ ประสบความสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียงโดยมีผลการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังนี้ (ผลการดำเนินการต้ังแต่ ตุลาคม 
2562  – กันยายน 2563)  
 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ การดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1 โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านเสลียงแห้ง 3 100,000 กันเงิน 

2 โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านหนองแม่นา 100,000 กันเงิน 

3 โครงการก่อสร้างลาน คสล. ศพด.บ้านเสลียงแห้ง 3 80,000 กันเงิน 

4 โครงการก่อสร้างลาน คสล. ศพด.บ้านหนองแม่นา 216,000 กันเงิน 

5 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 1 200,000 กันเงิน 

6 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 5 บ้านทานตะวัน 200,000 กันเงิน 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๐ (ซอยไร่นายทองห่วง ทองดี) 213,000 กันเงิน 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 (ซอยไร่ทิพย์เสาวรส) 213,000 กันเงิน 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 (ซอยไร่นายอ่อน เพชรตาด) 213,000 กันเงิน 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 (ซอยไร่นายศิริ อ่อนละมูล) 213,000 กันเงิน 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 (ซอยหนองแม่นาพัฒนา ซอย6) 258,000 กันเงิน 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 (ซอยมาตุลีพัฒนา) 213,000 กันเงิน 

13 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.5 200,000 กันเงิน 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 (ซอยไร่นายประมิต มีคำ) 213,000 กันเงิน 

15 โครงการก่อสร้างลาน คสล. ม.๙ (หน้าหอประชุมหมู่บ้าน) 257,000 กันเงิน 

16 โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.หลังเก่าพร้อมห้องน้ำ 330,000 กันเงิน 

17 โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 200,000 200,000 

18 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง 50,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

รวม 3,469,000 200,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร 

1  โครงการฝึกอบรมอาชีพ 50,000 25,400 
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2 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าตัดหญ้า ปลูกต้นไม้ ถากถาง
พื้นท่ีป่าสาธารณ  

40,000 
19,000 

3 
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองแม่นา 

30,000 
ไม่ได้ดำเนินการ 

รวม 120,000 44,400 
 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ การดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 60,000 60,000 

2 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเสลียงแห้ง 3  

233,800 
208,061 

3 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหนองแม่นา 

389,400 
335,664 

4 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000 20,000 

5 สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศพด.โรงเรียน 506,000 448277.56 

6 อุดหนุนโรงเรียนหนองแมน่า (ค่าอาหารกลางวัน) 712,000 676,000 

7 โครงการอบรมการเป็นพิธีกรในงานพิธีการ 20,000 6,350 

8 โครงการรวมพลังสตรี ตำบลหนองแม่นา 10,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

9 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 20,000 13,100 

10 โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 60,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

11 โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา            10,000 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

12 โครงการประเพณีทำบุญกลางบ้าน   230,000 230,000 

13 โครงการประเพณีลอยกระทง ม.8,9,10 30,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

14 โครงการทำบุญรำลึกพันตรีทองแดง บุญญานุสนธิ ์ 30,000 30,000 

15 โครงการประเพณีลอยกระทง ม.5,6 20,000 20,000 

16 โครงการทำบุญรำลึกพันตรี กายสิทธิ มณีภาค 10,000 10,000 

17 โครงการประเพณีแข่งกระทะ ม.3 25,000 25,000 

18 โครงการประเพณีแข่งเรือภูเขา ม.7 65,000 65,000 

19 โครงการจัดงานรัฐพิธ ี 31,000 31,000 

20 
โครงการจัดงานส่งเสริม สืบสานประเพณีท้องถิ่น กาชาด
มะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ 

40,000 
40,000 
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รวม 2,522,200 2,218,453 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

1 โครงการป่าชุมชนตำบลหนองแม่นา 30,000 3,300 

2 
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (จิตอาสา 
สร้างป่า รักษ์น้ำ) 

10,000 
ไม่ได้ดำเนินการ 

3 โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ 10,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

4 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 10,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

5 โครงการหนองแม่นาเมืองสะอาด Big Cleaning Day 10,000 10,000 

6 โครงการชุมชนปลอดขยะ (zero waste) 20,000 11,850 

7 โครงการจัดทำถังขยะอินทรีย์ 65,000 51,160 

รวม 155,000 76,310 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กีฬานันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต  

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 15,000 14,930 

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 15,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. 80,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

4 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 200,000 106,100 

5 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 60,000 59,250 

6 
 
 
 

โครงการสำรวจสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัติยราชนารี 

   8,000 
 
 
 

 
๓,105 

 
 

7 
 
 
 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัติยราชนารี 

  35,000 
 
 
 

 
34,400 

 

8 โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 30,000 30,000 

9 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 30,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

10 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 20,000 3,000 

11 โครงการแข่งขันกีฬาหนองแม่นารวมใจต้านยาเสพติด  160,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

12 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเขาค้อ  200,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

13 
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ท้องถิ่นชุมชนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ของอำเภอเขาค้อ  

50,000 
ไม่ได้ดำเนินการ 
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14 
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ท้องท่ีสานสัมพันธ์ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานในตำบลหมู่บ้านและชุมชน 

10,000 
10,000 

15 
โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

35,000 
ไม่ได้ดำเนินการ 

16 
โครงการเทศกาลท่องเท่ียวฤดูกาลฤดูหนาว อบหมอกกอด
หนาว ดูดาวที่เขาค้อ 

100,000 
100,000 

17 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 3,964,800 3,542,000 

22 เบ้ียยังชีพผู้พิการ 1,152,000 1,179,200 

18 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000 18,000 

รวม 6,194,800 5,105,135 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

1 โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 20,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

2 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/การปกป้อง
สถาบันสำคัญของชาติ 

20,000 
ไม่ได้ดำเนินการ 

3 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารกิจการระบบประปา
หมู่บ้าน 

20,000 
ไม่ได้ดำเนินการ 

4 โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี 20,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

5 
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  

40,000 
ไม่ได้ดำเนินการ 

6 ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 20,000 17,000 

7 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 200,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

8 ค่าจ้างซ่อมแซมปรับปรุงสาธารณูปโภค 40,000 18,000 

9 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ 165,400 161,345 

รวม 545,400 196,345 

รวมทั้งสิ้น 13,006,400 7,840,643 
 

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติท้ังหมด  =   75  โครงการ 
จำนวนโครงการพัฒนาท่ีติดตามและประเมินผล   =   75  โครงการ   
จำนวนโครงการท่ีดำเนินการแล้ว   =   50  โครงการ 

คิดเป็น  =   66.67 %  
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  ได้ดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 
2563  ในเขตพื้นท่ี ดำเนินเป็นไปตามแผนดำเนินงานในการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดต่าง โดยได้รับความ
ร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการต่าง ๆ 
ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีรูปภาพประมวลผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 

 
 

  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
 
 
    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพผลการติดตามและประเมินผลการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี พ.ศ. 2563 
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  โครงการป่าชุมชนตำบลหนองแม่นา 
 

 
 
 

 
 

     
 

     
 

  โครงการจัดทำถังขยะอินทรีย์ 
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โครงการหนองแม่นา Big Cleaning Day 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

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

    
 
    
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  ประจำปี  2563 
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ยังดำเนินโครงการ / กิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกมากมาย ตามวิสัยทัศน์ของคณะบริหารที่ว่า  “หนองแม่นา
ตำบลท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  เกษตรปลอดภัย มีน้ำใช้อย่างทั่วถึงเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ใส่ใจคุณภาพ
ชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

        ทั้งนี้  หากประชาชนหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์จะเสนอความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา สามารถติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แม่นา เพื่อจะได้พิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสอนงความต้องการของประชาชนใน
พื้นท่ีในระยะต่อไป 
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ส่วนที่  ๖ 
 

วิธีการติดตามและประเมินผล  คือจะต้องศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสาร
หลักฐานต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดยดำเนิน
ตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร รวมทั้ง  ถนนรางระบายน้ำ  หนอง  คลอง  
สระ  สวนสาธารณะ  เป็นต้น  วิธีการติดตามและประเมินผลเช่นนี้ต้องมีการเก็บ  วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  
ทั ้งนี ้  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  ดังนี้ 

๑. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
 ➢  ผลการติดตามและประเมินผล 
   

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ การดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1 โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านเสลียงแห้ง 3 100,000 กันเงิน 

2 โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านหนองแม่นา 100,000 กันเงิน 

3 โครงการก่อสร้างลาน คสล. ศพด.บ้านเสลียงแห้ง 3 80,000 กันเงิน 

4 โครงการก่อสร้างลาน คสล. ศพด.บ้านหนองแม่นา 216,000 กันเงิน 

5 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 1 200,000 กันเงิน 

6 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 5 บ้านทานตะวัน 200,000 กันเงิน 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๐ (ซอยไร่นายทองห่วง ทองดี) 213,000 กันเงิน 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 (ซอยไร่ทิพย์เสาวรส) 213,000 กันเงิน 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 (ซอยไร่นายอ่อน เพชรตาด) 213,000 กันเงิน 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 (ซอยไร่นายศิริ อ่อนละมูล) 213,000 กันเงิน 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 (ซอยหนองแม่นาพัฒนา ซอย6) 258,000 กันเงิน 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 (ซอยมาตุลีพัฒนา) 213,000 กันเงิน 

13 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.5 200,000 กันเงิน 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 (ซอยไร่นายประมิต มีคำ) 213,000 กันเงิน 

15 โครงการก่อสร้างลาน คสล. ม.๙ (หน้าหอประชุมหมู่บ้าน) 257,000 กันเงิน 

16 โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.หลังเก่าพร้อมห้องน้ำ 330,000 กันเงิน 

17 โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 200,000 200,000 

18 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง 50,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

รวม 3,469,000 200,000 
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          เนื่องจากมีปัญหาในการขออนุญาตใช้พื้นท่ีจากกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484  จึงทำให้ไม่
สามารถดำเนินการได้ 
     ๒.  ครุภัณฑ์   
 ๒.๑  ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 ๒.2  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    
 ๒.3  ครุภัณฑ์การเกษตร 
 ๒.4  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
 ๒.5  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
 ๒.6  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
 ๒.7  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
 ๒.8  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
 ๒.9  ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 
 ๒.๑0  ครุภัณฑ์สำรวจ 
 ๒.๑1  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
➢  ผลการติดตามและประเมินผล 
 ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาตามรายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 (หมวด
ครุภัณฑ์)  จำนวน 177 รายงาน  ใช้งานได้ดี จำนวน 170 รายการ มีท่ีชำรุด เส่ือมสภาพ จำนวน  7  รายการ  การ
ตรวจสอบครุภัณฑ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ
พัสดุท่ีชำรุด   
๓.  วัสดุ 
 วัสดุท่ีจำเป็นจะต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นส่ิงของโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  โดยรายละเอียดดังนี้ 
 ๓.๑  วัสดุสำนักงาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ 
 ๓.๒  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  สายไฟฟ้า  หลอดไฟ  ปล๊ักไฟ 
 ๓.๓  วัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  น้ำยาทำความสะอาดพื้น  แก้วน้ำ 
 ๓.๔  วัสดุก่อสร้าง  เช่น  ทราย  สี  ตะปู  สังกะสี 
 ๓.๕  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ง  สัญญาณไฟกระพริบ 
 ๓.๖  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น  น้ำมันเช้ือเพลิง  น้ำมันเครื่อง 
 ๓.7  วัสดุการเกษตร  เช่น  สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตูรพืชและสัตว์  พันธุ์พืช  พันธุ์ไม้ ปุ๋ย 
 ๓.8  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 ๓.9 วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น   หมึก   
 ๓.๑ วัสดุเครื่องดับเพลิง  เช่น น้ำยาดับเพลิง 
➢  ผลการติดตามและการประเมินวัสดุ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุดังกล่าว  ซึ่งมีวัสดุประเภทคงทนและวัสดุท่ีใช้
แล้วส้ินเปลืองหมดไป  การจัดซื้อวัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นามีกรรมการในการตรวจรับวัสดุ  และมี
ผู้รับผิดชอบในการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  สามารถตรวจสอบได้การเบิกจ่ายได้  วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้อง  
ไม่ปรากฏกว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ วัสดุท่ีเบิกได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี     
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ส่วนที่  ๗ 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  ดำเนินการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเขต อปท.ข้างเคียง  
ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน   การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมมี
ดังนี้ 

๑.  ผลการวิเคราะหก์รอบยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา   
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจาก
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและ
หลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน  โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจำกัด 
S จุดแข็ง (Strength=S) W จุดอ่อน (Weakness= W) 
S1 
 
S2 
S3 
 
 
S4 
 
 
 
S5 
 
S6 
 
S7 
 
S8 
S9 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติในตำบลหนองแม่นามี
ความอุดมสมบูรณ์ 
2.  มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม 
3. เป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชน
มากท่ีสุด สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด 
4.  มีอัตลักษณ์เฉพาะด้าน  ประเพณี วัฒนธรรม
และแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีหลากหลาย
สามารถพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ด้านการท่องเท่ียว 
 
5.  มีแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ี
ชัดเจน 
6. มีภูมินิเวศน์ท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็นเมืองน่าอยู่  
น่าอาศัย  และน่าท่องเท่ียว 
7.ระบบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีความ
เข้มแข็ง 
8. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล 
9.ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองสูง มีความรัก
ใคร่ สามัคคีของคนในชุมชน 
 

W1 
 
W2 
 
W3 
 
W4 
 
W5 
 
W6 
 
 
W7 
 
W8 
 
W9 

1. พื้นท่ีเป็นเป็นป่าเขา การคมนาคม ขนส่งไม่
สะดวก 
2. ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวให้
เป็นรู้จัก 
3. บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ท่ัวถึงและ
เพียงพอ 
4. ขาดความรู้ / ผู้รู้ด้านภาษา / การท่องเท่ียว 
 
5. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการ
ทำลายส่ิงแวดล้อมท่ีเพิ่มมากขึ้น 
6. แหล่งท่องเท่ียวบางแห่งอยู่ในเขตป่าสงวน  
เขตอุทยานแห่งชาติ  ยากต่อการเข้าถึงและ
พัฒนา 
7. ช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกหนักและในช่วงฤดูแล้ง
จะมีสภาวะอากาศท่ีแล้งยาวนาน 
8. มีแหล่งน้ำแต่ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มท่ี
เนื่องด้วยเป็นพื้นท่ีป่าเขา 
 9. เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินทำกิน 
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O โอกาส (Opportunity=O) T อุปสรรค (Threat=T) 
O1 
O2 
 
O3 
O4 
 
 
 
 
O5 
 
 
 
 
 
 
 
O6 
 
 
 
O7 

1. เป็นพื้นท่ีท่องเท่ียวหลักของจังหวัด 
2.มีการให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
3. ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ 
4. นโยบายการกระจายอำนาจเป็นสาเหตุให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้องปรับบทบาท 
ภารกิจ  หน้าที่ และพัฒนาระบบบริหารงานของ
ท้องถิ ่นให้มีความเข้มแข็งและมีระบบบริหาร
จัดการท่ีดี 
5.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542 กำหนดให ้องค ์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที ่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิ่น  
โดยที ่หน ่วยงานราชการส่วนกลางและส ่วน
ภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทใน
การอนุรักษ์  ฟื้นฟู เผยแพร่  และถ่ายทอด
วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาก
ขึ้น 
7. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น 
แบบบูรณาการ 
 

T1 
 
 
T2 
 
T3 
T4 
 
T5 
 
 
 
T6 
 
 
 
T7 

1. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ  
ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. เก ิดปัญหาภัยแล้ง  ทำให้ขาดแคลนน้ำ
อุปโภค - บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง 
3. สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สาธารณะที่ดิน
เขตป่าสงวนแห่งชาติถูกบุกรุกเป็นจำนวนมาก 
4. ม ีการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้
ทรัพยากรเพื่อหวังผลตอบแทนในระยะส้ัน 
5. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม วิกฤติ
โลกร้อน ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป ภัยพิบัติ
ต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 
6. สภาวการณ์ทางการเมืองท่ีไม่มั่นคง นโยบาย
ร ัฐบาลที ่ ไม ่ม ีความต ่อเน ื ่องส ่งผลต ่อการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. งบประมาณมีจำนวนจำกัด และขาดการ
สนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินโครงการ
ขนาดใหญ่ 
 

 
2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อท้องถิ่น  

เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น  
        2.1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.1.1 แหล่งน้ำ เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค  บริโภคและการเกษตรในฤดูร้อน ความ
ต้องการของประชาชน คือ ต้องการให้ มีการก่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรให้เพียงพอและ
ท่ัวถึง ได้แก่ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ สระเก็บน้ำ ขุดลอกคูคลองท่ีต้ืนเขิน ขุดเจาะบ่อบาดาล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ให้ท่ัวถึง  ขุดบ่อน้ำต้ืนเพิ่มเติม  จัดซื้อถังเก็บน้ำให้แต่ละหมู่บ้าน  
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  2.1.2 การคมนาคม  ปัญหาถนน  เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก  เนื่องจากเส้นทางท่ีมีอยู่บางส่วนยังเป็นถนน
ดิน ถนนลูกรัง ไม่ได้มาตรฐาน เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนขาดการเชื่อมโยงให้เป็นระบบ ความต้องการของประชาชน คือ 
ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวก ปลอดภัย  ครอบคลุม ได้แก่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านและพื้นท่ีการเกษตร   
  2.1.3 ไฟฟ้า ปัญหาไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะไม่ทั่วถึง ความต้องการของประชาชน คือ การมี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน การขยายเขตไฟฟ้าให้ท่ัวถึงและเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมท่ัวทุกพื้นท่ีท้ังภายใน
หมู่บ้านและเข้าพื้นท่ีเกษตร  
  2.2 ด้านเศรษฐกิจ 
  2.2.1 อาชีพเสริม ความต้องการของประชาชน  คือ  ให้มีการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในหลากหลาย
อาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้หลายช่องทาง การรวมกลุ่ม การก่อต้ังวิสาหกิจชุมชน การก่อสร้างร้านค้าเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน การแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า  
  2.3 ด้านสาธารณสุข 
      2.3.1 ส่งเสริมสวัสดิการให้การสงเคราะห์ผู ้ด้อยโอกาส เด็ก  ผู ้สูงอายุ ผู้พิการอย่างทั่วถึง การบริการ
สาธารณสุขท่ีมีมาตรฐาน การส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 
  2.4 ด้านการเมือง การบริหาร 
    2.4.1 ประชาชนยังไม่กล้าแสดงออกทางการเมืองเท่าที่ควร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและการพัฒนาชุมชนมีน้อย  ความต้องการของประชาชน  คือ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งในภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนในการพัฒนาชุมชนและทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน แบบบูรณาการ    
  2.5. การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  2.5.1 การพัฒนาระบบการศึกษาให้มีมาตรฐาน  
  2.5.2 อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2.6. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2.6.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ถูกบุกรุก  เพื่อทำการเกษตร  เพราะประชาชนขาด
ความรู้ความเข้าใจและขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป้องกัน  บำรุงรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
ขาดการเอาใจใส่ดูแล  หวงแหนธรรมชาติภายในตำบล  ความต้องการของประชาชน  คือ  ปลูกฝัง  สร้างจิตสำนึกให้
ประชาชนเกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในตำบล  เพื่อประโยชน์  และความอุดม
สมบูรณ์ต่อไปในภายภาคหน้า 
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	2. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ความหลากหลายทางชีวภาพมีความยั่งยืนและมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
	3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวะภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดแบบบูรณาการเชิงรุก
	4. องค์กรมีการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
	กลยุทธ์ / วิธีการ
	1. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	2. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม
	3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
	4. เพิ่มศักยภาพบุคลากรและใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงนิเวศน์ เชิงเกษตร
	เป้าประสงค์
	1. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
	2. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว
	3. แหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานด้านท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
	4. บุคลากร เครือข่าย และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
	กลยุทธ์ / วิธีการ
	1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่
	2. พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
	3. เพิ่มความหลากหลายของสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว
	4. พัฒนามาตรการให้บริการด้านการท่องเที่ยว
	5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว
	7. ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรเครือข่าย และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กลุ่มและประชาชนให้มีคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (เพชรบูรณ์เข้มแข็ง)
	เป้าประสงค์
	1. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
	2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
	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. ส่งเสริมการอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
	6. ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดสารพิษ
	7. พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
	8. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	9. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
	10. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร
	เป้าประสงค์
	1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
	2. จัดระบบการคมนาคม ขนส่งที่ความปลอดภัย สะดวกและความปลอดภัย รวมทั้งเป็นระบบขนส่งที่ยั่งยืน
	3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ให้ความสำคัญกับรูปแบบการเดินทางที่เน้นมาตรการและเทคโนโลยีที่สนับสนุนด้านความปลอดภัย
	4. เพื่อพัฒนาเชื่อมโยงระบบคมนาคม สนับสนุนการท่องเที่ยวและการพัฒนาเมือง
	5. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของจากทุกภาคส่วน
	กลยุทธ์ / วิธีการ
	1. พัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
	2. พัฒนาระบบขนส่งแบบยั่งยืนและการพัฒนาเมืองน่าอยู่
	3. พัฒนาโครงข่ายคมนาคม
	4. เพิ่มความปลอดภัยของระบบคมนาคมขนส่งและจราจร
	6. พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
	7. พัฒนาระบบคมนาคมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและการพัฒนาเอกลักษณ์ของเมือง
	8. แก้ไขปัญหาการขนส่งและจราจร
	9. นโยบายการพัฒนาพื้นที่ของอำเภอเขาค้อ
	ด้านที่ 1  การจัดการขยะในพื้นที่อำเภอเขาค้อ
	ด้านที่ 2 การแก้ไขปัญหายาเสพติด
	ด้านที่ 3 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคและการเกษตร
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