


คำนำ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ของ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  โดยให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ ่น เพื ่อให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอต่อสภาท้องถิ ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นภายใน                     
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั ้งนี ้ สภาท้องถิ ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นสามารถประชุมเพื ่อรับทราบ                    
และพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม โดยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถ
ประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือน
ธันวาคมก็ได้ โดยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561  - 2565) มาใช้เป็นข้อมูล              
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย 

 เพ ื ่อให ้ เป ็นไประเบ ียบกระทรวงมหาดไทยด ังกล ่าว คณะกรรมการต ิดตามและประเม ินผล                       
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และ                   
การดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) มาดำเนินการ
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดในหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ
ติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้           
จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา สามารถเป็นแนวทางแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2564 

ส่วนที่ 1 

บทนำ 

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)                
พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท  และอำนาจ
หน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่ งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
ด ้านการบร ิหารจ ัดการ และการอน ุร ักษ ์ทร ัพยากรธรรมชาต ิ ส ิ ่ งแวดล ้อม และด ้านศ ิลปว ัฒนธรรม                        
จารีตประเพณี และภูมิป ัญญาท้องถิ ่น แม้ว ่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจะมีอำนาจหน้าที ่ เพิ ่มมากขึ้น                 
แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ 
เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือ
ที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมี
การกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผน
ได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ 

1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร 

๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 

๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน 

๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน 

ดังนั้น การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตเพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่                
จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ "ระบบติดตาม" จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง "ระบบประเมินผล" ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตาม
หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่
ยุติการดำเนินงาน 

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ            
ที่ดำเนินการอยู่โดยที่ "การติดตาม" (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่ าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่า           
ที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกัน
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ข้าม หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงาน
ด้านต่าง ๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง  ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้น          
ในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย             
การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง  ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธ ีการปรับปรุง                     
การดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู ้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ 
เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่า              
เป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม            
ในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวาง
ระบบติตตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบ          
ติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส 
หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษา
ติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ "การประมินผล" นั้น 
เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ ซ่ึงขึ ้นอยู ่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน                     
การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ใด้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัด  
แผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ 
อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) 
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่ าและการตัดสินใจ
อย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการ            
ใด ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็น               
งบประมาณรายจ่ายได้ร ับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ ถ ูกจัดตั ้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตาม                         
การประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่น              
ล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น ซึ ่งอาจจะเป็นผลผลิตการบริการหรือความพึงพอใจซึ ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน               
ซึ่งประกอบไปด้วย การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (ฉบับที ่ ๓)                      
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ และ ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ 
(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผล
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แผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นให้ประชาชนในท้องถิ ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่                   
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั ้น เพื ่อให้การติดตามและประมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา จึงได้ดำเนินการติดตาม
และประเมินผลนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผน 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ ่งเป็นการประเมิน                          
ทั้งแผนงานนโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตรแ์ละแนวทางที่
ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที ่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด                
แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการรางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
การประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเ มินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือ             
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments 
or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที ่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs)            
การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะ
ได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือ               
ในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เ ห็นว่าไม่เกิด
ความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม 
องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่น ๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบ
โครงการโดยตรง 
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2. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

เมื่อองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่น ๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบ               
ผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา 

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 ข้อ ๒2 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง               
ในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและ                    
ให้หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และ 

ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้
เงินอุดหนุน 

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่น           
ทีจ่ะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้ เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสม ทุนสำรองเงินสะสม หรือ
เงินกู ้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบใน
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน
นั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื ่องมือสำคัญในการทดสอบ                  
การดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่                 
ทำให้ทราบกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strength) 
จ ุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน
ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่
การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุด
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แข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุด
แข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับ
ให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป   
เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ ดีขึ ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและ
สุดท้ายเมื ่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการงานต่าง  ๆ               
พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
ได้อย่างดียิ่ง 

3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 

๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน 

๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 

๔) เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม 

5) เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 

๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน 

๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 

๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ ๑ 

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒5๔๘ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำ
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

กรรมการตามข้อ ๒8 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
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ขั้นตอนที่ ๒ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑) 

ขั้นตอนที่ ๓ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒) 

ขั้นตอนที่ ๔ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ ่น เพื ่อให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น                
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว ้ เป ็นระยะเวลาไม ่น ้อยกว ่าสามส ิบว ันโดยอย ่างน้ อยป ีละหน ึ ่ งคร ั ้ งภายในเด ือนธ ันวาคมของท ุกปี                                     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (ฉบับที ่ ๓)                      
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) 

ขั้นตอนที่ ๕ 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕) 
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ผังข้ันตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ได้กำหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวนัที่ 6 พฤศจิกายน 2562                   
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564                  
เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
 

5.1 กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) 
ก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์ (outcome and 
output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่

ดำเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม ่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance) 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์

ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น                        
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบาย
ผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน 

(๓) ความพอเพียง (adequacy) 
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหา  

ที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น 

(๔) ความก้าวหน้า (Progress) 
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา 

๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการ
อุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำใน
การเกษตรพอเพียง 
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๒) ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร 

มีการส่งเสริมและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน สนับสนุนพัฒนาด้านการเกษตร เสริมสร้างชุมชนให้
มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต 

๓) ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
การจัดการและสนับสนุนการศึกษา และส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์             
สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และ
ความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและ
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
สืบไป 

๔) ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะ
ในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึน้ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนให้คง
อยู่และถาวร 

5) ด้านการท่องเที่ยว กีฬานันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต          
มีการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เด็กได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดี
ขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท 

๖) ด้านการเมืองการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ประชาชนในพื้นที ่กล้าแสดงออกทางการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม

ประชาธิปไตยและพัฒนาชุมชนและทำกิจกรรมต่าง ๆ แบบบูรณาการ 

(5) ประสิทธิภาพ (efficiency) 
ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบ

เกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้
หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สิน เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า             
มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness) 
ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบ

ต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่ 
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) 
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งส่งผลไปถึงการ

พัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 
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(๔) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อ

สุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดข้ึนอย่างไร สาเหตุ
จากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ 

๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับ
ชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแม่นา มีหมู่บ้านและพ้ืนที่ทำการเกษตรบางส่วนติดพ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่อุทยาน พ้ืนที่ทหาร และเขต อปท.
ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดใน
ปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้ 

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) 
ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการ
ระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น
จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเสี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value -chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน
(scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 

๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม 

๕.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

๕.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา 

๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

๕.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีท่ีผ่านมาละปีปัจจุบัน 

๕.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนด
หว้งเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้ 

๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์กประกอบ ๔ ประการ ดังนี้ 

(๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา 
สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน                
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

รายไตรมาส 

(๑) ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม) 
(๒) ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม - มีนาคม) 
(๓) ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน - มิถุนายน) 
(๔) ไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม - กันยายน) 
(๔) เครื่องมือ อันได้แก่ 

เครื ่องมือ อุปกรณ์ สิ ่งที ่ใช้เป็นสื ่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื ่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล
แผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิง
คุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม
แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการ
หาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิน่ 

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่ 
เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดู

เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที ่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น             
โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อันได้แก่ แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่  
สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่า ง ๆ เพื่อตรวจดวู่า
ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้ร ับผลตามที ่ตั ้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล                    
(data analysis) 
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๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล 

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ
โครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา 

(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจาก แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการลงพื้นที่
ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

๗. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ ก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม
ประเมินผล ตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ดังนี้ 

๗.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ 

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0๘๓๐.๒/ว
0๖๐๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕9 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒) แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
แบบที่ 1 แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (ww.dla.go.th) 

๗.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ 

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

แบบที่ ๓/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา             
ในภาพรวม 

แบบที่ 3/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา          
ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบที่ 3/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล             
หนองแม่นา (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 
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๗.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ 

กำหนดให้ผู ้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ             
อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย  
แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน               
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ             
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

5) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร                
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง             
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่ โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือทำการประเมินผลต่าง ๆ ) 

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้
ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน              
การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุน          
ให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย 
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ส่วนที่ 2 

แผนยุทธศาสตร์ วสิัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา 

ในการตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนว่า                  
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ
ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)        
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา
ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

แผนยุทธศาสตร์ 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้ 

➢ กรอบแนวคิดและหลักการ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคงประสบ
สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่ง ขัน 
คุณภาพ การศึกษา ความเหสื ่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ ๑๒ จึง
จำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้ 

(๑) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ 
(๔) การพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
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๒. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง   
จะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการ
ประชาชน ทั ้งนี ้ เพื ่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื ้อต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต                
ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก 
นโยบายที่ 2 นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 
นโยบายที่ ๓ เศรษฐกิจ 
นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
นโยบายที่ 5 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
นโยบายที่ ๗ การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
นโยบายที่ ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
วิสัยทัศน์ 
“ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ” หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

นำไปสู่กรอบยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

๑.๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๑.๒ การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 

๑.๓ การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๑.๔ การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 

๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแช่งขัน 

๒ ๑ สมรรถะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อม่ัน ส่งเสริม 

การค้าและการลงทุน ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครฐัและเอกชน 

๒.๒ พัฒนาผู ้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์ความรู ้ของ
ผู้ประกอบการไทย พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

๓.๑ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

๓.๒ สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
๓.๓ สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
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๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

๔.๑ สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

4.2 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๕.๑ การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 

6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๖.๑ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

๖.๒ การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 

๖.๓ การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 

๖.๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ 

๖.๕ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๖.๖ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม                 
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาหน่วยงานภาครัฐและ
บุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 

4. ค่านิยมหลักของคนไทย 

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีทั้งหมด ๑๒ ประการ ดังนี้ 
๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 

๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

๓) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
๔) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 

๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

๑๐) รู ้จ ักดำรงตนอยู ่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื ่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย และ ขยายกิจการ               
เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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๕. นโยบายของรัฐบาล 

๕.๑ นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อเป็น
แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไป
จากสังคม อีกทั้งยังเป็นสำนึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตราย 
ทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้าง
ชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิด           
ในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติ  
ทุกมิติที่เกิดขึ้น เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย 
โยงใยสัมพันธ์กัน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิด
จากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทย
รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒ นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑ ด้าน ดังนี้ 
๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 

๓) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 

๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม 

๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

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

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำ
แนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยดำเนินการ
ปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้นำเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่าง
จริงจัง 
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๑.๒) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วย
สถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่ ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุก
ซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบให้ดำเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาโดยทันที 
และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔) ดำเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง) 
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดี
ของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ดำเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหา
ด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่าง ๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี 
และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและ           
มีประสิทธิภาพรวมทั้งดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

๒) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

โดยเสริมสร้าง จิตสำนึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
หน้าที่การปลูกจิตสำนึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดิน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6๔/๒๕๕๗ 
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕7 และกำหนดแนว
ทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

๒.๑) ทำการสำรวจ ศึกษารูปแบบการกระทำผิดในอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิดหรือ
น่าจะเกิดสม่ำเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ตำแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
และวิธีการกระทำผิด 

๒.๒) กำหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกข้ันตอนที่มีความเสี่ยง 

๒.๓) กำหนดวิธีดำเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระทำผดิที่
ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการใด ๆ                
เพราะรับผลประโยชน์ 

๒.๔) สำรวจและจัดทำข้อมูลการกระทำผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงานพร้อม
ทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕) จัดทำข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ๕ ปี 
๒.๖) จัดทำข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตาม

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นำแนวทางดังกล่าวมาจัดทำยุทธศาสตร์
หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ )
ประกอบด้วย 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ 

“ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน” 

พันธ์กิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ 

๑. ยกระดับรายได้และกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 

2. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนพ้ืนฐานการพัฒนาผลิตภาพและ
การสร้างสรรค ์

๓. สร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ 

๑. พัฒนาการค้า การบริการ และเครือข่ายคมนาคมสี่แยกอินโดจีน 

๒. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ กีฬาและวัฒนธรรม 

๓. พัฒนาการกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร 

๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
๑. เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาคและต่างประเทศเพื่อใช้ศักยภาพแหล่งที่ตั้ง

และความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ้าน 

2. เป็นจุดรองรับและประสานการเชื่อมโยงการค้าชายแดน 

๓. เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างศักยภาพการผลิตและบริการที่ประทับใจ 

๔. พัฒนาการค้าการลงทุนและความร่วมมือชายแดนไทย - พม่า /ไทย - ลาว 

๕. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ 
๖. สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 

7. รักษาความสมดุลระหว่างการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชน 

๘. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

๙. สร้างรายได้ทั้งด้านการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๑๐. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีมูล่าเพ่ิมที่ยั่งยืน 

๑๑. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ 
๑. เชื่อมโยงเส้นทางพม่า แม่สอด บ้านโคก ลาว เพื่อรองรับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

ของกลุ่มจังหวัด 

2. มีศูนย์ข้อมูลที ่เชื ่อมระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐเพื ่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการค้า           
การลงทุนของกลุ่มจังหวัดฯ สู่อินโดจีน 

3. ยกระดับ จุดผ่อนปรนบ้านภูคู่ อำเภอบ้านโคกให้เป็นด่านผ่านแดนถาวร 
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4. ส่งเสริมสภาบันการศึกษาในกลุ่มจังหวัดฯ พัฒนาบุคลากรเพ่ือตอบสนองการพัฒนาด้านการค้า
การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการโดยเฉพาะด้านการเป็นศูนย์กลางการเงินของกลุ่มจังหวัด ภูมิภาคและ
อินโดจีน 

๕. พัฒนาให้พื้นที่เป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอินโดจีนและ
ประเทศจีน 

๖. ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

7. พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เช่น การสร้างไกด์ท้องถิ่น 

๘. ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

9. การประชาสัมพันธ์การท่องเที ่ยวย้อนรอยอดีตผ่านการจัดทำสารคดีหรือเนื ้อหาเชิง
ประวัติศาสตร์ให้แก่กลุ่มลุกค้า 

๑๐. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและจูงใจกลุ่มนักท่องเที่ยว 

๑๑. พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

๑๒. เชื่อมโยงหัตอุตสาหกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ชุมชนเข้ากับการท่องเที่ยว 

๑๓. สร้างแบรนด์กลุ่มกลุ่มจังหวัดด้านการท่องเที่ยวให้ชัดเจน (ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่ง) 
๑๔. จัดระบบบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิต เกษตรกร เครือข่าย และสถาบันเกษตร 

๑๕. จัดระบบองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้ผลิต เกษตรกร เครือข่าย และสถาบันเกษตร 

๑๖. พัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

๑๗. ส่งเสริมการบริหารจัดการกลไกลการตลาด 

๑๘. พัฒนาคุณภาพการผลิต 

๑๙. พัฒนาเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมของประซาชนในพื้นที่ 
๒๐. ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

๒๑. บริหารจัดการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ 
๒๒. พัฒนาระบบจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

วิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ 
“เพชรบูรณ์เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
๑. พัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ียั่งยืน 

๒. สร้างเมืองเกษตรกร 

๓. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกและปลอดภัย 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มมูลค่าการเกษตรโดยการส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่า (ผลิต - 

อุตสาหกรรม - ค้าขาย - บริการ - ท่องเที่ยว) 
เป้าประสงค ์

๑. เพ่ิมรายได้ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ 

๒. เกษตรกรได้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านการผลิต 

๓. ภาครัฐมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว และมีการประสานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

๔. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาสมรรถะ 

กลยุทธ์ / วิธีการ 

๑. พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเพ่ิมมูลค่า 

๒. ส่งเสริมการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารเพื่อสุขภาพที่เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยว 

๓. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการเกษตร การค้า การลงทุนและภาคธุรกิจบริการ 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการผลิตแก่เกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 

๖. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 

๗. สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

๘. วิจัย / พัฒนา (R+D) และบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเร่งรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค ์

๑. ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู เพื่อสร้าง
ความสมดุลระบบนิเวศและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตการเกษตรและ
การท่องเที่ยวของจังหวัดรวมถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 

2. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ความหลากหลายทางชีวภาพมีความ
ยั่งยืนและมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 

๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวะภาพและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของจังหวัดแบบบูรณาการเชิงรุก 

4. องค์กรมีการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 

กลยุทธ์ / วิธีการ 

๑. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
๔. เพิ่มศักยภาพบุคลากรและใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงนิเวศน ์เชิงเกษตร 

เป้าประสงค ์

๑. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

2. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว 

๓. แหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานด้านท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 

๔. บุคลากร เครือข่าย และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

กลยุทธิ์ / วิธีการ 

๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
๒. พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

๓. เพิ่มความหลากหลายของสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว 

๔. พัฒนามาตรการให้บริการด้านการท่องเที่ยว 

๕. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๖. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว 

๗. ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรเครือข่าย และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กลุ่มและประชาชนให้
มีคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (เพชรบูรณ์เข้มแข็ง) 

เป้าประสงค ์

๑. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 
๓. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีสุขภาพดี 
๔. ประชาชนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ครอบครัวเข้มแข็ง 

4. ภาครัฐมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการบริการที่ได้มาตรฐาน 

๖. มีเครือข่ายชุมชนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

๗. ระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีได้รับการพัฒนา 

กลยุทธิ์ / วิธีการ 

๑. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ จปฐ. 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ 

๔. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 

๕. ส่งเสริมการอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 

๖. ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดสารพิษ 

๗. พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 

๘. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๙. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 

๑๐. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร 

เป้าประสงค ์

๑. เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 

๒. จัดระบบการคมนาคม ขนส่งที่ความปลอดภัย สะดวกและความปลอดภัย รวมทั้งเป็นระบบ
ขนส่งที่ยั่งยืน 

๓. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ให้ความสำคัญกับรูปแบบการเดินทางที ่เน้น
มาตรการและเทคโนโลยีที่สนับสนุนด้านความปลอดภัย 

๔. เพื่อพัฒนาเชื่อมโยงระบบคมนาคม สนับสนุนการท่องเที่ยวและการพัฒนาเมือง 

๕. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของจากทุกภาคส่วน 

 กลยุทธ์ / วิธีการ 

๑. พัฒนาระบบขนส่งเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 

๒. พัฒนาระบบขนส่งแบบยั่งยืนและการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
๓. พัฒนาโครงข่ายคมนาคม 

๔. เพิ่มความปลอดภัยของระบบคมนาคมขนส่งและจราจร 

๖. พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 

๗. พัฒนาระบบคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวและการพัฒนาเอกลักษณ์ของเมือง 

๘. แก้ไขปัญหาการขนส่งและจราจร 

8. นโยบายการพัฒนาพื้นที่ของอำเภอเขาค้อ 

ด้านที่ ๑ การจัดการขยะในพ้ืนที่อำเภอเขาค้อ 

ด้านที่ 2 การแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ด้านที่ ๓ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคและการเกษตร 

ด้านที่ ๔ การแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่อำเภอเขาค้อ 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“ท้องถิ ่นก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า เกษตรพัฒนา ล้ำค่ าวัฒนธรรม พัฒนาการ
ท่องเที่ยวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๖. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2564 

10. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

11. แผนชุมชน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0๖๐๐ ลงวันที่ ๒9 มกราคม ๒๕๕9 เรื่อง แนวทางและ
หล ักเกณฑ์การจ ัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถ ิ ่นขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว ๘๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื ่อน               
แผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม สนับสนุน              
ให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน มีการจัดทำแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน สำหรับเป็นรากฐานและแนวทาง               
การพัฒนา ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด เป็นการกำหนดอนาคตและกิจการ
พัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ ้นจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพื ้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม                    
ด้านสุขภาพอนามัย ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและด้านอ่ืน ๆ ซึ่งจะมีอยู่ ๓ แบบ ดังนี้ 

๑) แผนทำเอง 

๒) แผนขอความร่วมมือ 

๓) แผนขอรับเงินสนับสนุน 

โดยนำปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดำเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้
ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามอำนาจหน้าที่ แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย ๕0% ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุง
แผนชุมชนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โครงการกิจกรรม ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้าน ดังนี้ 

๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รางระบายน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง 

๒) ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ เช่น การขุดลอกคู่คลอง จัดหาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 

๓) ด้านการเกษตร เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร อาชีพต่าง ๆ 

๔) ด้านเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการ
ท่องเทีย่ว การจัดทำการแข่งขันกีฬา 

5) ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต เช่น ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม ปัญหายาเสพติด 

6) ด้านการเมือง เช่น คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 

๗) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๘) ด้านการศึกษา เช่น ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ำไม่มีความรู้เพียงพอ 

9) ด้านสุขภาพชุมชน เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ 
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๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาฝุ่นละออง กลิ่นเหม็น 

๑๑) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑๒) ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด การติดตั้งสัญญาณ               
ไฟกระพริบ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ การจัดฝึกอบรม อปพร. 

12. แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว ๖๐๐ ลงวันที่ ๒9 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือเพชรบูรณ์                  
ด่วนที่สุด ที่ พช 00๒๓.๕/ว ๔๑๗ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕60 เรื่อง การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการจัดเก็บ
ข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ โดยให้ความสำคัญกับข้อมูลการเกษตร  
เช่น ประเภทพืชที่ปลูก ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นตัน ข้อมูลด้านแหล่งน้ำ เช่น ปริมาณ
น้ำฝน แหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำที ่มนุษย์สร้างขึ ้น เป็นต้น โดยจัดทำยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา            
เพื่อประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ โดยให้จัดทำเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น องค์การบริหาร
ส่วนตำบลจึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อให้ชุมชนได้เสนอโครงการ      
ด้านเกษตรและแหล่งน้ำเพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลจะได้นำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพื้นฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ให้ท้องถิ่น
อำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องสำรวจมีดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 

ส่วนที่ ๒ : ข้อมูลด้านการเกษตร 

ส่วนที่ ๓ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 

ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการทำเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 

(๒) ด้านแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค 

(๓) ด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 

๑3. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 

“หนองแม่นาตำบลท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตรปลอดภัย มีน้ำใช้อย่างทั่วถึง เยาวชนห่างไกลยาเสพติด            
ใส่ใจคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” 
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๑4. พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ 

๒. จัดให้มีการบำรุงรักษาและขยายไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์ 
๓. การวางผังเมือง 

๔. จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดเก็บรายได้ 
๕. มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
๖. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัย 

๗. เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

๘. จัดสวัสดิการสังคม 

๙. ส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างได้มีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

๑๐. ส่งเสริมให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการป้องกันและระงับสาธารณภัย 

๑๑. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
๑๒. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

๑3. การจัดการบริหารเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ 

๑๔. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เครื่องมือเครื่องใช้ในการเรียนการสอนให้
ทันสมัยและเพียงแก่ความต้องการ 

๑๕. ส่งเสริมด้านกีฬาและด้านนันทนาการ 

๑๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๗. ฟ้ืนฟู บำรุงรักษา ขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๑๘. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน 

๑๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

๑5. จุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

๑. การคมนาคมทางบกมีความสะดวกเร็ว 

๒. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง 

๓. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่และใช้ประโยชน์อย่างสมดุล 

๔. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานกับ อบต. 
๕. วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๖. การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน 

๗. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

๘. ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพท่ัวถึง 

16. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา คือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

๑.๒ การก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร 

๒.๑ การส่งเสริมการสร้างอาชีพ และกลุ่มอาชีพ การอบรมให้ความรู้ และปัจจัยการผลิต 

๒.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตร และศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร 

๒.๓ การส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เพ่ิมคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 

๒.๔ การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6.๕ การส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ และภัยอื่น ๆ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
๓.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ และนอกระบบ 

๓.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓.๓ การส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔.๑ การสนับสนุนการอนุรักษ์ พ้ืนฟูทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม 

๔.2 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
      สิ่งแวดล้อม 

๔.๓ การสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กีฬานันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๕.๑ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงเกษตร เชิงนิเวศน์ วัฒนธรรม และประเพณี 
๕.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

๕.๓ การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน สตรี ฯ 

๕.๔ การส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 

๕.๕ การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๕.6 การส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๖.1 การส่งเสริมความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๖.๒ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร ให้มีขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน 

๖.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองและการบริหาร การให้ความรู ้เกี ่ยวกับ
ประชาธิปไตย 

๖.๔ การพัฒนาการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

๑7. นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแมน่า
โดยมีสาระสำคัญที่จะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ  ดังต่อไปนี้ 

นโยบายเร่งด่วน 

ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนภายในหมู่บ้าน และถนนสายสะเดาพงหนองแม่นาให้มีสภาพที่ดีสะดวกต่อการ
คมนาคม 
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๑. ปรับปรุง ซ่อมแชม ถังกรองน้ำและระบบการจ่ายน้ำ รวมทั้งการบริหารจัดการกิจการประปาของ
หมู่บ้านเพื่อให้มีน้ำประปาที่สะอาด ในการบริโภค และน้ำประปาอย่างพอเพียงในการอุปโภค เพื่อเสริมคุณภาพ
ชีวิตคุณภาพของประชาชน 

๒. ส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ให้เป็นศูนย์กลางประสานงานการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของตำบล และสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพ ผลิตและแปรรูปสินค้าให้ได้มาตรฐานตามที่
รัฐบาลและต่างประเทศกำหนดเพื่อเป็นการสร้างรายได้ของกลุ่มต่าง ๆ ให้มีรายได้ที่ยั่งยืน 

๓. เปิดโอกาสให้ผู้นำท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรต่าง ๆ และพ่ีน้อง ประชาชน ได้แสดงความคิดเห็น
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาตำบลหนองแม่นา ให้เจริญก้าวต่อไป 

๔. ปรับภูมิทัศน์ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ให้ดีขึ้นและสวยงาม 

5. ส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และทำแผนแม่บทของชุมชนพร้อมกับ
ประสานงานระหว่างชุมชนกับผู้บริหารท้องถิ่นให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

6. ส่งเสริมให้มีรถกู้ชีพกู้ภัยประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
๗. จัดเตรียมเครื่องนุ่งห่มสำหรับป้องกันภัยหนาวให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงวัย ผู้พิการ 

๘. ส่งเสริมให้ระบบสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ให้เป็นสื่อกลาง
เชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก 

นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ก่อสร้างและซ่อมบำรุง ถนน สะพาน เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม การขนส่งทางการเกษตร การ
ท่องเที่ยว ให้สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล 

2. บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

3. จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ให้มีความพอเพียงกับความต้องการของประชาชนทุกหมู่บ้าน 

4. ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ เพื่อรับการ
สนับสนุนการบริการสาธารณะประโยชน์ 

นโยบายด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 

1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ เพื่อพัฒนารายได้ของครัวเรือนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สู่ชุมชนเข้มแข็ง และ
ความเข้มแข็ง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ก ับเศษฐกิจในระดับฐานรากให้ประชาชนมีรายได้เพิ ่ม ขึ้น 
นอกเหนือจากอาชีพหลัก 

2. ส่งเสริมพัฒนาระบบการผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนาผลิตผล 

ควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและ
ฟ้ืนฟูสภาพดินและเพ่ือลดปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรม 

4. ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อให้บริการข้อมูลความรู้และเทคนิค
ใหม่ ๆ ด้านการเกษตร เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 

๕. ส่งเสริมให้มีศูนย์กลางรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรประจำตำบลรวมทั้งการสร้างเครือข่ายการรับซื้อ
ภายในตำบล เพื่อกระตุ้นราคาผลผลิตทางการเกษตร 
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นโยบายด้านพัฒนาสังคม 

๑. ส่งเสริมงานสวัสดิการชุมชน โดยการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
2. ส่งเสริมงานสวัสดิการชุมชน โดยการอบรมให้ความรู้ สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างอาชีพ ให้กับผู้ยากจน

ผู้ด้อยโอกาส ให้มีความม่ันคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

๓. สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เพื่อให้ผู้สูงอายุ  เด็ก สตรี           
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

นโยบายด้านการศึกษา 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ เพื่อส่งเสริม พัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัย และสร้างเสริม
ความรู้ให้แก่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. สนับสนุนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลเด็กเล็กให้ได้รับการฝึกอบรมและได้ศึกษาต่อ เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

๓. ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์กลางการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัยทั้ง ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และควบคุมคุณภาพทั้งด้านอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ปรับปรุง
ศูนย์ใหไ้ด้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ จัดหาสื่อการเรียน การสอน เครื่องเล่นภาคสนาม 

4. สนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนในตำบลหนองแม่นา ในการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ การศึกษา เพื่อเพ่ิม
ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

5. ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบล เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นแหล่งให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งข้อมูลด้านชุมชนและวิชาการแก่นักเรียน นักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และผู้ที่สนใจ 

๖. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการสอนพิเศษในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อสร้างเสริมความรู้ความสามารถและ
ทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียน 

นโยบายด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

๑. สนับสนุนงานประเพณีและวันสำคัญทางศาสนา เพื่อให้วัฒนธรรมประเพณีได้รับการอนุรักษ์และสืบ
ทอดถึงชนรุ่นหลัง เช่น งานประเพณี สงกรานต์ แห่เทียนพรรษา ประเพณีลอยกระทง ประเพณีแข่งเรือภูเขา 
ประเพณีทำบุญกลางบ้าน เป็นตัน 

๒. สนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียนในตำบลหนองแม่นา ในการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้และสร้างเสริมคุณรรรม จริยธรรมแก่นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

3. จัดให้มีการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของตำบลหนองแม่นา 

นโยบายด้านการสวัสดิการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๑. ส่งเสริมงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน โดยการอบรมให้ความรู้สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างอาชีพให้กับคน
ยากจน ผู้ด้อยโอกาสให้มีความม่ันคง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส โดยให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (อสม .) ร่วมกับองค์การบริหาร               
ส่วนตำบลหนองแม่นา เพื่อให้ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลจากองค์กรภาครัฐและเอกชน          
ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
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นโยบายด้านสาธารณสุข 

๑. สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติตต่อและโรคไม่ติดต่อ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันและควบคุมโรค เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและได้รับความรู้ในเรื่องของโรคภัยต่ าง ๆ สามารถ
ป้องกันด้วยตัวเองได้ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชนในตำบล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื ่อให้
ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และคนชรา มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างท่ัวหน้า 

๓. จัดให้มีการบริการทางการแพทย์ ทั ้งแพทย์แผนปัจจุบ ัน และแพทย์ทางเลือกในระดับตำบล                     
โดยประสานงานให้แพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐมาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อบริการตรวจโรคแก่
ประชาชนในระดับตำบล 

๔. ส่งเสริมบทบาท อาสาสมัคร สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (อสม.)  ให้มีความพร้อมและศักยภาพในการ
จัดการงานบริการสาธารณสุขมูลฐานระดับชุมชน 

นโยบายด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑. สนับสนุนการฝึกอบรม ทบทวนเพื่อความพร้อมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)             
เพ่ือป้องกันสาธารณภัยทั้งภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่ 

2. สนับสนุนศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อจัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทา             
สาธารณภัยฝ่ายพลเรือน 

3. สนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ด้านจราจร เพ่ือความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคมและยานพาหนะ
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตตำบลหนองแม่นา 

นโยบายด้านป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1. สนับสนุมการแก้ปัญหายาเสพติดร่วมกับตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และสถาบันครอบครัว       
เพ่ือลดปัญหายาเสพติด และให้โอกาสผู้ที่เคยเสพติด ได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกับคนอ่ืนในสังคมได้อย่างปกติสุข 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็ง เพื่อเป็นหลักฐานในการลดปัญหาทาง
สังคมและปลูกฝัง คุณธรรม ค่านิยมที่ดีแก่บุคคลในครอบครัวและในชุมชน 

3. สนับสนุนและส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด ทั้งในระดับหมู่บ้าน
ตำบล เพ่ือสนองนโยบายตาสับปะรดของอำเภอ 

นโยบายด้านการกีฬา และนันทนาการ 

1. จัดการและส่งเสริมให้องค์การบริหาส่วนตำบลหนองแม่นา เป็นศูนย์กลางออกกำลังกายและ
นันทนาการประจำตำบล เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่ที่เหมาะสมในการออกกำลังกาย 

2. ปรับปรุงสนามกีฬาและยกระดับการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาให้มี
มาตรฐาน เพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางกีฬา และสร้างนักกีฬาให้กับตำบลทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม 

3. สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียน ประชาชนเข้าร่วมการแข่ง ขันกีฬาระดับอำเภอและจังหวัด เพื่อสร้าง
เครือข่ายเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและชุมชน ๆ 

4. ส่งเสริมให้ศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน เป็นศูนย์ฝึกกีฬาชุมชน เพ่ือเสริมสร้างทักษะและให้ความรู้เรื่องการ
เล่นกฬีาอย่างถูกวิธีแก่เด็กและเยาวชน 

5. ส่งเสริมให้มีสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น เพื่อนันทนาการ การพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย 
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ส่วนที่ 3 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบตัวชี้บ่งการปฏิบัติงาน 
(Performance indicators) 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ
สำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่ งมีผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหา
ค่าและผลของประโยชน์ที ่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่าง ๆ            
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตาม
และประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้ 

1. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่าง  ๆ ซึ่งสามารถแสดงผล
การวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน          
ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/
แผนงาน ซึ ่งตัวบ่งชี ้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ 
(processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (Impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไปเงื่อนไขสำคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่ม
จากการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงาน
อาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการ      

ที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in - depth evaluation) เพื่อให้
ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น 

2. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 

๒.๑ ทำให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สำเร็จหรือไม่ สำเร็จเพราะ
เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่ 

2.๒ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่นั้นจะหา
วิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วดั 
ที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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๒.๓ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีข้ึน 

๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการ
จัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่าง ๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้น
ให้ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม 

3. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

1. เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา 

2. เพ่ือให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
3. เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ 

4. ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชีก้ารปฏิบัติงาน 

1. กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

2. กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
3. ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
๔. สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

๔.๑ การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้ 
1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๑๐ คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕ คะแนน) 

2. การนำแผนไปปฏิบัติ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : การดำเนินโครงการ (๑๐ คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (๕ คะแนน) 

๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้ 
คะแนน ๓๐ คะแนน = ดีมาก 

คะแนน ๒๕ ขึ้นไป = พอใช้ 
ต่ำกว่า ๒๐  = ต้องปรับปรุง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2564 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑  :   ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เกณฑ์ตัวชี้วัด :   มีการดำเนินการครบทุกข้ันตอน คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

➢ มีการดำเนินการครบทุกข้ันตอน (10 ขั้นตอน) ได้ 10 คะแนน 

➢ มีการดำเนินการ 8 – 9 ขั้นตอน   ได้ 8 คะแนน 

➢ มีการดำเนินการ 6 – 7 ขั้นตอน   ได้ 6 คะแนน 

➢ มีการดำเนินการไม่ถึง 6 ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คะแนนเต็ม     10 
คะแนนที่ได้     10 

 

ลำดับที่ 
 

การดำเนินการ 
มีการดำเนินการ 

(ใส่เครื่องหมาย ✓) 
1 กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

✓ 

2 มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ 60 ของสัดส่วน ✓ 
3 มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
จุดมุ่งหมาย 

✓ 

4 มีการทบทวนแผนพัฒนา ✓ 
5 มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น ✓ 
6 มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา ✓ 
7 มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ✓ 
8 มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ✓ 
9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา ✓ 

10 ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ✓ 
มีการดำเนินการครบ 10 ขัน้ตอน  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2564 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2 :   คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เกณฑ์ตัวชี้วัด :   มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

➢ ประเด็นการพิจารณา 100 คะแนน  ได้ 5 คะแนน 

➢ ประเด็นการพิจารณา 90 – 99 คะแนน  ได้ 4 คะแนน 

➢ ประเด็นการพิจารณา 80 – 89 คะแนน  ได้ 3 คะแนน 

➢ ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า 80 คะแนน  ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คะแนนเต็ม     5 
คะแนนที่ได้     4 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมินผล คะแนนประเมิน คะแนนที่ได ้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

การต ิดตามและประเม ินผลโครงการ
สำหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

98 คะแนน 4 

 

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9 
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 60 
     5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 
     5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 
     5.3 จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ 3 3 
     5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 5 
     5.5 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องตอ่เนื่องกับระยะเวลา 5 ป ี 3 3 
     5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 4 4 
     5.7 มีการประมาณการาคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 5 
     5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง 3 3 
     5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ทุกโครงการ 5 5 
     5.10 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 5 
     5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ 4 4 
     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ 5 5 
     5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 5 
     5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ ยท.03 และ แบบ ยท.04 3 3 

รวม 100 98 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2564 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3 :   การดำเนินโครงการ  
เกณฑ์การประเมิน   :   การดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

➢ ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ 50  ได้ 10 คะแนน 

➢ ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ 40  ได้ 8 คะแนน 

➢ ดำเนินการได้ร้อยละ 30 ขึ้นไป  ได้ 6 คะแนน 

➢ ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ 30  ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 : การดำเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   10 
คะแนนที่ได้     0 

การดำเนินการ จำนวนโครงการ ร้อยละ คะแนน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 392 - - 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 89 22.70 - 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

77 
 

19.64 - 

การดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564 

46 11.73 - 

 

หมายเหตุ :  คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
     เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4 :   ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ  
เกณฑ์การประเมิน   :   ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

➢ ไม่มีผลกระทบ    ได้ 5 คะแนน 

➢ มีผลกระทบ 1 โครงการ   ได้ 4 คะแนน 

➢ มีผลกระทบ 2 - 3 โครงการ  ได้ 3 คะแนน 

➢ มีผลกระทบมากกว่า 3 โครงการ  ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม     5 
คะแนนที่ได้     5 

โครงการที่ดำเนินการ จำนวน
โครงการ 

ผลกระทบ คะแนน 

โครงการที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564 

46 ไม่มีผลกระทบ 5 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2564 

4.4 สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
 

ลำดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 10 10 
2 คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 4 
3 การดำเนินโครงการ 10 0 
4 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 5 5 

รวมคะแนน 30 19 
 

ข้อคิดเห็น 

 จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้ 19 คะแนน  

 ข้อเสนอแนะ 

 เพื่อให้การดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา บรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการดำเนินโครงการ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแม่นาสามารถดำเนินการได้เพียง 11.73 ยังไม่ถึง 50% และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอาจส่งผลทำให้สิ ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาจะไม่สามารถ
ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการ
ดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน 



  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2564 

ส่วนที่ 4 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
และการตดิตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ
สำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหา
ค่าและผลของประโยชน์ที ่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่าง ๆ            
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและ
ประเมิลผลแบบ 1 – 3/1 (แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมิน
คุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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แบบท่ี 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง  :  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ดำเนินการ 

ไม่มีการ
ดำเนินการ 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
     1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
     1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
     1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
     1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
     1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
     1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่าง     
            แผนพัฒนาท้องถิ่น 

✓  

2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่   
     2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำ  
            ฐานข้อมูล 

✓  

     2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัทำแผน ✓  
     2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน 
            สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

✓  

     2.4  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  
            สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

     2.5  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 
            สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

     2.6  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื ✓  
     2.7  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ✓  
     2.8  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  
     2.9  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
     2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา ✓  
     2.11 มกีารจัดทำบัญชีกลุม่โครงการในแผนยทุธศาสตร์ ✓  
     2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2564 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คำชี้แจง  :  แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกปี 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

1.2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ส่วนที่ 2 ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2564 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

โ ค ร งการ 
(เป้าหมาย) 

ผ ล ก า ร
ดำเนินงาน 

โ ค ร งการ 
(เป้าหมาย) 

ผ ล ก า ร
ดำเนินงาน 

โ ค ร งการ 
(เป้าหมาย) 

ผ ล ก า ร
ดำเนินงาน 

โ ค ร งการ 
(เป้าหมาย) 

ผ ล ก า ร
ดำเนินงาน 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 13 12 11 0 14 14 16 2 
2. ด ้านเศรษฐกิจ อ ุตสาหกรรม 
การเกษตร 

7 0 2 0 2 1 3 0 

3. ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี 

10 6 18 11 18 16 20 13 

4 .  ด ้ า น ก า ร อ น ุ ร ั ก ษ ์ ฟ ื ้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 0 2 1 4 2 6 2 

5 .  ด ้ า นกา รท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว  ก ี ฬ า 
นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

25 5 23 11 27 14 13 12 

6. ด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

41 45 48 47 48 46 19 17 

รวมท้ังสิ้น 99 68 104 70 113 93 77 46 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2564 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คำชี้แจง  :  แบบที่ 3/1 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยมีกำหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

1.2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(นำไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผน 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 227 16 7.05 
2. ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร 25 3 12 
3. ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 43 20 46.51 
4. ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19 6 31.58 
5. ด้านการท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชีวิต 59 13 22.03 
6. ด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 19 19 100.00 

รวมทั้งสิ้น 392 77 19.64 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2564 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาใน
ภาพรวม 
คำชี้แจง  :  แบบที่ 3/2 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยมีกำหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละครั้ง  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

1.2 วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน   กันยายน 2564 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ตามรายยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระดับความพึงพอใจ 
มาก ปานกลาง น้อย 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 80 19 5 
2. ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร 70 30 5 
3. ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 62 34 7 
4. ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 55 40 8 
5. ด้านการท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชีวิต 52 43 7 
6. ด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 58 37 9 

 
 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาในภาพรวม 
 

 

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/กิจกรรม 55 37 11 
5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 52 40 11 
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 50 46 7 
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 56 44 3 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองทันความต้องการของประชาชน 50 44 9 
9. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 67 31 5 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2564 

 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ใช้แบบสำรวจทั้งหมด 120 ชุด สำรวจทุกหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน สามารถเก็บแบบประเมินได้ 112 ชุด 
ดังนี้ 
 1. ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามเพศ 

 โดยมีประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามเพศชาย ร้อยละ 40.18 เพศหญิง ร้อยละ 59.82 
 

เพศ จำนวน 
ชาย 45 
หญิง 67 
รวม 112 

 
 

2. ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามช่วงอายุ 
 ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ประชาชนช่วงอายุ 31 – 40 ปี จำนวน 
44 คน คิดเป็นร้อยละ 39.29 รองลงมา คือ ประชาชนช่วงอายุ 41 – 50 จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 
รองลงมา คือ ประชาชนช่วงอายุ 20 – 30 จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 16.96 รองลงมา คือ ประชาชน                
ช่วงอายุ 51 – 60 จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.93 รองลงมา คือ ประชาชนช่วงอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.46  และประชาชนที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจน้อยที่สุด คือช่วงอายุมากกว่า 60 ปี
ขึ้นไป จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.79 
 

ช่วงอายุ จำนวน 
ต่ำกว่า 20 ปี 5 
20 - 30 ป ี 19 
31 – 40 ป ี 44 
41 – 50 ป ี 32 
51 – 60 ป ี 10 

มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 2 
รวม 112 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2564 

3. ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามระดับการศึกษา 

 ประชาชนส่วนใหญ่ที ่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจมากที ่ส ุด คือ ประชาชนที ่มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 40.18 รองลงมา คือ ประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 34.82 รองลงมา คือ ประชาชนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา จำนวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.64 รองลงมา คือ ประชาชนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.46 
และประชาชนที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจน้อยที่สุด คือประชาชนที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.89 

ระดับการศึกษา จำนวน 
ประถมศึกษา 45 
มัธยมศึกษา 39 
อนุปริญญา 22 
ปริญญาตรี 5 

สูงกว่าปริญญาตรี 1 
รวม 112 

4. ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามอาชีพ 

 ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจมากที่สุด คือ ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 
59 คน คิดเป็นร้อยละ 52.68 รองลงมา คือ ประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.43 รองลงมา คือ ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86 รองลงมา คือ ประชาชน
ที่มอีาชีพภาคเอกชน จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.46 และประชาชนที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจน้อยที่สุด 
คือประชาชนที่มอีาชีพรับราชการ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 

อาชีพ จำนวน 
รับราชการ 4 
ภาคเอกชน 5 

ค้าขาย 20 
รับจ้างทั่วไป 24 
เกษตรกรรม 59 

รวม 112 

5. ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแม่นา 

 ประชาชนที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วม จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 79.46 และ
ประชาชนที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่ไม่ได้เข้าร่วม จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 20.54    

การมีส่วนร่วม จำนวน 
ไดเ้ข้าร่วม 89 

ไม่ได้เข้าร่วม 23 
รวม 112 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2564 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการติคตามและประเงินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ดำเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เป็นไป
ด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบ คณะกรรมการติตตามและประเ มินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแม่นา จึงได้ดำเนินการวัคคุณภาพ และการ ติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖1 สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นท้องถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ข้อ ๗ (๗) การวัดผลใน                   
เชิงปริมาณและคุณภาพ เป็นไปตาม ข้อ ๓0 (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา            
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นได้
ทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วันนับแต่วันผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้อง
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดว่ า 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                   
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย            
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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การประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  10 9 9.00 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 23.5 23.50 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 65 65.00 
     3.1 วิสัยทัศน์ (5) 5 5.00 
     3.2 พันธกิจ (5) 5 5.00 
     3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์     (10) 10 10.00 
     3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์        (5) 5 5.00 
     3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์       (15) 15 15.00 
     3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์       (10) 10 10.00 
     3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์       (15) 15 15.00 

รวมคะแนน 100 97.5 97.5 
 
 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินโครงการ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
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แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 10.00 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 10 10.00 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 10 10.00 
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 10 10.00 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 57 57.00 
     5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 5.00 
     5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 5.00 
     5.3 จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ 3 3 3.00 
     5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง  
            งบประมาณได้ถูกต้อง  

5 5 5.00 

     5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับ 
            ระยะเวลา  

3 3 3.00 

     5.6 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   4 3 3.00 
     5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 5 5.00 
     5.8 มีงบประมาณที่ผา่นมา 5 ปีย้อนหลัง ตามความเปน็จริง  3 3 3.00 
     5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ทุกโครงการ 5 5 5.00 
     5.10 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
              ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 4 4.00 

     5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ 4 4 4.00 
     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ   5 4 4.00 
     5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ 5 5 5 
     5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ผ.01 และแบบ ผ.02 3 3 3.00 

รวม 100 97 97.00 
 



  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2564 

ส่วนที่ 5 

การติดตามและประเมนิผลแผนตามข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี พ.ศ. 2564 

 

รายละเอียดรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 

 

รายรับจริง 
หมวด จำนวนเงิน (บาท) 

1. หมวดภาษีอากร 102,093.49 
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 72,583.60 
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 88,161.42 
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 361.22 
5. หมวดรายได้จากทุน 4,500.00 
6. หมวดภาษีจัดสรร 12,093,544.43 
7. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,108,222.50 

รวม 21,469,466.66 
 
 
 

รายจ่ายจริง 
หมวด จำนวนเงิน (บาท) 

1. งบกลาง 4,834,222.50 
2. งบบุคลากร 7,315,690.00 
3. งบดำเนินงาน 2,276,603.48 
4. งบลงทุน 189,700.00 
5. งบรายจ่ายอื่น 0.00 
6. งบเงินอุดหนุน 1,116,000.00 

รวม 15,732,215.98 
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ผลการติดตามและประเมินผลตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

องค์การบร ิหารส ่วนตำบลหนองแม่นา ได ้ดำเน ินโครงการตามข้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย                     
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ ได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ผู้นำ
ท้องถิ่น ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ทำให้โครงการต่าง ๆ ประสบความสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนทั ้งในพื ้นที ่และพื ้นที ่ใกล้เคียงโดยมีผลการดำเนินงานที ่สำคัญ ดังนี ้ (ผลการดำเนินงาน ตั ้งแต่                      
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 

 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ การดำเนินการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 30,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
2 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ 240,000 กันเงิน 
3 โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 500,000 กันเงิน 
4 โครงการก่อสร้างป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 60,000 กันเงิน 
5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางวี หมู่ที่ 1 240,000 กันเงิน 
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่ทิพย์

เสาวรส หมู่ที่ 2 
213,000 กันเงิน 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านมุกโต 
ตำบลหนองแม่นา 

242,000 กันเงิน 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่ 
นายหลงมา  สุนลี หมู่ที่ 4 

231,000 กันเงิน 

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยู หมู่ที่ 5 207,000 กันเงิน 
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 213,000 กันเงิน 
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 213,000 กันเงิน 
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่ 

นางสุกัญญา ศุภสาร หมู่ที่ 8 
213,000 กันเงิน 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 229,000 กันเงิน 
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่ต้นตอรัก 

หมู่ที่ 10 
274,000 กันเงิน 

15 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 199,500 199,500 
16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 

ตำบลหนองแม่นา 
489,000 489,000 

รวม 3,793,500 688,500 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2564 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ การดำเนินการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร 

1 โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติ 

30,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพ 30,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
3 โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ 20,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

รวม 80,000  
 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ การดำเนินการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

1 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 40,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
2 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 60,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสลียงแห้ง 3 
216,440 172,580 

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแม่นา 

355,580 266,000 

6 ค่าอาหารเสริม (นม) 468,000 454,709.54 
7 โครงการอาหารกลางวัน 680,000 668,000 
8 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ 
30,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

9 โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 60,000 ไมไ่ด้ดำเนินการ 
10 โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 40,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
11 โครงการจัดงานรัฐพิธี 35,000 35,000 
12 โครงการจัดงานส่งเสริม สืบสานประเพณีท้องถิ่น  

กาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ 
60,000 60,000 

13 โครงการทำบุญรำลึกพันตรีกายสิทธิ์ มณีภาค 10,000 10,000 
14 โครงการทำบุญรำลึกพันตรีทองแดง บุญญานุสนธิ์ 30,000 30,000 
15 โครงการประเพณีแข่งเรือกระทะภูเขา 25,000 25,000 
16 โครงการประเพณีแข่งเรือภูเขา 70,000 70,000 
17 โครงการประเพณีทำบุญกลางบ้าน 250,000 250,000 
18 โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 5,6 20,000 20,000 
19 โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2 10,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
20 โครงการเทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาว “อบหมอกกอดหนาว  

ดูดาวที่เขาค้อ” 
100,000 100,000 

รวม 2,580,020 2,161,289.54 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2564 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ การดำเนินการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษฟ์ื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) 20,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
2 โครงการหนองแม่นาเมื่องสะอาด Big Cleaning Day 20,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
3 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ 50,000 กันเงิน 
4 โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ 20,000 5,750 
5 โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  

(จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ) 
20,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

6 โครงการป่าชุมชนตำบลหนองแม่นา 30,000 2,750 
รวม 160,000 8,500 

 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ การดำเนินการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กีฬานันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 15,000 13,230 
2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 15,500 17,020 
3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
200,000 148,400 

4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 54,000 53,850 
5 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 200,000 8,470 
6 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

45,000 44,990 

7 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

8,000 4,170 

8 โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 30,000 29,250 
9 โครงการแข่งขันกีฬาหนองแม่นารวมใจต้านยาเสพติด 150,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

10 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,243,200 3,793,200 
11 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,348,800 1,196,400 
12 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000 20,500 
13 โครงการประชารัฐร่วมใจ รวมพลังสังคมพลังชุมชนเพื่อป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
30,000 30,000 

รวม 6,353,000 5,359,480 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2564 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ การดำเนินการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

1 โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก 9,000 9,000 
2 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 9,500 9,000 
3 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 22,000 21,900 
4 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 22,000 21,900 
5 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 8,600 8,580 
6 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 44,000 44,000 
7 เครื่องสำรองไฟ 5,000 5,000 
8 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED หรือขาวดำ 5,200 5,200 
9 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/การปกป้อง

สถาบันสำคัญของชาติ 
20,000 ไม่ได้ดำเนินการ 

10 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 275,000 265,000 
11 เครื่องพ่นหมอกควันละอองฝอย (ULA) 85,000 85,000 
12 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 22,000 22,000 
13 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 15,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
14 โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 15,000 5,700 
15 เก้าอ้ีพักคอย 29,000 29,000 
16 เก้าอ้ีทำงาน 5,000 5,000 
17 โต๊ะเอนกประสงค์ 60,000 60,000 
18 รถบรรทุกดีเซล 854,000 724,000 
19 เครื่องสำรองไฟ 5,000 5,000 

รวม 1,510,300 1,325,780 
 
 

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติทั้งหมด  = 77 โครงการ 
 จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว   = 46 โครงการ 

     คิดเป็น  = 59.74% 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ได้ดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเขตพื้นที่ ดำเนินการเป็นไปตามแผนดำเนินงานในการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวด
ต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีรูปภาพ
ประมวลผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ดังต่อไปนี้ 

 
รูปภาพผลการติดตามและประเมินผลการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2564 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2564 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2564 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการปลูกต้นไม้สองข้างทาง 

โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2564 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการป่าชุมชนตำบลหนองแม่นา 

โครงการ Big Cleaning Day 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2564 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

โรงพยาบาลสนามราชพฤกษ์รีสอร์ท 

โรงพยาบาลสนามวัดราชพฤกษ์ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ประจำปี 2564 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

การตั้งด่านจุดคัดกรองโควิด – 19 หมู่บ้าน 

การช่วยเหลือผู้กักตัว 
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การดำเนินการควบคุมป้องกันโควิด - 19 

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
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การสนับสนุนตั้งด่าน โรงพยาบาลสนาม 

การสนับสนุน CI เขาค้อลอร์ด 
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ปัญหา และอุปสรรค 

เนื ่องจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในเขตพื ้นที ่องค์การบริหารส่วนหนองแม่นานั ้นจะติดปัญหา                          
ในเรื ่องของการขออนุญาตใช้พื ้นที ่จากกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 จึงทำให้โครงการ                       
ไม่สามารถดำเนินการได้  

ข้อเสนอแนะ 

ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ จะต้องมีการประสานงาน และรวบรวมข้อมูลเอกสารให้พร้อมในการ                 
ขออนุญาต เพื่อให้การดำเนินการสามารถดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตำหนองแม่นาได้อย่างทั่วถึง เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ี 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ดำเนินโครงการ / กิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนอีกมากมาย ตามวิสัยทัศน์ของคณะบริหารที่ว่า “หนองแม่นาตำบลท่องเที่ยวเชิงนเิวศน์ 
เกษตรปลอดภัย มีน้ำใช้อย่างทั่วถึง เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ใส่ใจคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”               
ทั้งนี้ หากประชาชนหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ การบริหารหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา สามารถติคต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เพื่อจะได้
พิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะต่อไป 
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ส่วนที่ 6 

วิธีการติดตามและประเมินผลทรัพย์สิน 

วิธีการติดตามและประเมินผล คือจะต้องศึกษาเอกสารที่เกี ่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ ่งเป็นการตรวจดู
เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นโดย
ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร รวมทั้ง ถนนรางระบายน้ำ 
หนอง คลอง สระ สวนสาธารณะ เป็นต้น วิธีการติดตามและประเมินผลเช่นนี้ต้องมีการเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล              
(data analysis) ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ดังนี้ 

1. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ผลการติดตามและประเมินผล 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ การดำเนินการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 30,000 ไม่ได้ดำเนินการ 
2 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ 240,000 กันเงิน 
3 โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 500,000 กันเงิน 
4 โครงการก่อสร้างป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 60,000 กันเงิน 
5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางวี หมู่ที่ 1 240,000 กันเงิน 
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่ทิพย์เสาวรส หมู่ที่ 2 213,000 กันเงิน 
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านมุกโต ตำบล

หนองแม่นา 
242,000 กันเงิน 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่นายหลงมา  สุนลี หมู่ที่ 4 231,000 กันเงิน 
9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยู หมู่ที่ 5 207,000 กันเงิน 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 213,000 กันเงิน 
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 213,000 กันเงิน 
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่ 

นางสุกัญญา ศุภสาร หมู่ที่ 8 
213,000 กันเงิน 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 229,000 กันเงิน 
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่ต้นตอรัก หมู่ที่ 10 274,000 กันเงิน 
15 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 199,500 199,500 
16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบล

หนองแม่นา 
489,000 489,000 

รวม 3,793,500 688,500 

เนื่องจากมีปัญหาในการขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 จึงทำให้
ไม่สามารถดำเนินการได ้
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2. ครุภัณฑ์ 
 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน 

 2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

 3. ครุภัณฑ์การเกษตร 

4. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
6. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
7. ครุภัณฑ์วิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
8. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

9. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 

10. ครุภัณฑ์สำรวจ 

11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ผลการติดตามและประเมินผล 
ครุภ ัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาตามรายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕ 64                     

(หมวดครุภัณฑ์) จำนวน 186 รายการ ใช้งานได้ดี จำนวน ๑๗7 รายการ มีที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 9 รายการ                 
การตรวจสอบครุภัณฑ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ของพัสดุที่ชำรุด 

3. วัสดุ 
วัสดุที่จำเป็นจะต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งของโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามป กติ          

มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น โดยรายละเอียดดังนี้ 
๑. วัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ 

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟ 

3. วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาดพ้ืน แก้วน้ำ 

4. วัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย สี ตะปู สังกะสี 
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ สัญญาณไฟกระพริบ 

6. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง 

7. วัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ ปุ๋ย 

๘. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายประชาสันพันธ์ 
๙. วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก 

10. วัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น น้ำยาดับเพลิง 

ผลการติดตามและการประเมินผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุดังกล่าว ซึ่งมีวัสดุประเกทคงทนและวัสดุ           
ที่ใช้แล้วลิ้นเปลืองหมดไป การจัดซื้อวัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหน่องแม่นามีกรรมการในการตรวจรับวสัดุ 
และมีผู้รับผิดชอบในการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ สามารถตรวจสอบได้การเบิกจ่ายได้ วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและ
ถูกต้องไมป่รากฎว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ วัสดุที่เบิกได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
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ส่วนที่ 7 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ดำเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเขต อปท.ข้างเคียง
ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั ้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์กรอบยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็ง

หรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง
และจุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด 

S จุดแข็ง (Strength = S) W จุดอ่อน (Weakness = W) 
S1 ทรัพยากรธรรมชาติในตำบลหนองแม่นามีความ

อุดมสมบูรณ์ 
W1 พื้นที่เป็นเป็นป่าเขา การคมนาคม ขนส่งไม่

สะดวก 
S2 มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม W2 ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นรู้จัก 
S3 เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน

มากที ่ส ุด สามารถแก้ปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด 

W3 บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

S4 มีอัตลักษณ์เฉพาะด้านประเพณี วัฒนธรรมและ
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่หลากหลายสามารถ
พัฒนาเพื่อสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว 

W4 ขาดความรู้ / ผู้รู้ด้านภาษา / การท่องเที่ยว 

S5 มีแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ชัดเจน W5 ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการ
ทำลายสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมมากข้ึน 

S6 มีภูมินิเวศน์ที่เหมาะสมที่จะเป็นเมืองน่าอยู่น่า
อาศัย และน่าท่องเที่ยว 

W6 แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งอยู่ในเขตป่าสงวนเขต
อุทยานแห่งชาติ ยากต่อการเข้าถึงและพัฒนา 

S7 ระบบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีความ 
เข้มแข็ง 

W7 ช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกหนักและในช่วงฤดูแล้ง
จะมีสภาวะอากาศที่แล้งยาวนาน 

S8 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล W8 มีแหล่งน้ำแต่ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่
เนื่องด้วยเป็นพื้นที่ป่าเขา 

S9 ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองสูง มีความรัก
ใคร่ สามัคคีของคนในชุมชน 

W9 เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน 
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O โอกาส (Opportunity = O) T อุปสรรค (Threat = T) 
O1 เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลักของจังหวัด T1 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศใน

ระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
O2 มีการให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
T2 เกิดปัญหาภัยแล้ง ทำให้ขาดแคลนน้ำอุปโภค - 

บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง 
O3 ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรต่าง ๆ T3 สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สาธารณะที่ดินเขต

ป่าสงวนแห่งชาติถูกบุกรุกเป็นจำนวนมาก 
O4 นโยบายการกระจายอำนาจเป็นสาเหตุให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท
ภารกิจ หน้าที่ และพัฒนาระบบบริหารงาน
ของท้องถิ ่นให้มีความเข้มแข็งและมีระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

T4 ม ีการแสวงหาผลประโยชน ์จากการใช้
ทรัพยากรเพ่ือหวังผลตอบแทนในระยะสั้น 

O5 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส ่วน
ท ้องถ ิ ่น  พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให ้องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นมีอำนาจหน้าที ่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นโดยที่หน่วยงานราชการ
ส ่วนกลางและส ่วนภ ูม ิภาคส ่งเสร ิมและ
สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

T5 การเปลี ่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม วิกฤติ
โลกร้อน ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป ภัยพิบัติ
ต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 

O6 รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทใน
การอนุรักษ์ ฟื ้นฟู เผยแพร่ และถ่ายทอด
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มากขึ้น 

T6 สภาวการณ์ทางการเมืองที่ไม่มั่นคง นโยบาย
ร ัฐบาลที ่ ไม ่ม ีความต่อเน ื ่องส่งผลต่อการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

O7 ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น
แบบบูรณาการ 

T7 งบประมาณมีจำนวนจำก ัด และขาดการ
สนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินโครงการ
ขนาดใหญ ่

 

2. การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
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๒.๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. แหล่งน้ำ เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรในฤดูร้อน ความต้องการ

ของประชาชน คือ ต้องการให้ มีการก่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรให้เพียงพอและทั่วถึง 
ได้แก่ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ สระเก็บน้ำ ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน ขุดเจาะบ่อบาดาล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน              
ให้ทั่วถึง ขุดบ่อน้ำตื้นเพิ่มเติม จัดซื้อถังเก็บน้ำให้แต่ละหมู่บ้าน 

2. การคมนาคม ปัญหาถนน เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก เนื่องจากเส้นทางที่มีอยู่บางส่วนยังเป็นถนนดิน
ถนนลูกรัง ไม่ได้มาตรฐาน เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนขาดการเชื่อมโยงให้เป็นระบบ ความต้องการของประชาชน คือ 
ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวก ปลอดภัย ครอบคลุม ได้แก่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านและพ้ืนที่การเกษตร 

3. ไฟฟ้า ปัญหาไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะไม่ทั่วถึง ความต้องการของประชาชน คือ การมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน การขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงและเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ทั้งภายใน
หมู่บ้านและเข้าพ้ืนที่เกษตร 

๒.๒ ด้านเศรษฐกิจ 
1. อาชีพเสริม ความต้องการของประชาชน คือ ให้มีการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในหลากหลายอาชีพ 

เพื่อเพิ่มรายได้หลายช่องทาง การรวมกลุ่ม การก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน การก่อสร้างร้านค้าเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน การแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่า 

๒.๓ ด้านสาธารณสุข 
๑. ส่งเสริมสวัสดิการให้การสงเคราะห์ผู ้ด้อยโอกาส เด็ก ผู ้สูงอายุ ผู ้พิการอย่างทั ่วถึง การบริการ

สาธารณสุขที่มีมาตรฐาน การส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 

๒.๔ ด้านการเมือง การบริหาร 
1. ประชาชนยังไม่กล้าแสดงออกทางการเมืองเท่าที่ควร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม

ประชาธิปไตยและการพัฒนาชุมชนมีน้อย ความต้องการของประชาชน คือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งในภาครัฐ
เอกชน และประชาชนในการพัฒนาชุมชนและทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน แบบบูรณาการ 

๒.๕ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑. การพัฒนาระบบการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
๒. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒.๖ ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ถูกบุกรุก เพื่อทำการเกษตร เพราะประชาชนขาดความรู้

ความเข้าใจและขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป้องกัน บำรุงรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           
ขาดการเอาใจใส่ดูแล หวงแหนธรรมชาติภายในตำบล ความต้องการของประชาชน คือ ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้
ประชาชนเกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในตำบล เพื่อประโยชน์ และความอุดม
สมบูรณ์ต่อไปในภายภาคหน้า 


