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ค ำน ำ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี3 ) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนด                
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อด าเนินการติดตาม            
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนและรายงานผลพร้อมความเห็น      
และข้อเสนอแนะ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    
เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  อย่างน้อย           
ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา     
ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรมตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 ) ประจ าปีงบประมาณ 2563 การติดตาม    
และประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  และการติดตาม              
และประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองศาลา ประจ าปีงบประมาณ 2564 และติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ        
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา  และแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมท้ังน าเสนอความคิดเห็นละข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
และมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

สำรบัญ 
หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 บทน ำ 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล       1 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล       2 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล        2 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล        5 

ส่วนที่ 2 กำรติดตำมและประเมินผล 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     8 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563      8 
1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา     8 
1.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา มีรายละเอียด   8 

1) ยุทธศาสตร์          8 
2) พันธกิจ          8 
3) เป้าประสงค์          9 
4) ตัวชี้วัด          10 
5) ค่าเป้าหมาย          11 
6) กลยุทธ์          12 
7) จุดยืนยุทธศาสตร์         12 
8) วิสัยทัศน์          13 

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)        14 
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/1)       24 
รายงานโครงการที่อนุมัติ ปี 2563        25 
รายละเอียดโครงการตามงบประมาณที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา    59 
การวางแผน           68 
การจัดท างบประมาณ          69 
สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563         71 
สรุปภาพโครงการ/กิจกรรม         72 

ส่วนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 90 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.1 สรุปผลคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ปีงบประมาณ 2564)         90 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1 สรุปผลคะแนนประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ปีงบประมาณ 2564)         94 

 



  

 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม        98 

(1) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ      98 
(1.1) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)       98 
(1.2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)               100 
- ผลการตอบแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน             101 

ส่วนที่ 4 ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำตำมแบบ 1 และ 3/1                                 107 
(แบบอ่ืนๆ : ตำมคู่มือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น) 
และกำรติดตำมและประเมินคุณภำพแผนพัฒนำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

- 1 - 

ส่วนท่ี 1 บทน ำ 
                                                  --------------------------------- 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย 
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา สามารถก ากับดูแล ทบทวน       
และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การติดตาม     
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ 
ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหาร       
ส่วนต าบลหนองศาลา หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น            
ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน / โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา 
ที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด                 
มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและ     
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน 
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง  
(strengths) จุดอ่อน(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด / รองปลัดองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลหนองศาลา ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก / ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองศาลา สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล      
หนองศาลา 
 

บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้ 
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เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ 
พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองศาลา โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  
เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน/โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  ติดตามและประเมินผล
แผนงานโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด  เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนหนองศาลา ซึ่งจะช่วย 
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานรวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 

2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ 
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงานโครงการ การยกเลิก 
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด / รองปลัด / ผู้บริหารระดับส านัก / กองทุกระดับของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน / โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ต าบลหนองศาลาทั้ง 8 หมู่บ้าน หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/ โครงการของส านัก / กอง / ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ 

บริหารส่วนต าบลหนองศาลา เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาเสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองศาลา  
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และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน    
ในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้ าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดั งกล่ าว                   
และต้องปิดประกาศไว้ในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ      
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ตามหนังสือ ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้
ก าหนดแบบให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แล ะ 2. แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 13 คน ประกอบด้วย 

1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา
คัดเลือกจ านวน 3 คน 

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาคัดเลือก จ านวน 2 คน 
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลหนองศาลาคัดเลือก จ านวน 2 คน 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ 
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น            
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองศาลาเพ่ือด าเนินการต่อไป 
2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ดังนี้ 
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2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ 

โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : 
KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น      
จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไรเมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงาน
ผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/สังเกต    
แล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่     
จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
 2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน 
ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ า
ตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้ แต่ละ
โครงการ     ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การ
เขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ 
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ในการรายงานผลการติดตาม
โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ 
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาเสนอต่อสภา   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล    
หนองศาลา โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
 2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีด ีหลังจาก 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา หรือผู้เกี่ยวข้อง ผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย / สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน
สรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลต าบลหนองศาลา 
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3. กำรรำยงำนผล 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลามีอ านาจ 
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองศาลา เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาเสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองศาลาและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
    เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ 
เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่  แบบสอบถาม         
( Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลารวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว              
จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม 
ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
1. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองศาลา อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ 

บริหารส่วนต าบลต าบลหนองศาลาภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนอง
ศาลาเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ 
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ศาลา 

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล 
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลามาปฏิบัติงาน 

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ 
ที่เป็นโครงการในรอบ 1 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา 
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1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ 

ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที ่จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ  ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข  เป็นต้นก าหนดแนวทางการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองศาลา ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล อาจรวมถึงอ าเภอชะอ า และจังหวัดเพชรบุรีด้วย 
เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
2. ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
          2) เครื่องมือ  

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
 2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe)หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
3. ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือ 
ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  เช่น การ
ทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต  จะใช้การทดสอบตามมาตรฐาน
ทางวิศวกรรมการทางโครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได ้การสัมภาษณ์เป็นการ 
ยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ 
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ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองศาลาใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองศาลามีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต 

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน 

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วน
ได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคต ิ
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลหนองศาลา /องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ศาลาคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาจะมีการบันทึก
การส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น 
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
4. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญ คือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน 
โครงการรองลงมา คือ น าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยก
เป็นหัวข้อได้ 
ดังนี้ 
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ 
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ 
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้
ได้รับความเชื่อถือ 
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ 
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โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองศาลา ปลัด / รองปลัด ผู้บริหารระดับ 
ส านัก / กอง / ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่  
นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
ได ้
7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาแต่ละคน แต่ละส านัก / กอง 
/ ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา  เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลหนองศาลา 
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ส่วนที่ 2 กำรติดตำมและประเมินผล 

------------------------------------------------------------ 
1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด

ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล
พนมรอกท่ีก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี แผนพัฒนาอ าเภอชะอ า และ
แผนชุมชนของหมู่บ้านต าบลหนองศาลา 
1.1.2 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองศำลำ มีรายละเอียด ดังนี้ 
         1. วิสัยทัศน์ 
“หนองศาลาเป็นชุมชนน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วมคุณภาพชีวิต การคมนาคมสะดวกระบบสาธารณูปโภคครบครัน 

การบริหารจัดการที่ดี มีระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง และยั่งยืน พร้อมก้าวสู่ ASEAN” 
 2. ยุทธศำสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

          3. เป้ำประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
3.เพ่ือพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
4. เพื่อพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5. เพื่อพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. เพื่อพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
7. เพ่ือพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

          4. ตัวช้ีวัด 
1. กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ        
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 5. ค่ำเป้ำหมำย 

ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนา ปรับปรุง และบ ารุงรักษา ถนน สะพาน 

ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
พัฒนาแหล่งน้ า และระบบประปาหมู่บ้าน 
ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 
จัดท าผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ 
พัฒนาระบบจราจร และวางแผนการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ให้เหมาะสม 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และ
อนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 

สร้างจิตส านึก และความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
บ าบัดและฟ้ืนฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย บ าบัดและจัดการขยะ 
ป้องกันอุทกภัย ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมเมือง แม่น้ าสาย
หลัก และแหล่งน้ าธรรมชาติ 

ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน พำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการผลิตผัก ผลไม้ปลอดสารพิษเพ่ือการ
บริโภค การควบคุมมาตรฐานการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดสารพิษ 
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุก
ระดับ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือก
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ควบคู่กับการ
ส่งเสริมตลาดนัดท่องเที่ยวกลุ่มประชุมสัมมนา 
และนันทนาการ และสร้างความเชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวหลัก (ทะเล ป่า เขา) ปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการท่องเที่ยว อนุรักษ์ และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
ในองค์กร และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ปรับปรุง
และพัฒนาบุคลากรในองค์กร พฒันาเครื่องมือ
เครื่องใช้ และสถานทีป่ฏิบัตงิาน ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถ่ิน 
ส่งเสริมความรู้ ความสนใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 



  

ปรับปรุง และพัฒนารายได้ ปรับปรุงระบบการ
บริหารกิจการพาณิชย์ 
 
 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรศึกษำ และ
พัฒนำคุณภำพชีวิต 

ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนได้มีรายได้เพิ่มข้ึน พฒันา
การศึกษา ทั้งในระบบ และนอกระบบ ส่งเสริม
สุขภาพอนามัย รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด และโรคติดต่อ เช่นโรคเอดส์ วัณโรคฯ 
ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการทุกระดับ สง่เสริม
สวัสดิการสงัคม ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และ
จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม
และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

รักษาความสงเรียบร้อย และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมและให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรม และบรรเทาสาธารณภัย 

7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศำสนำศิลปวัฒนธรรม จำรีต
ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ส่งเสริมการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 

 
          6. กลยุทธ์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงและบ ารุงทาง ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
1.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า และระบบประปาหมู่บ้าน 
1.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 
1.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดท าผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ 
1.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านระบบจราจร 
1.6 กลยุทธ์การพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนได้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
2.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ 
2.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และโรคติดต่อ 
2.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการทุกระดับ 
2.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
2.6 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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3.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนในการป้องกัน 
อาชญากรรมและบรรเทาสาธารณภัย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการผลิตผัก ผลไม้ปลอดสารพาเพ่ือการบริโภค 
4.2 กลยุทธการพัฒนาด้านการควบคุมมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ 
4.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนทุกระดับ 
4.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ตลาดนัด และเชื่อมต่อ
การท่องเที่ยว 
4.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสร้างความตระหนักและจิตส านึก ในการรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
5.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเฝ้าระวังและป้องกันรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม 
5.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบ าบัดและจัดการขยะ 
5.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันอุทกภัย 
5.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ละการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
7.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 
7.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากร 
7.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
7.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของท้องถิ่น 
7.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงระบบการบริหารกิจการพาณิชย์ 
 

          7. จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองศำลำ 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา

ก าหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ และ 32กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงและบ ารุงทาง ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
1.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า และระบบประปาหมู่บ้าน 
1.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 
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1.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดท าผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ 
1.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านระบบจราจร 
1.6 กลยุทธ์การพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสม 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพชีวิต 
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนได้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
2.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ 
2.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และโรคติดต่อ 
2.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการทุกระดับ 
2.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
2.6 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนสังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนในการป้องกัน 
อาชญากรรมและบรรเทาสาธารณภัย 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว 
4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการผลิตผัก ผลไม้ปลอดสารพาเพ่ือการบริโภค 
4.2 กลยุทธการพัฒนาด้านการควบคุมมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ 
4.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนทุกระดับ 
4.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ตลาดนัด และเชื่อมต่อ
การท่องเที่ยว 
4.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสร้างความตระหนักและจิตส านึก ในการรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
5.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเฝ้าระวังและป้องกันรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม 
5.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบ าบัดและจัดการขยะ 
5.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันอุทกภัย 
5.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดีในองค์กร ละกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน 
7.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 
7.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากร 
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7.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
7.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของท้องถิ่น 
7.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงระบบการบริหารกิจการพาณิชย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


