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ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2565  
หมวด 6  ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ขอ 13 และ  ขอ 14  ไดกำหนดใหมีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาท่ีดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะตองดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภา
ทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไว
เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป     

 

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา จึงไดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล
หนองพันทา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้ึน เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตามใหนายก
องคการบริหารสวนตำบลทราบ  คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับน้ีจะสามารถเปนประโยชน
อยางยิ่งในการพัฒนาองคการบรหิารสวนตำบล  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึง
พอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ิน  หนา 1 

 

 
บทสรุปผูบริหารทองถิ่น 

 
บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

 
  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘   แกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด ๖ ขอ ๒๙ ไดกำหนดใหมีการดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
มีหนาที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการ
จะตองดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอ
สภาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ี
เปดเผยภายใน   สิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกป     
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือวาเปนกระบวนการสำคัญตอการพัฒนาทองถิ่น
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เปนเครื่องบงชี้วาแผนพัฒนาทองถ่ินสามารถนำไปใชใหเกิดการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง ผลจากการดำเนินงานเปนไป
ตามเปาหมายหรือไม และทำใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะไดนำขอมูล
ดังกลาวไปปรับปรุง แกไข และพัฒนาตอไป  
 
 องคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา   ไดดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖5  ตามยุทธศาสตรการพัฒนา 8  ดาน ดังน้ี   
  ประเด็นยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ
      สงบเรียบรอย 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานการคา การลงทุน การทองเท่ียว  และกีฬา 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและ 
                                           สิ่งแวดลอม 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญา 
                                           ทองถิ่น 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่  7  การพัฒนาดานระบบการบริหารจัดการที่ดี 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่  8 การสงเสริมและพัฒนาการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ิน  หนา 2 

 

 ขอเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา    
  ๑. โครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณใหดำเนินการแลว ไมควรโอนงบประมาณเพิ ่มใน
ภายหลัง  เพราะสะทอนใหเห็นถึงความลมเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการ
วิเคราะหการใชจายงบประมาณอยางรอบดาน ควรมีการตั้งงบประมาณใหสอดคลองกับการเบิกจายจรงิ 
  ๒.โครงการ / กิจกรรมที ่ไดตั ้งงบประมาณในขอบัญญัติแลว ควรเรงรัดดำเนินโครงการ/
กิจกรรมใหเสรจ็สิ้นภายในปงบประมาณนั้นๆ 
  ๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอยางตอเนื่องเปนประจำทุกปงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกตางไปจากเดิมบาง โดยเนนประโยชนของชุมชนเปนสำคัญ  
  ๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเปนไปไดในเรื่องของความ
พรอมดานพื้นที่ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม และสถานะทางการเงิน การ
คลังของทองถ่ินเปนสำคัญ ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก 
  ๕. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลหนอง
พันทา  ใหมากขึ้นทั้งกอนการดำเนินโครงการ  ระหวางดำเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหา
แนวทาง วิธีการใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององคการ
บริหารสวนตำบลหนองพันทา รวมถึงการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรู ตรวจสอบการดำเนินโครงการใหมาก
ขึ้น  
  ๖. ควรมีการสำรวจขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา และมีฐานขอมูล
ที่เปนปจจุบัน เพื่อสามารถใชประกอบเปนขอมูลในการวิเคราะหสภาพแวดลอมของชุมชน เพื่อนำไปสูแนว
ทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความตองการของประชาชนและสามารถแกไขปญหา
เปนไปอยางรวดเร็ว  
                   ๗. ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร การดำเนินโครงการใหประชาชนรับทราบอยาง
ทั่วถึงดวยวิธีการตางๆ ที่สามารถเขาถึงประชาชน ชุมชน ใหไดรับขอมูลขาวสารมากที่สุด 
                   ๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอยางเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อยางท่ัวท่ัวถึง  
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สวนที่ 1  
บทนำ 
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1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที ่แตกตางกันมี
จุดหมาย    ไมเหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน และเม่ือนำแนวคดิและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยให ผูบริหารทองถิ่น 
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานองคการบริหารสวนตำบล พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง สมาชิก
สภาทองถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถิ่นตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลหนองพันทาจึงเปนการ
ติดตามผลที่ใหความสำคัญ ดังนี ้
  1. ผลการปฏิบตัิงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตำบลหนองพันทาหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ดำเนินการหรือไมไดดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่ไดกำหนดไว
หรือไม รวมท้ังงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา
ตรวจสอบดูวาแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไวหรือไมอยางไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ิน และขั้นตอนตาง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื ่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจของชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดำเนินการไดตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม ทำให
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที ่จะทำใหทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 
ปลัด/รองปลัดชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ ่น ผู บริหารระดับหัวหนาสำนัก/ผูอำนวยการกอง บุคลากรของ
องคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา สภาพพื้นที ่และผูมีสวนเกี่ยวของเพื ่อนำไปสู การปรับปรุงแผนงาน 
โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพื้นแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของ
ประชาชนของตำบลหนองพันทา 

  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดำเนินการปรับปรุงใหดี
ขึ้นตั้งรับใหมั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในองคการบริหารสวน
ตำบลหนองพันทาใหเกิดประโยชนเพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบ
ดำเนินการ สิ ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพื ่อใหเกิดการพัฒนาชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคที่ตั้ง
ไวไดอยางดยีิ่ง 
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 2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล     

      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดำเนินการไปแลว
วาสิ่งใดควรดำเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดำเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาทองนั ้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพื ่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ ่นที ่ไมไดดำเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกำหนดเปน
วัตถุประสงคไดดังนี้ 
  1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลหนองพันทาซึ่งจะ
ชวยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กำหนดไว สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจที่ไดกำหนดไว 
  3. เพื่อเปนขอมูลสำหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดำเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจำเปนขององคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณของ องคการบริหารสวนตำบลหนอง
พันทา 
  5. เพื่อสรางความรับผิดชอบของ ผูบริหารทองถิ่น  ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสำนัก/กองทุก
ระดับของชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่จะตองผลักดันใหการดำเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเกี่ยวของ ประชาชนใน
ตำบลหนองพันทา หรือสังคมสวนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   ขอ 29 กำหนดวา คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอำนาจหนาที่ ดังนี้      
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปหนึ่งครั้ง
ภายในเดอืนธันวาคมของทุกป  
  (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบดวย  
   1)  สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
   2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
   3) ผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน  
   4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน  
   5) ผูทรงคณุวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลหนอง 
พันทา ตองดำเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ดังน้ี 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่นตอ
ผูบริหารทองถ่ินเพื่อดำเนินการตอไป 

  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลหนอง
พันทา  ไดกำหนดการแบงขั้นตอนเพื่อเปนการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร
และโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการที่จะติดตามวามี
วัตถุประสงคหลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซึ่งดูไดจากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถากำหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวา
ผูใชผล การนำผลไปใชประโยชนอยางไร เมื่อใด ขอมูลหลัก ๆ ที่ตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร 
มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนำผลที่
ไดมากำหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค และขอบเขตในการติดตามงานจาก 
ขอ 2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซึ ่งประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม
แหลงขอมูล เวลาที่เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซึ่งสวน
ใหญจะเปนแบบสมัภาษณหรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรบัปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการดำเนินการตามวัตถุประสงคและ
ขั้นตอนที่ไดกำหนดไว ซึ่งสิ่งสำคัญที่ตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนา
ทองถิ่นไวดีและไดขอมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพิ่มจนกวาจะไดครบ
ขั้นต่ำตามที่กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามที่กำหนดไว แตละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพื้นฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย คา
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart  
การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องคการ
บริหารสวนตำบลหนองพันทา 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ไดตามความเหมาะสมขององคการบริหารสวนตำบลหนองพันทาในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขียนเปนรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและ
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในสวนที่ 2 และ สวนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหนองพันทาตอผูบริหาร
ทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตำบลหนองพันทา โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบรหิารสวนตำบลหนองพันทาหรือผูเก่ียวของหรือผู
มีอำนาจในสำนัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแกไขปญหาที่ไดจากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหารทองถิ่น 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหนองพันทามี
อำนาจหนาที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบล
หนองพันทาโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
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ข้ันตอนการรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล         

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เปนสิ ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการที ่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองพันทาใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดคิด
สรางไวเพื่อใชในการติดตามและประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปน
ตน และหรือโดยการสรางเคร ื ่องการต ิดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ ิ ่นได แก แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ  (Interview) และแบบสังเกตการณ  (Observation) เปนตน  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนท่ีทั่วไป อำนาจหนาที่ ภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลหนองพันทารวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถิ่น
รวมทั้งเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ  ที่ไดกำหนดขึ ้นหรือการนำไปทดลองใชเพื่อปรับปรุงแกไขแลว  จึงนำ
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการ
สำรวจและเก็บขอมลู วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลที่เปนจริงตอไป  

 

 

ผูบริหาร
ทองถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผูบริหาร
ทองถ่ิน 

สภาทองถิ่น รายงานผล เสนอ 

ต้ังขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผูบริหาร
ทองถิ่น 

 

 
ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ต ิ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ในตำบลหนองพ ันทาทราบในที่
เปดเผยภายในสิบหาว ัน นับแตวัน
รายงานผลและ เสนอความ เห็ น
ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ต้ังขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเหน็ 

เสนอ  
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  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของ องคการบริหารสวนตำบลหนอง
พันทากำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมนิผล ดังนี้ 

  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของ องคการบริหาร
สวนตำบลหนองพันทาอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผานมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
(ผูบริหารทองถิ่น)ภายในกำหนดเวลา เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอสภาทองถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

  1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ไดกำหนดขึ้นมีความสอดคลองและนำไปกำหนดเปนวิสัยทัศนของ องคการบริหารสวนตำบล
หนองพันทา 

  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู
จริงในองคการบริหารสวนตำบลหนองพันทามาปฏิบัติงาน 

  1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก
รายการที ่เปนโครงการในรอบ 5 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและที ่ผ านมา โครงการที ่ต อเนื ่องจาก
ปงบประมาณที่ผานมา 

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวาง
ผลผลิตหรือผลที่ไดรับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใชไปในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา
ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เปนตน 

  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลที่ไดจากประสิทธิภาพทำใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเปน
ความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 

  กำหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจำเปนที่จะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตำบลหนองพันทาทั้งในระดับหมูบานและระดับตำบล และอาจ
รวมถึงอำเภอโซพิสัย และจังหวัดบึงกาฬดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถิ่น
แบบองครวมของจังหวัดเดียวกัน  
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  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลหนอง
พันทากำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบว ิธ ีในการต ิดตามและ
ประเมนิผลมีองคประกอบใหญ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพื่อมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นที่จะเกิดขึ้นได 
    2) การสำรวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผูมี
ส วนเกี ่ยวของ เจาหนาที ่ บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลหนองพันทาขอมูลที ่มีอยู ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความตองการ ซึ่งศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 

  3. กำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลหนอง 
พันทา กำหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี ้จะทำการทดสอบและ
วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
จะใชเครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถิ่น เชน การ
ทดสอบและการวัดโครงการกอสรางถนนลาดยางชนิดแอลฟลทติกคอนกรีต  (จะใชการทดสอบและการวัด
อยางไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำป (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร)โครงการอบต.
รวมใจรวมใจสูชุมชน (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) เปนตน 

  3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปน
การยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรบัผลกระทบมีความเกี่ยวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ และ
การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่งคลาย ๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง  ไม
เครงครัดในข้ันตอน 

   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลหนองพันทาใชการสังเกตเพื่อเฝาดูวากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนตำบลหนองพันทามีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขา
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ไปใชชีวิตรวมกับประชาชาชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม 
(Non-participant observation) หรอืการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในองคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา   

  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่น ี ่หมายถึง การสำรวจเพื ่อประเมินความคิดเห็น การรับรู  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเปน ความตองการของประชาชนในตำบลหนองพันทาคณะกรรมการติดตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองพันทาจะมีการบันทึกการสำรวจ และทศิทางการสำรวจไว
เปนหลักฐาน 

  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความ
จำเปนอยางยิ่งที่จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค 
คาเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา 
 
5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล      

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใชสำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปน
หัวขอได ดังนี้ 
  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ  ของการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำใหวิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที ่ทำใหแผนพัฒนาทองถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปญหา ทำใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต 
  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุ มคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรพัยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทำใหไดรับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถิ่น ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสำนัก/กอง/ฝายตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตำบลหนองพันทาสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รดักุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ทองถิ่นใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอำนาจหนาที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการตาง ๆ 
สำหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได  
  7. ทำใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลหนองพันทาแตละคน แตละสำนัก/
กอง/ฝายตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทำงานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทำใหเปาหมายขององคการ
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บริหารสวนตำบลหนองพันทาเกิดความสำเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการประชาชนในเขตตำบลหนองพันทา  
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สวนที่ 2  
การติดตามและประเมินผล 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ   พ.ศ. 2565       
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน       
    แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองพันทาเปนแผนยุทธศาสตรที่กำหนด
ระยะเวลา 5 ป พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบรหิารสวนตำบลหนอง
พันทา ท่ีกำหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหนองพันทาซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน 
พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ อำเภอโซพิสัย และแผนชุมชนตำบลหนอง
พันทา 
1.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 12   

เนื่องดวยในการจัดทำแผนพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับที่ 12  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่12 มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศ

ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสู
ส ังคมผู ส ูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที ่ร ุนแรง ประกอบกับสภาวการณด านตางๆ ทั ้งเศรษฐกิจ ส ังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เปนตน ทำใหการ
พัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจำเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสำคัญ ดังนี้  

(1)  การนอมนำและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2)  คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(3)  การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4)  การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
1)  การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
2)  การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
3)  การลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม 
4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
5)  การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6)  การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

2.  แผนการบริหารราชการแผนดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวน

รวมของประชาชน  เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษสิทธิของตนไดเพิ่มมากขึ้น  
รวมทั้งจะมุงเพิ่มประสิทธิภาพ  สรางความโปรงใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผนดินและการ
ใหบริการประชาชน  ทั้งนี้  เพื่อสรางความเปนธรรมในสังคมและเอื้อตอการพัฒนาประเทศทั้งในปจจุบันและ
อนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผนดินที่เก่ียวของกับการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
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 นโยบายที่  1  นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดำเนินการในปแรก     
 นโยบายที่  2  นโยบายความม่ันคงแหงรัฐ     
 นโยบายที่  3  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  4  นโยบายสังคมและคณุภาพชีวิต      
 นโยบายที่  5  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม      

นโยบายที่  6  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  7  การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ     

นโยบายที่  8  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
  

3.  ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) จัดทำขึ ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหนาระดับ

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2555  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัด
เพื่อรวมกันวางยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาหมายและแนวทางในการทำงานรวมกันในปงบ  2556 และเปน
กรอบ ในการจัดทำงบประมาณป  2557  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทำงานที่
ผานมา ซึ่งเดิมประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 28 ประเด็นหลัก 56 แนวทางการดำเนินการ รวมทั้งไดมีการบูร
ณาการ รวมกับยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
เขาสูประชา อาเซียน ป 2558 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 
ทำเนียบ เพื่อเตรยีมความพรอมของหนวยงานที่เกี่ยวของในการเขาสูประชาคมอาเซียน ซ่ึงเดิมประกอบดวย 8 
ยุทธศาสตร โดยหลังจากการบูรณาการเปนยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ประกอบดวย 4 
ยุทธศาสตร 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดำเนินการ เพื ่อเปนกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี รายละเอียดดังนี้    

 
วิสัยทัศน     
“สูความมั่นคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน”   
 
 กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
ใหความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ งสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มี

รายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 
กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย  
1. กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

ที่ประเทศกำลังประสบอยูทำใหการกำหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตอเนื ่องจาก
วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่นอมนำและประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน 
โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตองใหความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาท่ี
มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และ
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ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ 

2. การกำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการ
กำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศที ่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(สศช.) ไดจัดทำขึ้น ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจาย
รายไดอยางเปนธรรม เปนศนูยกลางดานการขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ 
(Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรม
สรางสรรคและมีนวัตกรรมสงูที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม 
 เปาหมาย  
 1. การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
 2. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง สังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ 
 3. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 4. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 5. การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 
 วางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสูสังคมที่มีความสุขอยางมั่นคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไดกำหนดเปาหมาย ยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนาประเทศในระยะ 5 ป ซึ่งจะเปนแผนที่มีความสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสูสังคมที่มี
ความสุขอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป ที่เปนกรอบการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาวรัฐบาลมีนโยบายในการสรางความมั่นคงและเขมแข็งใหกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเรง
สรางสังคมที่มีคุณภาพ โดยการขจัดอุปสรรคตาง ๆ ที่มีตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความ
เหลื ่อมล้ำทางสังคม ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในดานตาง ๆ ในระยะยาว ครอบคลุมถึงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน การสรางความมั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ เปนสิ่งสำคัญที่ประเทศจะตองมีทิศทางและเปาหมายการพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน โดยทุกภาค
สวนในสังคมตองรวมมือกันอยางเขมแข็ง เพ่ือผลักดันใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางตอเนื่อง และสอดรับกับการปฏิรูป
ประเทศที่มุงสูความ “มั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน” ในอนาคต 

วัตถุประสงค  
๑)  รักษาฐานรายไดเดิม และสรางรายไดใหม     
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตองผลิตสินคาไดเร็วกวาปจจุบัน)     
๓)  ลดตนทุนใหกับธุรกิจ (ดวยการลดตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส)     

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร     
1)  การเพ่ิมรายไดจากฐานเดิม    
2)  การสรางรายไดจากโอกาสใหม     
3)  การลดรายจาย     
4)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขัน 
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ยุทธศาสตร  ประกอบดวย 4  ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตรที่  1  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อหลุดพนจาก

ประเทศรายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการ
ดำเนินการ    

ยุทธศาสตรที่  2  :  การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบดวย 8 ประเด็น
หลัก 20 แนวทางการดำเนินการ    

ยุทธศาสตรที่  3  :  การเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย  5 
ประเด็นหลัก  11  แนวทางการดำเนินการ   

ยุทธศาสตรที่  4  :  การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 
ประกอบดวย  8 ประเด็นหลัก  15 แนวทางการดำเนินการ 

 
4.  คานิยมหลักของคนไทย   

คานิยมหลักของคนไทย เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
1)  มีความรกัชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน 
2)  ซื่อสัตย  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพ่ือสวนรวม 
3)  กตัญู  ตอพอแม  ผูปกครอง  ครบูาอาจารย 
4)  ใฝหาความรู  หม่ันศึกษา  เลาเรียน  ทางตรงและทางออม 
5)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย  หวังดตีอผูอื่น  เผื่อแผและแบงปน 
7)  เขาใจ  เรียนรู  การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง 
8)  มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
9)  มีสติ  รูตัว  รูคดิ  รูทำ  รูปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
10) รูจักดำรงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวรูจักอดออมไวใชเมื่อยามจำเปน  มีไวพอกินพอใช  ถาเหลือก็แจกจาย จำหนาย  และขยายกิจการ 
เมื่อมีความพรอมโดยภูมิคุมกันท่ีดี 

11) มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออำนาจฝายต่ำหรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวตอบาปตามหลักของศาสนา 

12) คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และตอชาติ  มากกวาผลประโยชนของตนเอง 
 

5.  นโยบายของรัฐบาล   
5.1  นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธจันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐขึ้นเพ่ือ

เปนแนวนโยบายในการสรางความสามัคคีรวมพลังของผูคนในสังคมไทยโดยไมแยกฝกแยกฝายและไมกันใคร
ออกไปจากสังคมอีกทั้งยังเปนสานึกและหนาที่ที่คนไทยทุกคนจะตองรวมมือกันในการปกปองแผนดินแมจาก
ภยันตรายทั้งปวงและรวมกันพัฒนาชุมชนทองถิ่นและประเทศชาติใหเจริญกาวหนามั่นคงและยั่งยืน ประสาน
พลังการสรางชาติท่ีตองเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือใหเกิดความย่ังยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร ประชารัฐ 
จึงมีแนวคิดในเรื่องของความรวมมือรวมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อรวมแกปญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อน
การพัฒนาชาตทิุกมิติท่ีเกิดขึ้นเพราะวา ประชารัฐ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในการพัฒนาประเทศท่ี
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มีรูปแบบเครือขาย โยงใยสัมพันธกันเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนแนวทางการบริหารราชการ
แผนดินยุคปจจุบันที่เกิดจากการหลอหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมูเหลา เห็นไดจาก เพลงชาติไทย
ซึ่งมีใจความวา “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเปนประชารัฐไผทของไทยทุกสวนอยูดำรงคงไวไดทั้ง
มวลดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี...” 

5.2  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา   
       ประกอบดวยนโยบาย  11  ดาน  ดังนี้ 

1)  การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตรยิ 
2)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการตางประเทศ 
3)  การลดความเหล่ือมล้ำของสังคม และการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ 
4)  การศึกษาและเรียนรู การทะนบุำรุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
5)  การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
6)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7)  การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
8)  การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา

และนวัตกรรม 
9)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการ

ใชประโยชนอยางยั่งยืน 
10)  การสงเสรมิการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

5.3  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  
1)  การแกไข ปญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคาผู

มีอิทธิพล และผู ประพฤติมิชอบโดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นนำ
แนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใชตามอำนาจหนาที่ ดงัน้ี 

1.1)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานที ่เกี ่ยวของกับการปราบปรามยาเสพติดทุก
หนวยดำเนิน การปราบปรามและจับกุมผูผลิตผูคา ผูนำเขา และสงออกรวมทั้งผูสมคบและสนับสนุนชวยเหลือ
ใหไดผลอยางจริงจัง 

1.2)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตาม
กฎหมายวาดวยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชยสถานที่  ที่จัดใหมีการเลนบิลเลียด สนุกเกอร รวมทั้ง
โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานและสถานประกอบการมิใหเจาของหรือผูประกอบการปลอยปละละเลยให
มีการซุกซอนหรือคายาเสพติดหากพบใหดำเนนิการลงโทษตามกฎหมาย 

1.3)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานที่ รับผิดชอบนำผูเสพยาเสพติดเขารับการ
บำบัดรกัษาโดยทันที และติดตามดูแลใหความชวยเหลือใหสามารถกลับมามีชีวิตอยางปกติสุข 

1.4)  ดำเนินการลงโทษเจาหนาที่รัฐที่มีสวนเกี ่ยวของกับยาเสพติด (ขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตำบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจางประจำและ
พนักงานจาง) ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยึดหลัก ผูเสพคือผูปวยที่ตองไดรับการบำบัดรักษาให
กลับมาเปนคนดีของสังคม พรอมทั้งมีกลไกติดตามชวยเหลือ อยางเปนระบบ ดำเนินการ อยางจริงจังในการ
ปองกันปญหาดวยการแสวงหาความรวมมือเชิงรุกกับองคกรภาครัฐตางๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด 
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สารเคมี และสารตั้งตนในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเขาสูประเทศภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพรวมทั้งดำเนินการปองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไมใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด
ดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลังแผนดินในการตอสูกับยาเสพติด 

2)  มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสราง จิตสานึกและคานิยมใหกับเจาหนาที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบติั

หนาที่การปลูกจิตสานึกคานิยมคุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน รวมรวมพลังแผนดินปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต จึงใหถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่  69/2557    เรื่อง มาตรการ
ปองกันและแกไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังน้ี 

2.1)  ทำการสำรวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ทำผิดในอำนาจหนาที่ของแตละหนวยงานที่
เกิดหรือนาจะเกิดสม่ำเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที ่นาจะเกิดการทุจริต ตำแหนงหรือตัวเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบและวิธีการกระทำผิด 

2.2)  กำหนดแนวทางวิธีการแกไขลดโอกาสและปองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง 

2.3)  กำหนดวิธีดำเนินการที่สามารถปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเปนที่ประจักษอยูโดยทั่วไปที่ทาใหประชาชนมีความรูสึกวาเจาหนาท่ีไมดำเนินการใดๆ
เพราะรับผลประโยชน 

2.4)  สำรวจและจัดทำขอมูลการกระทำผิดที ่เห็นเปนที่ประจักษในพื้นที่ของแตละ
หนวยงานพรอมทั้งระบุตัวเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

2.5)  จัดทำขอมูลบุคคลนิติบุคคลท่ีไดรับงานจัดซื้อจัดจางยอนหลัง  ๕  ป 
2.6)  จัดทำขอมูลเรื่องที่หนวยงานรองทุกขตอพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีกับผูกระ ทำ

ผิดตามอำนาจหนาที ่ของหนวยงานนั ้นและยังอยูระหวางการสอบสวนใหนาแนวทางดังกลาวมาจัดทำ
ยุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเปน
มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
6.  แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตำบลมีความสัมพันธกับแผนพัฒนากลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
(อุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลำภู เลย และบึงกาฬ)  ระยะ 4 ป  พ.ศ. 2558 - 2561 (ฉบับทบทวน) 

ไดจัดทำขึ้นบนพื้นฐานการมีสวนรวมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน  ทั้งภาคราชการ  องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  องคกรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  4 จังหวัด  ทุกขั้นตอน  ตั้งแตการ
รวบรวมและจัดทำขอมูลการประเมินศักยภาพของกลุมจังหวัด การกำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตร วิสัยทัศน  
เปาประสงครวม กลยุทธ  ตัวชี้วัด  แผนงานและโครงการจากการทำงานรวมกันของทุกภาคสวน กลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  จึงไดกำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดในอนาคต  คือ                 

1)  เปนศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนท่ีสำคัญของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2)  เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม 
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3)  เปนศูนยกลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินคาในภูมิภาคและการคาขาย
ชายแดน 

4)  เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และไดปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน “แหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนยกลางผลิตภัณฑไหม และการ
ทองเท่ียวอารยธรรมของ” เปน “ศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม ทองเที่ยวอารยธรรม Logistic และ การคา
ชายแดน เช่ือมโยงกลุมอาเซียน” 

เปาประสงครวม 
 1. เพ่ือยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสูครัวโลก 
 2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ ดานการทองเที่ยวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุมประเทศ
อาเซียน 

3. เพ่ือพัฒนาใหเปนศนูยกลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินคาในภูมิภาคและ
ประเทศอาเซียน 

ยุทธศาสตร  :  ประกอบดวย 1 ยุทธศาสตร คือ     
ยุทธศาสตรที ่  1  :  การสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต การบริการที ่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 
มุงเนนการสรางความเขมแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสงเสริมการพัฒนาฝมือ

แรงงานการสรางศักยภาพของผูประกอบการ นักลงทุน และ SME ควบคูไปกับการเปนมติรตอสิ่งแวดลอมและ
ธรรมชาติ กระจายรายไดสูชุมชน สงเสริม  OTOP และวิสาหกิจชุมชุน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

ยุทธศาสตรที ่  2  :  ยกระดับการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณดานอารยธรรม ประวัติศาสตร 
วัฒนธรรมและประเพณี ขออนุภาคลุมแมน้ำโขง 

มุงเนนการสรางมูลคาใหกับการทองเที่ยวใหโดดเดนมีจุดขายในดานของอัตลักษณ มีการ
เชื ่อมโยงเรื่องราวที่เปนอารยธรรม ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุภาคลุมแมน้ำโขงบน
เสนทาง (ROUTES) การทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่มีการคมนาคมขนสง
ที่สะดวกและปลอดภัย    

ยุทธศาสตรที่  3  :  เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสรางมูลคาเพิ่มเพื่อการ
แขงขัน   

มุงเนนสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรดวยการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใชในภาค
การเกษตรและภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อศักยภาพการผลิตและสงเสริมการเกษตรปลอดภัยและกาวสู
เกษตรอินทรียอยางยั่งยืน สรุปรายละเอียดในแตละประเด็นยุทธศาสตรดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่  1  :  การสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต การบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร 

1. เศรษฐกิจมีการขยายตัวมากขึ้น 
2. ประชากรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
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3. มีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีข้ึน 
ตัวช้ีวัด 

1. อัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน 
2. มูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดเฉลี่ยตอหัวที่เพิ่มข้ึน 
3. โรงงานอุตสาหกรรมไดรับการรบัรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น 

 
กลยุทธของประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 

1. กระตุนเศรษฐกิจดวยกลไกการตลาด สงเสริมการคาและการลงทุนยกระดับ
ผูผลิต ผูประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชนใหมีศักยภาพในการ
แขงขันที ่สูงขึ้น ควบคู ไปกับความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม โดยมีโครงการ
กระตุนเศรษฐกิจกลุมจังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบดวย 8 
กิจกรรมยอยไดแก 

  1.1 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและลดตนทุนใหผูผลิต ผูประกอบการ SMEs 
OTOP และวิสาหกิจชุมชน 

1.2 สนับสนุนการพัฒนาชองทางการพัฒนาใหกับผูผลิตผูประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจ
ชุมชน 

1.3 สงเสริมการตลาด ดานการคาการลงทุน การทองเที่ยวและการเกษตรของ กลุมจังหวัดภาค
ตะวันเฉียงเหนือตอนบน 1 (Expo) 

1.4 สงเสริมการคาและการลงทุนของไทยกับประเทศเพ่ือนบานเพ่ือสรางและขยายตลาดการคากับ
ประเทศเพ่ือนบานและการคาชายแดน 

1.5 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อใหเปนที่ตองการของตลาดแรงงานและผูประกอบการ 
1.6 เทศกาลอาหารดีของกลุมจังหวัดฯ 
1.7 สงเสริมการตลาดดานเศรษฐกิจ 
1.8 วิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
 

ยุทธศาสตรที่  2 : ยกระดับการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณดานอารยธรรมประวัติศาสตร วัฒนธรรม  
และประเพณี ของอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง 

เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร 
1. รายไดจากการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น 
2. ธุรกิจโรงแรม ที่พัก  และชุมชน มีรายไดเพ่ิมมากขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
1. รายไดการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 
2. อัตราการขยายตัวรายไดทองเท่ียวของกลุมจุงหวัดที่เพ่ิมข้ึน 
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กลยุทธของประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 
1. กลยุทธพัฒนาระบบโลจิสติกส เพื ่อสนับสนุนการทองเที ่ยวเชิงอัตลักษณ มี

โครงการใหญ คอื โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพอสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ โดยม ี2 กิจกรรม
ยอย คือ 

1.1  พัฒนาปรังปรุงและซอมแซมถนนสายหลักที่เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว ที่สำคัญ
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

2. กลยุทธพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่สำคัญของกลุมจังหวัดที่เปนจุดขายหรือ Land 
Mark ของสถานท่ีทองเท่ียว  มีโครงการใหญ คือ โครงการสนับสนุนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวท่ีสำคัญของกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมี 4 กิจกรรมยอย คือ 

2.1 กอสรางสิ่งสนับสนุนจุดขายหรือ Land Mark ของสถานที่ทองเที่ยว  
2.2 พัฒนาฟนฟูแหลงธรรมชาติและระบบนิเวศสถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญของกลุม

จังหวัด 
2.3 เพิ ่มประส ิทธิภาพเพื ่อความปลอดภัย และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

สุขอนามัยและสิ่งอำนวยความสะดวกใหกับนักทองเท่ียว 
2.4 กอสรางเสนทางจักรยานเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอัตลักษณของกลุมจังหวัด 
3. กลยุทธสงเสริมสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณของกลุมจังหวัด เพื่อสราง

รายไดทางดานการทองเที่ยวและกระจายรานไดสูชุมชนบนเสนทาง(Routes) การทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีโครงการใหญ คือ โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณบน
เสนทาง (Routes) การทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมี 6 กิจกรรมยอย 
คือ 

3.1 สงเสริมความรู ความเขาใจเกี ่ยวกับอัตลักษณ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน ใหกับผูประกอบการ ไกล มัคคเุทศกและชุมชน 

3.2 สงเสริมการเพิ่มมูลคาและการตลาดใหกับสินคา OTOP และวิสาหกิจชุมชนใน
เสนทาง (Routes) การทองเที่ยวของกลุมจังหวัด 

3.3 สงเสริมการประชาสัมพันธการโฆษณา การทองเที่ยงเชิงอัตลักษณ ผานทางสื่อ 
และการจัดทำเสนทาง (Routes) การทองเที่ยวของกลุมจังหวัด 

3.4 กระตุนการทองเท่ียวในฤดูกาลทองเที่ยวแตละพ้ืนที่ของกลุมจังหวัด 
3.5 พัฒนาศักยภาพดานภาษา และการใหบริการของผูประกอบการไกด มัคคุเทศก 

และเครือขายพัฒนาชุมชนเพ่ือการทองเที่ยว 
3.6 สงเสริมการทองเที่ยวดวยการใชแอปพลิเคชั่น และสมารทโฟน 

 
ยุทธศาสตรที่ 3 :  เพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและการสรางมูลคาเพิ ่มเพื่อการ  

แขงขัน 
เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร 

1. ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ และการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ ่ม มีการ
ขยายตัวมากขึ้น 
2. แปลง/ฟารมผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภคมี
จำนวนเพิ่มข้ึน 
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ตัวช้ีวัด 
1. อัตราการขยายตัวภาคการเกษตรที่เพ่ิมขึ้น 
2. จำนวนแปลง/ฟารมผลผลิตทางการเกษตรสำคัญที่ไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP 

(Good Agriculture Practices) เพิ่มขึ้น 
กลยุทธของประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 

1. กลยุทธพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการเกษตร ใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง
ยั่งยืน มีโครงการใหญ คือ โครงการพัฒนาปจจัยพื้นฐานดานการเกษตร โดยมี 5 กิจกรรมยอย คือ 

1.1 พัฒนาแหลงกักเก็บน้ำในพ้ืนที่กลุมจังหวัดเพ่ือการชลประทาน 
1.2 กอสรางและบริหารศูนยเทคโลโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและแปรรูป

เพิ่มมูลคายางพาราเพื่อใชในภาคอุตสาหกรรม  
1.3 สนับสนุนการกอสรางและบริหารศูนยกลางการผลิตและการคาเกษตรของ

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
1.4 กอสรางและบริหารศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการแปรรูป ออย และ

มันสำปะหลังใหเปนเอทานอล เพ่ือใชในภาคอุตสาหกรรม 
1.5 กอสรางและบริหารตลาดกลางสินคากสิกรรม (ไซโล หองเย็นยานพาหนะที่

ใชบรรทุกสินคาจากไรนา อุปกรณคัดขนาดและคุณภาพ เครื่องมือบรรจุหีบหอ เครื่องชั่ง ตวง) 
2. กลยุทธสงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร สงเสริมการตลาด และยกระดับภาคการเกษตรเกษตรสูการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย มี
โครงการใหญ คือ โครงการสงเสริมการเพิ่มผลผลิต การแปรรูป การตลาด และยกระดับภาคการเกษตรสู
การเกษตรปลอดภัย โดยมี 10 กิจกรรมยอย คือ 

2.1 สงเสริมการใชเทคโนโลยีการผลิต และนวัตกรรมใหมเพื ่อการเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 

2.2 สงเสร ิมการแปรรูปผลผลิตภาคการประมงเพื่อการเก็บรักษาและสราง
มูลคาเพิ่ม 

2.3 เพิ ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรดวยการแปรรูปและบรรจุภัณฑด วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2.4 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาสายพันธขาวหอมมะลิ/ขาวเหนียวคุณภาพของ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

2.5 สงเสริมการสรรหาและพัฒนาการเลี้ยงสัตวพันธุดี(โค กระบือ สุกร ไก แพะ) 
2.6 สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรและอาหารภายใตสัญลักษณ Q ใหเปนที่

ยอมรับและตรงกับความตองการของตลาด 
2.7 พัฒนาคุณภาพที่ดินทางการเกษตรบริเวณลุมแมน้ำโขง 
2.8 สงเสร ิมการตลาดและการเพิ ่มชองทางการตลาดดานการสินคาเกษตร 

ประมง และปศุสัตว 
2.9 สงเสริมการสรรหาและพัฒนาการประมงพันธดี (กุง ปู ปลา) 
2.10 สนับสนุนการเพิ ่มผลผลิตทางการเกษตร (ขาว ออย มันสำปะหลัง 

ยางพารา) ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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7.  แผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ 
  แผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา มีความสัมพันธกับ

แผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ องคการบริหารสวนตำบลไดจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น โดยสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 – 2565 แผนพัฒนาทองถิ่นมีความสัมพันธกับ
แผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว  มีรายละเอียดดังน้ี  
 

วสิัยทัศน  จังหวัดบึงกาฬ  ระยะ  5  ป (พ.ศ. 2561- 2565)  
 

“ศูนยกลางผลิตภัณฑยางพารา แหลงผลิตอาหารปลอดภัย  
ประตูการคาสูอินโดจีน ทองเที่ยวโดยชุมชนเชิงนิเวศ อารยธรรมลุมน้ำโขง สูบานเมืองนาอยู” 

  พันธกิจ  
1. ปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตรเพื่อพัฒนาภาคการเกษตร ใหทันสมัย

สรางมูลคาเพ่ิม 
      2. ปรับปรุงโครงสรางการผลิต แปรรูปน และอุตสาหกรรมยางพาราใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดโลก และพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของจังหวัดบึงกาฬ 

 3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรใหหันมาผลิตอาหารปลอดภัย และสงเสริมใหเกิดอัต
ลักษณอาหารปลอดภัยของจังหวัด 

4. พัฒนาระบบโลจิสติกส เชน สนามบิน และสะพานขามแมน้ำโขงแหงที่ 5 และสิ่งอำนวย
ความสะดวกใหมีประสิทธิภาพ รองรับการคา การลงทุน และการทองเที่ยวทั้งใน และตางประเทศ 

 5. สงเสริมและสนับสนุนเกิดการทองเที่ยวเชิงนิเวศน อารยธรรมลุมน้ำโขงใหครบวงจรจน
เกิดการลงทุนดานการทองเที่ยวของจังหวัด 

 6. ลดความเลื่อมล้ำ สรางความเทาเทียมในการเขาถึงโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคม ยกระดับ
รายไดและคุณภาพชีวิต ใหสูงขึ้นเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  

 7. สงเสริมดานการศึกษาและสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษ พัฒนา ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคสวนใหมีความพรอมเพื่อพัฒนาจังหวัด 
 9. เตรียมการยกระดับพ้ืนท่ี เปนนิคมเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 10. เสริมสรางความมั่นคงพื้นที่ชายแดน ดวยการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ แลว

เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศพ้ืนบาน 
 11. ยกระดับการพัฒนาจุดผอนปรนที่มีศักยภาพเปนดานถาวร ใหมีการบริหารจัดการอยาง

มีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการทุกภาคสวน  
  
 เปาประสงครวม 
 ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดและรายไดตอหัวของประชาชนเพิ่มขึ้น สังคมและประชาชน
เปนสุขภายใตสภาพแวดลอมที่ดี บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประเด็นยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรที่ 1  สงเสริมและพัฒนาภาคการผลิตสินคาการเกษตร เพ่ือเพิ่มมูลคา และการ
แปรรูปใหเกิดผลิตภัณฑในเชิงอุตสาหกรรมโดยใชเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค 
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  ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถดานการคาและการลงทุนท้ังในและตางประเทศ 
ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอารยธรรมลุมแมน้ำโขง 

  ยุทธศาสตรที่ 4  สงเสริมดานการศึกษา อนุรักษศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางสมดุลและย่ังยืน 
  ยุทธศาสตรที่ 5 การรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคน สูสังคมคุณภาพ ภายใตหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

เปาประสงคตามยุทธศาสตร 
1. รายไดจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 
2. เพิ่มมูลคาการคา การลงทุน และการสงออก 
3. พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีมาตรฐาน และสรางรายไดจากการทองเที่ยว 
4. พัฒนาการศึกษาสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม สรางสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมใหมีสภาพสมบูรณและเปนตนทุนทางเศรษฐกิจตอชุชน 
5. บานเมืองนาอยูชุมชนเขมแข็ง สังคมสงบสุข ประชาชนมีวินัย และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
  การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลมีความสัมพันธกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ โดยปจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดบึงกาฬ  ดังนี้   

วิสัยทัศน อปท.  ในเขตจังหวัดบึงกาฬ  (Vision) 
 "ทองถ่ินนาอยู  ทองเท่ียวกาวหนา  ประชาชนอยูดี  มีความสุข  อยางย่ังยืน" 

พันธกิจ  (Mission) 
 พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนสง  ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการใหได
มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองใน
อนาคตและเศรษฐกิจของทองถ่ิน 

 พันธกิจที ่ 2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนใหเขมแข็ง  สามารถ
พ่ึงตนเองได ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    

 พันธกิจที่ 3 สรางระบบบริหารจัดการที ่ดี  โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ  การวาง
แผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการบริหารและการปกครอง 

พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปญญาของทองถิ่น 

พันธกิจที่ 5 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการท่ีดี 

 พันธกิจที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี  เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
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 พันธกิจที่ 7 สรางความเขมแข็งดานการเงินการคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการ
คลังใหสอดรับกับอำนาจหนาที่และภารกิจที่มีอยูเดิม  และที่ไดรับโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐบาล 

 พันธกิจที่ 8 พัฒนาศักยภาพของผังเมืองใหเปนเครื่องมือชี้นำและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 พันธกิจที่ 9 สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนการทองเที่ยว  และกีฬา 

 พันธกิจที่  10  สงเสริมและพัฒนาเพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เปาประสงค 

1. เสนทางคมนาคมที่ไดมาตรฐาน 
2. คน  ครอบครัว  และชุมชนเขมแข็ง  
3. ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจและการวางแผนพัฒนา 
4. ระบบการศกึษาและสาธารณสขุไดมาตรฐานประชาชนเขาถึง มีการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา

ทองถิ่น 
5. การบริหารจัดการที่ดีไดมาตรฐาน 
6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมมีความยั่งยืน 
7. ระบบการบริหารการเงนิการคลังที่ไดมาตรฐาน  โปรงใส  ตรวจสอบได 
8. การพัฒนาเมืองที่มีคุณภาพ  ตามผังเมืองของจังหวัด 
9. การคา การลงทุน การทองเที่ยว และกีฬา  มีศักยภาพ 
10. ทองถ่ินมีศักยภาพรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 

ขององคการ 8  ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ  
         เรียบรอย 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานการคา การลงทุน การทองเท่ียว  และกีฬา 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและ 
                                  สิ่งแวดลอม 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญา 
                                         ทองถ่ิน 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่  7  การพัฒนาดานระบบการบริหารจัดการที่ดี 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่  8 การสงเสริมและพัฒนาการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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9.  ยุทธศาสตรและแนวทางการพฒันาอำเภอโซพิสัย   
วิสัยทัศน  (Vision) 
“ชุมชนเขมแข็ง แหลงผลิตยางพารา นอมนำหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริม ผลิตภัณฑกลุม

อาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต” 
พันธกิจ (Mission) 

1) พัฒนาการผลิตภาคการเกษตรใหมีผลิตผลและมูลคาเพิ่มขึ้นอยางยั่งยืน โดยการเพิ่ม 
ความรูใหเกษตรกรและการใชเทคโนโลยีในการผลิตและมีโอกาสทางการตลาดที่ดี  

2) พัฒนาปรับปรุงการคมนาคมใหมีความสะดวกและมั่นคง  
3) พัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีมาตรฐานที่สูงข้ึน  
4) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม ใหสังคมอยูเย็นเปนสุข ชุมชนเขมแข็ง 

พัฒนาคนใหมีความรู มีคุณธรรม  
5) เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรม และภัยพิบัติ 

10.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2548  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600  ลงวันท่ี 29 มกราคม  2559  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856  ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชนสูการพัฒนาทองถ่ินและจังหวัดแบบบูรณาการ  ไดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงเสริม  สนับสนุน  
ใหทุกหมูบาน  ชุมชน  มีการจัดทำแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  สำหรับเปนรากฐานและแนว
ทางการพัฒนา  ภายใตกระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เปนการกำหนดอนาคต
และกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนในแตละดาน ดานโครงสรางพื้นฐาน  ดานเศรษฐกิจ  
ดานสังคม  ดานสุขภาพอนามัย  ดานอนุรักษวัฒนธรรมและดานอื่นๆ  ซึ่งจะมีอยู  3  แบบ  ดังนี้  
 1)  แผนทำเอง   
 2)  แผนขอความรวมมือ   

3)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยนำปญหาความตองการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดำเนินการเองไดพิจารณา

บรรจุไวในแผนพัฒนา  แตหากเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตำบล ใหเสนอปญหา ความตองการไปยัง
องคการบริหารสวนจังหวัดและใหองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององคการบริหาร
สวนจังหวัดตามอำนาจหนาที่  แผนชุมชนจะตองมีอยางนอย  50%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะตอง
มีการปรับปรุงแผนชุมชนอยางนอยปละ  1  ครั้ง  โครงการกิจกรรม  ปญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลาย
ดานดังน้ี    

1)  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เชน  รางระบายน้ำ  ไฟฟาสองสวาง 
2)  ดานสานตอแนวทางพระราชดำริ  เชนการขุดลอกคูคลอง  จัดหารเหลองน้ำเพ่ือการเกษตร 
3)  ดานการเกษตร  เชน  การอบรมใหความรูดานการเกษตร  อาชีพตางๆ   
4)  ดานเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการทองเที่ยวและกีฬา  เชน สงเสริมกิจกรรมใหมีการ

ทองเท่ียว  การจัดทำการแขงขันกีฬา 
5)  ดานสังคม/คุณภาพชีวิต  เชน  ในชุมชนมีแหลงมั่วสุม  ปญหายาเสพติด 
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6)  ดานการเมือง เชน  คนในชุมชนขาดการมีสวนรวมกลุมองคกร ยังไมแข็งแรงพอ 
7)  ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย  
8)  ดานการศึกษา เชน  ประชาชนสวนใหญมีการศึกษาต่ำไมมีความรูเพียงพอ 

 9)  ดานสุขภาพชุมชน  เชน ประชาชนสวนใหญเปนโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม 
 10) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เชน  ปญหาฝุนละออง  กลิ่นเหม็น  

11) ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
12)  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  เชน  ติดตั้งกลองวงจรปด การ

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ  การจัดฝกอบรม อปพร. 
   

11.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2548  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0810.2/ว 0600  ลงวันที่ 29 มกราคม  2559     
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสำคัญกับการจัดเก็บขอมูลเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่นโดยเฉพาะดาน
การเกษตรและแหลงน้ำ โดยใหความสำคัญกับขอมูลดารเกษตร  เชน ประเภทพืชที่ปลูก  ตนทุน/หนวย 
ผลผลิต/หนวย ราคาขาย/หนวย เปนตน  ขอมูลดานแหลงน้ำ เชน ปริมาณน้ำฝน  แหลงน้ำธรรมชาติ  แหลง
น้ำที่มนุษยสรางข้ึน  เปนตน  โดยจัดทำยุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนาเพื่อประกอบการสนับสนุน สงเสริม
การประกอบอาชีพของประชาชนในทองถิ ่น  โดยไดเนนใหทองถิ่นแกไขปญหาใหกับชุมชนเกี ่ยวกับดาน
การเกษตรและแหลงน้ำ  โดยใหจัดทำเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  องคการบริหารสวนตำบลจึงตอง
ประชาคมทองถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน  เพื่อใหชุมชนไดเสนอโครงการดานเกษตรและ
แหลงน้ำเพื่อองคการบริหารสวนตำบลจะไดนำบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปตอไป โดยกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ไดรวมกับสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย  สมาคมองคการบริหารสวนตำบลแหงประเทศไทย  ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจขอมูลเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีขอมูลปญหาความตองการพื้นฐานของประชาชน รวมทั้งขอมูลในการแกไขปญหาภัยแลง  ทั้งนี้
ใหทองถ่ินอำเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินสำรวจขอมูลใหครบในแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อแกไขปญหา
อยางเปนรปูธรรม ซึ่งขอมูลที่ตองสำรวจมีดังนี้  
 
 สวนท่ี 1 :  ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานชุมชน 
 สวนท่ี 2 :  ขอมูลดานการเกษตร 
 สวนท่ี 3 :  ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร 
 สวนท่ี 4 : ขอมูลดานแหลงน้ำกิน น้ำใช (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 สวนท่ี 5 : ความตองการในการทำเกษตรของหมูบาน/ชุมชน และโครงการท่ีหมูบาน/ชุมชนเสนอ 

(1) ดานเกษตร 
(2) ดานแหลงน้ำอุปโภค บริโภค 
(3) ดานแหลงน้ำทางการเกษตร 
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1. วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา 
องคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา  ไดกำหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ

ในอุดมคติ  ซึ่งเปนจุดมุงหมายความคาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึง
สภาพการณของทองถิ่นในอนาคตอยางรอบดาน  ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงได
กำหนดวิสัยทัศน  คาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 
       “ทองถิ่นนาอยู ควบคูการศึกษา พัฒนาสินคาหนึ่งตำบล ชุมชนวัฒนธรรม นำพาแหลงทองเที่ยว” 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา 
ประเด็นหลักการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา  

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลรวมกับประชาคมทองถิ่น  สวนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองคกรตางๆ  ที่เกี่ยวของ  กำหนดประเด็นหลักการพัฒนา  8  ดาน 8 ยุทธศาสตรการ
พัฒนา ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่  1  :  การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรที่  2  :  การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต    
ยุทธศาสตรที่ 3 :  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ

เรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่  4  :  การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ 

    การทองเที่ยว       
ยุทธศาสตรที่  5  :  การการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

  และสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่  6  :  การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรที่  7  :  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตรที่  8  :  การสงเสริมและพัฒนาการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 1 :  การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
    พันธกิจ :  สงเสริมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความ  

ตองการ ของ ประชาชน  เพ่ือรองรบัการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจของทองถิ่น 
    เปาประสงค    :  การคมนาคมและสาธารณูปโภค ตาง ๆ  ไดมาตรฐานเพียงพอ  สะดวก  รวดเร็ว 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
1.1 กอสราง/ปรับปรุง รักษาถนน รางระบายน้ำ 
และความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชนใน
เขตองคการบริหารสวนตำบล 

๑. ใหมีการการกอสราง/ปรับปรุง รักษาถนน ราง
ระบายน้ำ  12 หมูบาน 

1.2 สาธารณูปโภค ๑. ใหมีไฟฟาสองสวางในจุดสำคัญ 12 หมูบาน 
2. ใหมีการกอสราง /ปรับปรุง ระบบประปา ใหใช
งานไดและเพียงพอ 12 หมูบาน 

1.3 การผังเมือง 
 

1.จัดระบบผังเมืองในหมู บาน ปองกันอุบัติเหตุ มี
กระจกสองโคงในจุดสำคัญ 
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ยุทธศาสตรที่ 2 :  การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
พันธกิจ  :  สงเสริมปรับปรุงและพัฒนาระบบศึกษา  และสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษและพัฒนา 

     ศิลปวัฒนธรรม  อันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น 
เปาประสงค   :  1. ยกระดับคณุภาพการศึกษาของประชาชนทกุระดับอยางทั่วถึง ตลอดจนการรับรูขาวสารที่

ทันสมัย 
                  2. ประชาชนมีคุณภาพดีถวนหนาทุกเพศ ทุกวัย 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
1.การสงเสริมอาชีพ 
 

1.ฝกอบรมยกระดับฝมืออาชีพ 
2.จัดต้ังกองทุนสนับสนุนการผลิตสินคาเกษตร 
3.อุดหนุนงบประมาณสำหรับกลุมอาชีพที่เขมแข็ง 

2.งานสวัสดิการสังคม 
 

1.สนับสนุนกิจกรรมของ อสม. 
2.จัดสวัสดิการผูสูงอายุ / ผูพิการ/ผูดอยโอกาสทุก
คน 

3.การศึกษา 
 

1.สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริมใน
ทุกสถานศึกษา 
2.จัดหาวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนใหแกโรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
3.อุดหนุนงบประมาณใหแกสถานศึกษา 
4.ชวยเหลือเด็กผูดอยโอกาสใหไดรบัการศึกษา 

4.สาธารณสุข 1.จัดใหมีตรวจสุขภาพประจำปทุกหมูบาน 
2.จัดสรรเวชภัณฑใหแกวัด โรงเรียน ครบทุกแหง 
3.ส งเสร ิมให ม ีการออกกำล ังกาย ก ินอาหาร
ปลอดภัย 

 
ยุทธศาสตรที่ 3 :  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
พันธกิจ   :  1. สงเสริมปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ  ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต
         และ ทรัพยสินของประชาชน 

   2. พัฒนาและสนบัสนุนการมีสวนรวมเสริมสรางศักยภาพความเขมแข็งของชุมชนในการ  
       พัฒนาทองถ่ินที่ย่ังยืน 

เปาประสงค  :  1. ดำเนินการเพ่ือความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินรวมถึงปองกันและแกไขปญหายา 
          เสพติด 

    2. สงเสริมสนบัสนุนใหเกิดความรวมมือของประชาชนและทุกหนวยงานองคกรในทองถ่ิน 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
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1.การรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัย
ในชีวิต  ทรัพยสิน  รวมทั้งปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดและปองกันสาธารณภัย 
 

1.ฝกอบรมอาสาสมัคร ,อปพร. , 
2.จัดแขงขันกีฬาเยาวชน ตานยาเสพติด 

 
ยุทธศาสตรที่ 4  : การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว       
พันธกิจ :  1. ขยายฐานการผลิตและจำหนายสินคา  OTOP  ของตำบลใหมากขึ้นและเกิดการ

ตอรอง  ราคาที่ไดมาตรฐาน 
เปาประสงค :  1. ดำเนินการใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน ลดปญหาการวางงานและเพิ่มศักยภาพ

ฝมือแรงงาน 
    2. พัฒนาสินคาหนึ่งตำบลและภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนศนูยรวมภูมิปญญาตำบล 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
1 สงเสริมการลงทุน 
 

1.จัดต้ังศูนยจำหนายสินคา OTOP 

2.สงเสริมพัฒนาการทองเที่ยว 
 

1.สงเสริมสำนักสงฆถ้ำพระเพื่อเปนแหลงทองเที ่ยว
ในอนาคต 

 
ยุทธศาสตรที่ 5  :  การการพฒันาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
พันธกิจ    :  1. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เปาประสงค :  1. จัดการดานทรพัยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
1.การคุมครอง ดูแล บำรุง รักษาการใชประโยชน
จากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 

1.การคุมครอง ดูแล บำรุง รักษาการใชประโยชน
จากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 

2.การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 1.ดำเนินการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 

ยุทธศาสตรที่  6 :  ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสรางจิตสำนึกในการอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่นและวัฒนธรรม 

พันธกิจ  : 1. สงเสริมปรับปรุงและพัฒนาระบบศึกษา  และสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษและพัฒนา 
         ศิลปวัฒนธรรม  อันดีงามและภูมิปญญาทองถ่ิน 
เปาประสงค : 1. สงเสริมใหประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนสรางความตระหนักและอนุรักษ
       ภูมิปญญาชาวบาน  และคุณคาวัฒนธรรม 
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กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
1.ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสราง
จ ิตสำนึกในการอนุร ักษภ ูม ิปญญาทองถิ ่นและ
วัฒนธรรม 
  

1.ฟนฟูและอนุรักษดนตรีพ้ืนบาน 
2.สงเสริมทำนุ บำรุงพุทธศาสนา 
3.จัดงานประเพณีตางๆ 

 
ยุทธศาสตรที่  7 :  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
พันธกิจ           :  1. สงเสริมปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ  ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต 
                          และทรพัยสินของประชาชน 
เปาประสงค    :  1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอยางตอเนื่อง 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
1. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1.สนับสนุนการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน  
2.จัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน 

2.เพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 1.จัดฝกอบรมสมาชิก พนักงานและลูกจาง ทัศน
ศึกษาดูงาน 
2.จัดอบรมบุคคลากร 

3.อ่ืน ๆ 1.สนับสนุนกิจกรรมของอำเภอ ทองถิ ่นอื ่น และ
หนวยงานอ่ืน 

ยุทธศาสตรที่  8 :  การสงเสริมและพัฒนาการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
พันธกิจ          :  1. สงเสริมสนับสนุนในดานของภาษาอาเซียน เพ่ือพัฒนาการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน 
เปาประสงค      :  1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตตำบลเพ่ือเตรียมพรอมที่จะพัฒนาการเขาสู  

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
1. ส งเสร ิมประชากรภาครัฐและประชาชนใหมี
ทักษะดานภาษาตางประเทศและเพิ ่มทักษะการ
ประกอบอาชีพดานสังคม เพ่ือสงเสริมการพัฒนาเขา
สูประชาคมอาเซียน 

1. ฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการใชภาษาอาเซียน  
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3. เปาประสงคการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา 
เปาประสงคในการพัฒนา 

(1) การคมนาคมและสาธารณูปโภค  ตาง  ๆ  ไดมาตรฐานเพียงพอ  สะดวก  รวดเร็ว 
(2) ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอยางท่ัวถึง ตลอดจนการรับรูขาวสารที่

ทันสมัย ประชาชนมีคุณภาพดีถวนหนาทุกเพศทุกวัย 
(3) ดำเนินการเพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินรวมถึงปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติดสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความรวมมือของประชาชนและทุกหนวยงานองคกรในทองถ่ิน 
(4) ดำเนินการใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน ลดปญหาการวางงานและเพ่ิมศักยภาพฝมือ

แรงงาน 
(5) พัฒนาสินคาหนึ่งตำบลและภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนศูนยรวมภูมิปญญาตำบล 
(6) จัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(7) สงเสริมใหประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนสรางความตระหนักและอนุรักษภูมิ

ปญญาชาวบาน  และคุณคาวัฒนธรรมพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารและการจัดการ
อยางตอเนื่อง 

(8) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตตำบลเพ่ือเตรียมพรอมที่จะพัฒนาการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

4. ตัวชี้วัดการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา 
 1) กรณีโครงการโครงสรางพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับ

งานโดยจะตองไดคุณภาพงานที่ดี ไมมีปญหาและขอทวงติง 

2) กรณีโครงการดานอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไวในโครงการทุกประการ 

5. คาเปาหมาย 

ยุทธศาสตร เปาหมาย 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภคตาง ๆ ได

มาตรฐานเพียงพอ  สะดวกรวดเร็ว      
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต        ประชาชนมีรายเพ่ิมขึ้น  ลดปญหาการวางงาน  

และเพ่ิมศักยภาพฝมือแรงงาน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

สงเสริมการลงทุนสรางอาชีพ พัฒนาแหลง
ทองเที่ยว 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

ดำเนินเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
รวมถึงปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม 
จริยธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

สงเสริมใหประชาชนมคีุณธรรมจริยธรรม
ตลอดจนสรางความตระหนักและอนุรักษภูมิ
ปญญาชาวบานและคุณคาวัฒนธรรม 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ สงเสริมดานการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
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8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและ
พัฒนาการเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

ทองถ่ินมีศักยภาพรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

6. กลยุทธการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา 
1. กลยุทธของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ประกอบดวย 

1.1 กอสราง/ปรับปรุง รักษาถนน รางระบายน้ำ และความสะอาดเปนระเบียบ 
เรียบรอยของ ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตำบล 

1.2 สาธารณูปโภค 
1.3 การผังเมือง 

2.  กลยุทธของยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบดวย        
2.1 การสงเสริมอาชีพ 
2.2 งานสวัสดิการสังคม 
2.3 การศกึษา 
2.4 สาธารณสุข 

3.  กลยุทธของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว ประกอบดวย 

3.1. การรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิต  ทรพัยสิน  รวมทั้ง
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

4. กลยุทธของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอย ประกอบดวย 

       4.1 สงเสริมการลงทุน 
4.2. สงเสริมพัฒนาการทองเที่ยว 

5. กลยุทธของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบรหิารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 

5.1. การคุมครอง ดูแล บำรุง รักษาการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 
6. กลยุทธของยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จรยิธรรม จารีตประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน ประกอบดวย 
6.1 ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสรางจิตสำนึกในการอนุรักษภูมิ

ปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรม  
7. กลยุทธของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย 

7.1  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7.2  เพิ่มศักยภาพของบุคลากร 
7.3  อื่นๆ 

8. กลยุทธของยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสร ิมและพัฒนาการเขาสู ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดวย 
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8.1  สงเสรมิประชากรภาครัฐและประชาชนใหมีทักษะดานภาษาตางประเทศและ
เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพดานสังคม เพ่ือสงเสรมิการพัฒนาเขาสูประชาคมอาเซียน 

  
7.  นโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา 

นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา  ไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตำบล   
โดยมีสาระสำคัญที่จะยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  ในการแกไขปญหา
ความเดือดรอนและเพื่อประโยชนสุขของประชาชนเปนสำคัญ  ดังตอไปนี้ 

1)  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2)  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
3)  ดานรักษาความสงบเรียบรอย 
4)  ดานการวางแผน การลงทุน และการทองเท่ียว 
5)  ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
6)  ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
7)  ดานการบริหารจัดการ  
8)  ดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

     
โครงการพฒันาทองถ่ิน           
แผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ. 2561-2565  (เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาทองถิ่น 

ยุทธศาสตร แผนงาน 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

192 51,734,000 2 800,000 

 1.2 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

  13 3,530,500 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.1 แผนงานการเกษตร 6 1,070,000 2 60,000 

 2.2 แผนงานสาธารณสุข 20 3,410,000 7 440,000 
 2.3 แผนงานการศึกษา 43 8,662,000 2 120,000 
 2.4 แผนงานศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

  3 315,000 

 2.5 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

  2 715,000 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนา 3.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

13 1,140,000 1 10,000 
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ดานการจดัระเบียบชุมชน
และสังคมการรักษา 
ความสงบเรียบรอย 
 3.2 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน 
  2 60,000 

 3.3 แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

2 150,000 
 
 

1 10,000 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการวางแผนการสง 
เสรมิการลงทุนพาณิชย 
กรรมและการทองเท่ียว 

4.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

8 760,000 1 20,000 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานบริหารจัดการและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

5.1 แผนงานสาธารณสุข 8 1,741,000 1 50,000 

 
 
 

5.2 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

6 130,000 1 10,000 

 
ยุทธศาสตร แผนงาน 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานศิลป วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

6.1 แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

7 1,110,000 1 350,000 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการ 
บริหารจดัการท่ีด ี

7.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

31 5,455,000 8 925,000 

 - งานบรหิารงานคลัง   2 70,000 
 7.2 แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 
  6 140,000 

 7.3 แผนงานการศึกษา 9 1,080,000 7 170,000 
 7.3 แผนงานสังคม

สงเคราะห 
6 1,370,000 1 20,000 

8.ยุทธศาสตรการสงเสรมิ
และพัฒนาการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน 

8.1 แผนงานการศึกษา 1 100,000 0 0 

รวม 376 95,252,000 63 7,815,500 
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ปญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข  
     ปญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
 ปญหา 

1)  องคการบริหารสวนตำบลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไวในขอบัญญัติไดรอยละ  16.75  ไมถึงรอย
ละ  50  ของแผนพัฒนาทองถิ่น   
 อุปสรรค 

1)  องคการบริหารสวนตำบลหนองพันทามีปญหา ความตองการที่จะตองดำเนินการอยูเปนจำนวน
มาก   

2)  องคการบริหารสวนตำบลหนองพันทามีงบประมาณที่จำกัด จึงสามารถบรรจุโครงการใน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป นอยเมื่อเทียบกับโครงการท่ีมี       

ขอเสนอแนะ  
      1)  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเปนเรงดวนบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น     

2)  เห็นควรเรงรัดดำเนินโครงการที่ตั้งไวในขอบัญญัติใหไดมากวารอยละ 50 ของแผนพัฒนาทองถ่ิน   

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล          
  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล  การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลอง และความสำเร็จของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาทองถิ ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดำเนินการตามแผนดำเนินงานวาเปนไป ตาม
เปาหมายการพัฒนาทีสอดคลองกับพันธกิจ ซึ ่งสามารถนำไปสู การบรรลุวิสัยทัศนที่องคกรปกครอง สวน
ทองถ่ินกำหนดหรือไม และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเรจ็ตามกรอบการประเมินผลในระดับใด   
  การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำใหเราทราบไดวาขณะนี้ไดมีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นถึงระยะใดแลว ซึ่งเทคนิคอยางงายที่สามารถใชเปนเครื่องในการติดตามได เชน Gant 
Chart  
ที่จะทำใหหนวยงานสามารถ ติดตามไดวาการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปมีการดำเนินการชวงใด ตรง
กำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว หรือไม แผนดำเนินงานก็จะเปนเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน   
  การประเมินผล ( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่น จำเปนตองมีเกณฑ
มาตรฐาน ( Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพื่อใชเปนกรอบในการประเมินเพื่อใหเกิดความ
ชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ โดยประกอบดวยเกณฑที่สำคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑการ
ประเมนิหนวยงาน และเกณฑการประเมินโครงการและพิจารณาบงชี้ใหทราบทั้งจุดเดน หรือจุดดอย ของงาน/
โครงการอยางมีระบบแลวตัดสินใจวาจะปรับปรุง แกไขงาน/โครงการนั้น เพ่ือการดำเนินการตอไปหรือยุติการ
ดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ
โดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใชในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบวาการดำเนินกิจกรรม /โครงการ
อยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไวหรือไม และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว
หรือไม โดยการติดตามเปนการตรวจสอบระหวางการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทำ
การประเมนิผลเปนการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแลวเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่ไดตั้ง
ไว  
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  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้     
  ขั้นตอนที ่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นรวมประชุมเพื่อ
กำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นและประเมินผลโครงการ
พัฒนาทองถ่ิน ดังน้ี     
  1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจ
กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้   
  1. ความสอดคลองของยุทธศาสตร  แผน และกลยุทธที่กำหนด  
  2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการดำเนินกิจกรรมของหนหนวยงาน  
  3. ความกาวหนากิจกรรมท่ีกำหนดไวตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)  
  4. ประสิทธิภาพ  เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรท่ีใชโดยมีการ
ประเมนิประสิทธิภาพ  
  5. ประสิทธิผล เปนการศึกษาถึงผลที่ไดรับ  
  6. ผลลัพธและผลผลิต เปนการประเมินผลประโยชนที ่เกิดจากการทำ กิจกรรมที ่ม ีตอ
กลุมเปาหมายที่ไดรับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม  
  7. การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลที่ไดรับรวมยอด   คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใชหรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นก็ได โดยอยางนอยตองสามารถ ประเมินความสอดคลองและ
สามารถวัดความสำเร็จหรือความกาวหนาของแผนพัฒนาทองถิ่นได ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับ คณะกรรมการฯ จะ
พิจารณา 
   1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้   
   1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
   2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน  
   3. การประเมินผลกระทบ    
  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได
ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาทองถ่ิน   

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมนิผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ินตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ   

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อให
ผูบริหารทองถิ ่นเสนอตอสภาทองถิ ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ ่น พรอมประกาศผลการติดตามและ
ประเมนิผลใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง   

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นอาจใหความเห็น หรือ
ขอเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่น และโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 
เพื่อใหผูบริหาร ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  
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2.4 กำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล           
   ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กำหนด เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมนิผล ดังนี้    
  1. การใชแบบสอบถาม  
  2. การสัมภาษณมีแบบสอบถาม  
  3. การสังเกต หรอืการสนทนากลุม 
 
2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล      
  แบบที่ 1   
  เรื่องที่  1 แบบชวยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแบบ
ประเมนิตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  เรื่องที่ 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  เรื่องที่ 3 แบบประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  
แบบประเมินทั้ง 3 เรื่องจะทำการประเมินหลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถ่ินแลว 
  แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน 
โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั ้งแตสิ ้นสุดการ
ดำเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสที่ 1,(เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ 2,(เดือนเมษายน - 
มิถุนายน) ไตรมาสที่ 3 และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสที่ 4 
  แบบที ่ 3  แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร เปนแบบ
ประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
ยุทธศาสตรที่กำหนดไว  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 
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สวนที่ 3  
ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
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1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น          
 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 
ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา    
เมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม 2565............ เปนดังนี ้

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของชื่อองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  

20 15 75 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 13 86.67 
3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย      65 60 92.31 
 3.1 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา  10 9 90 
 3.2 ยุทธศาสตรของชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด      10 9 90 
 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  10 9 90 
 3.4 วิสัยทัศน       5 5 100 
 3.5 กลยุทธ        5 5 100 
 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ       5 5 100 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร       5 5 100 
 3.8 แผนงาน       5 5 100 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม       5 5 100 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 3 60 

รวมคะแนน  100 90 88 

 
1) พบวาประเด็น ยุทธศาสตร ไดคะแนนสูงสุด 60 คะแนน คดิเปนรอยละ 92.31 ของคะแนนในประเด็น และ
คิดเปนรอยละ 60 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เปนเชนนั้น เน่ืองจากคณะกรรมการไดพิจารณาตามความสำเร็จตามวัตถุประสงค 
  2) พบวาประเด็น ผลผลิต/โครงการ ไดคะแนนต่ำสุด 15 คะแนน คิดเปนรอยละ 75 ของคะแนน
ในประเด็นผลผลิต/โครงการ และคดิเปนรอยละ 15 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เปนเชนนั้น/เหตุผล เนื่องจากรายละเอียดยอยตางๆ ยังไมครอบคลุม ซึ่งสามารถเพิ่มเติม
ได 
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  1.2 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

  รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลหนองพันทาในแตละประเด็น
เปนดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ขอมูลสภาพทั ่วไปและขอมูลพื ้นฐาน
ขององคการบริหารสวนตำบลหนองพัน
ทา 

20 15 75  

 1.1 ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้ง
ของหมู บ าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหลงน้ำ ลักษณะของไม/ปาไม 
ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ขอมูลเก ี ่ยวกับด านการเม ือง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากร และชวงอายุและจำนวนประชากร 
ฯลฯ 

2 1 50  

1.3 ขอมูลเกี ่ยวกับสภาพทางสังคม เชน 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

2 1 50  

1.4 ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน 
การคมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา  
โทรศัพท ฯลฯ 

2 1 50  

1.5 ขอมูลเกี ่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว การ
บริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย /กลุ มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตร
และแหลงน้ำ) 

2 1 50  

1.6 ข อม ูล เก ี ่ยวก ับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจำป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษา
ถิ ่น สินคาพื ้นเมืองและของที ่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 2 100  
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ลำดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ขอมลูเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน 
น้ำ ปาไม ภเูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100  

1.8 การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นหรือการใชขอมูล 
จปฐ. 

2 1 50  

1.9 การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม
ทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมทำ 
ร วมต ัดส ินใจ ร วมตรวจสอบ ร  วมรับ
ประโยชน  ร วมแกป ญหา ปร ึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสำหรับการ
พัฒนาทองถิ ่นตามอำนาจหนาที ่ของช่ือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3 3 100  

รวม 20 15 75  

   
  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของชื่อองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

- ขอมลูตางๆ อาจสามารถพิจารณาเพ่ิมเติมไดใหมีความครอบคลุมมากกวาเดิม 
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1.3 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
ลำดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศกัยภาพ 15 13 86.67  
 2.1 การว ิ เคราะห ท ี ่ครอบคล ุมความ

เชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด 
ย ุทธศาสตร การพ ัฒนาของช ื ่อองค  กร
ปกครอ งส  วนท  อ งถ ิ ่ น ใน เ ขตจ ั ง ห วั ด 
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบล
หนองพันทา นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป   แผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจและส ังคม
แหงชาติ และ Thailand 4.0  

2 2 100  

2.2 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช ผลของการ
บังคบัใช สภาพการณที่เกิดข้ึนตอการพัฒนา
ทองถ่ิน 

1 1 100  

2.3 การวิ เคราะหทางส ังคม เช น ด าน
แรงงาน การศ ึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน เปนตน 

2 1 50  

2.4 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดาน
รายไดครัวเรือน การสงเสร ิมอาชีพ กลุม
อาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ มตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เปนอยูทั่วไป เปนตน 

2 1 50  

2.5 การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว 
ธรรมชาติตาง ๆ  ทางภูมิศาสตร กระบวนการ
หรือสิ ่งที ่เกิดขึ ้น การประดิษฐที ่ม ีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

2 2 100  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื ่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของทองถ ิ ่น ด วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดำเนินงาน
ได  แก  S-Strength (จ ุ ดแข ็ ง ) W-Weakness 
(จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ  
T-Threat (อุปสรรค) 

2 2 100  

2.7 สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
ของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการนำเสนอปญหา 
คนหาสาเหตุของปญหาหรือสมมติฐานของ
ปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือวิธีการ
แกไขปญหา การกำหนดวัตถุประสงคเพ่ือ
แกไขปญหา 

2 2 100  

2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณ
ที ่ไดร ับ และการเบิกจายงบประมาณ ใน
ป  งบประมาณ พ .ศ .  2564 เช  น  สรุป
สถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ 
การเบิกจายงบประมาณ  การประเมินผล
การนำแผนพัฒนาทองถิ ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาทองถิ่นในเชิงคณุภาพ 

2 1 50  

2 .9 ผลท ี ่ ได  ร ับจากการดำเน ินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เชน ผลที่ไดรับ/
ผลท ี ่สำค ัญ ผลกระทบ และสรุปปญหา
อุปสรรคการดำเนินงานที่ผานมาและแนวทางการ
แกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 1 100  

รวม 15 13 86.67  

  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
- การวิเคราะหภาวการณและศักยภาพโดยภาพรวมดีอยูแลว แตบางประเด็นควรเพ่ิมเติมขอมูล

ใหครอบคลุมและตรงประเด็นมากที่สุด 
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 1.4 ยุทธศาสตร 
ลำดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร 65 60 92.31  
 3.1 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน

ตำบลหนองพันทา 
สอดคล  องก ั บสภาพส ั งคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลอง
ก ับยุทธศาสตร ขององคการบริหารสวน
ตำบลหนองพันทา และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐก ิจและส ั งคมแห  งชาต ิ    และ 
Thailand 4.0 

10 9 90  

3.2 ยุทธศาสตรของชื่อองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
สอดคล องและเชื ่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ส ิ ่งแวดลอมของทองถิ ่น และ
ยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐก ิจและส ั งคมแห  งชาต ิ    และ 
Thailand 4.0 

10 9 90  

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป และ Thailand 4.0 

10 9 90  

3.4 วิสัยทัศน 
วิส ัยทัศน ซึ ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค การบร ิหารส วนตำบลหนองพันทา
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยาง
ชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่
เปนลักษณะเฉพาะขององคการบริหารสวน
ตำบลหนองพันทา และสัมพันธกับโครงการ
พัฒนาทองถ่ิน 

5 5 100  
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ลำดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ 
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที ่ต องทำตามอำนาจหนาที ่ขององค การ
บริหารสวนตำบลหนองพันทาที ่จะนำไปสู
การบรรลุว ิส ัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึง
ความชัดเจนในสิ ่งที่จะดำเนินการใหบรรลุ
วิสัยทัศนนั้น 

5 5 100  

3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 
เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ มี
ความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธที่
จะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  

5 5 100  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 
ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนา
ทองถิ่น เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนขององคการ
บริหารสวนตำบลหนองพันทา ซึ ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสูผลสำเร็จ
ทางยุทธศาสตร 

5 5 100  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต กำหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค 
ตัวชี ้ว ัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคการ
บร ิหารสวนตำบลหนองพันทาที ่ม ีความ
ชัดเจน นำไปสู การจัดทำโครงการพัฒนา
ทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถ ิ ่น โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

5 5 100  
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ลำดับ ประเด็นพจิารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเช ื ่อมโยงของย ุทธศาสตร ใน
ภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองครวมที่นำไปสูการพัฒนา
ทองถิ ่นที ่ เก ิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 
4.0 แผนพ ัฒนาภาค/แผนพ ัฒนากลุ ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตจังหวัดและย ุทธศาสตรขององคการ
บริหารสวนตำบลหนองพันทา 

5 5 100  

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตที่เปนชุดหรือ
เปนโครงการที่เปนชุด กลุมหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ล ักษณะเดียวกัน เป นตน เพ่ือ
นำไปสูการจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน
ในแผนพัฒนาท องถ ิ ่นอยางถ ูกตองและ
ครบถวน 

5 3 60  

รวม 65 60 86.67  

  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร 

- ในดานผลผลิตของโครงการพบวา จำนวนโครงการมีมากเกิน และทำใหนำไปปฏิบัติหรือบรรจุ
ไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป จำนวนนอย  
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพฒันา ทองถิ่น          
    สรุปผลการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา     
เมื่อวันที ่19 ธันวาคม 2565  เปนดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 8 80 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติใน       เชิง

ปริมาณ  
10 6 60 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติใน       เชิง
คุณภาพ  

10 8 80 

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 9 90 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 56 93.34 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4 80 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 4 80 
 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง  
5 4 80 

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5 5 100 
 5.5 เป าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ม ีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
5 5 100 

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 5 100 
 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  
5 5 100 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4 80 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 100 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
5 5 100 

 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 5 100 
รวมคะแนน  100 87 87 

 
  1) พบวาประเด็นโครงการพัฒนา ไดคะแนนสูงสุด 56 คะแนน คิดเปนรอยละ 93.34 ของ
คะแนนในประเด็น และคิดเปนรอยละ 56 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ที่เปนเชนนั้น/เหตุผล โครงการพัฒนามีความครอบคลุม และเปนไปตามความตองการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ และหนวยงานมีการออกหนวยประชาคม รับฟงความคดิเห็นของประชาชนในทุกหมูบาน 

  2) พบวาประเด็น การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติใน  เชิงปริมาณ ไดคะแนนต่ำสุด 
6 คะแนน คดิเปนรอยละ 60 ของคะแนนในประเด็น และคิดเปนรอยละ 6 ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
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   ที่เปนเชนนั้น/เหตุผล เนื่องจากโครงการที่มีจำนวนมากเกินไป ทำใหไมสามารถนำไปบรรจุ
ในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป ไดเทาที่ควร และมีโครงการจำนวนมากที่ตองตกไป  
  3) พบวาความชัดเจนของชื ่อโครงการ 300 จากจำนวนโครงการทั ้งหมด 376 โครงการ  
ไดคะแนน 4 คะแนน คิดเปนรอยละ 80 ของคะแนนในความชัดเจนของชื ่อโครงการ ซึ่งเปนโครงการที ่มี
วัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหนองพันทาและดำเนินการเพื่อให
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทศันขององคการบริหารสวนตำบลหนองพันทาที่กำหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต  

  4) พบวากำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 300 จากจำนวนโครงการทั ้งหมด 376 
โครงการ ไดคะแนน 4 คะแนน คิดเปนรอยละ 80 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) 
โครงการตองกำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

  5) พบวาการนำผลผลิต/โครงการ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา ไดนำไปจัดทำเปนโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นใน 
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป/เพ่ิมเติม การจายขาดเงนิสะสม การโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนตั้งจาย
ใหม จำนวน 66 โครงการ คิดเปนรอยละ 18.62 ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 376 โครงการ (จากโครงการท้ังหมด) 
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 แผนงานท่ีดำเนินการ 
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำ
ดับ 

โครงการ เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 
ท่ีดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการจัดการ
เลือกตั้งท่ัวไป 
และเลือกตั้ง
ทองถิ่น 
 

เตรียมการและ
จัดการเลอืกตั้ง 

เตรียมการและ
จัดการเลือกตั้ง 

800,000 800,000 100 100 

2 โครงการปกปอง
สถาบันสำคัญ
ของชาติ 

จัดกิจกรรม
รูปแบบตางๆ  
เพื่อใหคนไทย

เล็งเห็น
ความสำคัญของ
สถาบันแหงชาต ิ

จัดกิจกรรม
รูปแบบตางๆ  
เพื่อใหคนไทย

เล็งเห็น
ความสำคัญของ
สถาบันแหงชาต ิ

10,000 10,000 100 100 

3 โครงการ
ปรบัปรุง/จัดทำ
เว็บไซต อบต.
หนองพันทา 

เพื่อปรับปรุง
เว็บไซต อบต.
หนองพันทา 

จัดจางปรับปรุง
เว็บไซต อบต.
หนองพันทา 

30,000 30,000 100 100 

4 โครงการ
ฝกอบรมให
ความรูเกี่ยวกับ
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

จัดกิจกรรม
ฝกอบรมให

ความรูเกี่ยวกับ
การปองกัน

ปราบปรามการ
ทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

จัดกิจกรรม
ฝกอบรมให

ความรูเก่ียวกับ
การปองกัน

ปราบปรามการ
ทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

20,000 10,000 100 50 

5 โครงการสงเสริม
และพัฒนาแหลง
ทองเที่ยววิถี
ชุมชนตำบล
หนองพันทา 
 

รณรงค 
ประชาสัมพันธ 
แหลงทองเท่ียว 

รณรงค 
ประชาสัมพันธ 
แหลงทองเท่ียว 

60,000 20,000 100 33.3 

6 โครงการสงเสริม
สนับสนุนตาม
นโยบายแหงรัฐ 
 

นโยบายเรงดวน
ตามนโยบาย

รัฐบาล 

นโยบายเรงดวน
ตามนโยบาย

รัฐบาล 

100,000 20,000 100 20 

7 โครงการอบรม
กฎหมายใหแก
บุคลากรและ
ประชาชน 

สรางความรูความ
เขาใจในดาน
กฎหมายที่
เก่ียวกบั

ประชาชนและบุ
คลกรในองคกร 

 

สรางความรู
ความเขาใจใน
ดานกฎหมายที่

เกี่ยวกบั
ประชาชนและบุ
คลกรในองคกร 

20,000 10,000 100 50 
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8 โครงการอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหกับคณะ
ผูบริหาร 
พนักงาน ลูกจาง 
อบต. หนองพัน
ทา 
 

สร้างความรู้
ความเข้าใจใน
ดา้นกฎหมายท่ี

เกี่ยวกับ
ประชาชนและบุ
คลกรในองค์กร 

สร้างความรู้
ความเข้าใจใน
ด้านกฎหมายที่

เกี่ยวกับ
ประชาชนและบุ
คลกรในองคก์ร 

10,000 10,000 100 100 

9 โครงการจัดทำ
แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

ใชเปนกรอบใน
การจัดทำ

งบประมาณ
รายจายประจำป 

ใชเปนกรอบใน
การจัดทำ

งบประมาณ
รายจายประจำป 

100,000 5,000 100 5 

10 โครงการ
ปรบัปรุงภูมิทัศน 
อบต.หนองพัน
ทา 

ปรบัปรงุภูมิทัศน 
อบต.หนองพันทา 

ดำเนินการ
ปรบัปรุงภูมิทัศน 
อบต.หนองพัน

ทา 

50,000 50,000 100 100 

11 โครงการหนวย
จัดเก็บภาษี
เคล่ือนที่ 

ใหบริการและ
เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการจัดเก็บ
รายได 

ใหบริการและ
เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการจัดเก็บ
รายได 

30,000 20,000 100 66.66 

12 โครงการจัดทำ
แผนท่ีภาษ ี

ใหบริการและ
เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการจัดเก็บ
รายได 

จัดทำแผนที่ภาษี 
อบต.หนองพัน

ทา 

100,000 20,000 100 20 

13 โครงการจัดงาน
รัฐพิธีตางๆของ
อำเภอโซพิสยั  
 

อุดหนุนท่ีทำการ

ปกครองอำเภอ
โซพิสัย 

อุดหนุนที่ทำการ

ปกครองอำเภอ
โซพิสัย 

50,000 40,000 100 80 

 
รวม 

1,380,000  1,045,000  100 75.73 

 
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลำ
ดับ 

โครงการ เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 
ท่ีดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

รณรงคลด
อุบัติเหตุทางถนน 

รณรงคลด
อุบัติเหตุทางถนน 

10,000 10,000 100 100 

2 โครงการจัดตั้ง/
อบรม ทบทวน 
อปพร.ตำบล
หนองพันทา 

เพิ่มพูน ทักษะ 
ความรู  แก    

อปพร. 

เพิ่มพูน ทักษะ 
ความรู  แก    

อปพร. 

100,000 50,000 100 50 

รวม 110,000 60,000  100 54.55 
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 3.แผนงานการศึกษา 
ลำ
ดับ 

โครงการ เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 
ท่ีดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตาม
แผนพัฒ

นา 

ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ
งานมหกรรมการจัด
การศึกษาทองถิ่น 

ครูและเด็กใน

ศูนยพันทาเด็ก

เล็กตำบลหนอง

พันทา 

ครูและเด็กในศูนยพัน

ทาเดก็เลก็ตำบลหนอง
พันทา 

100,000 10,000 100 10 

2 โครงการพัฒนา
คุณภาพทาง
การศึกษา 
 

พัฒนาครูผูดูแล
เด็กเล็กและ

พัฒนาเด็กกอน
เกณฑรวมทั้ง

นักเรียน/
นกัศึกษา 

พัฒนาครูผูดูแลเดก็
เล็กและพัฒนาเด็ก
กอนเกณฑรวมทั้ง
นกัเรียน/นักศึกษา 

10,000 20,000 100 200 

3 โครงการวันเด็ก
แหงชาติ 

จัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ 

100,000 100,000 100 100 

4 โครงการสงเสริม
สนับสนุนสภาเด็ก
และเยาวชนตำบล
หนองพันทา 

เด็กและเยาวชน

ตำบลหนองพัน

ทา ดำเนนิการ 2 

ครั้ง ตอป 

เด็กและเยาวชนตำบล
หนองพันทา 

ดำเนินการ 2 ครั้ง 
ตอป 

100,000 20,000 100 20 

5 โครงการบำรุงรักษา
ปรบัปรุงตอเติม
ซอมแซมศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ซอมแซม/
ปรบัปรุง 
สิ่งกอสรางที่
ชำรุด 

ซอมแซม/ปรับปรุง 
สิ่งกอสรางที่ชำรุด 

500,000 100,000 100 20 

6 โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

อุดหนุนโรงเรียน
ภายในเขตตำบล
หนองพันทา 

อุดหนุนโรงเรยีน
ภายในเขตตำบล
หนองพันทา 

50,000 75,000 100 150 

7 โครงการเฝาระวัง
ปองกันและควบคุม
โรคติดเช้ืออไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-
19) 

อุดหนุนโรงเรียน
ภายในเขตตำบล
หนองพันทา 

อุดหนุนโรงเรยีน
ภายในเขตตำบล
หนองพันทา 

50,000 75,000 100 150 

8 โครงการสงเสริมการ
ดำเนินงานตามหัก
ปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อุดหนุนโรงเรียน
ภายในเขตตำบล
หนองพันทา 

อุดหนุนโรงเรยีน
ภายในเขตตำบล
หนองพันทา 

75,000 75,000 100 100 

9 โครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน
โรงเรยีนสังกัด
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(สพฐ.) 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันใหกับ
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
ในเขตรบัผิดชอบ
ของตำบลหนอง
พันทา 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรยีนในเขต
รับผิดชอบของตำบล
หนองพันทา 

2,000,000 2,574,600 100 128.73 

รวม 2,985,000  3,049,600 100 102.17 
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4. แผนงานสาธารณสุข 

ลำ
ดับ 

โครงการ เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 
ท่ีดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการไกล
เอดส 

ประชาชนในตำบล

หนองพันทาทั้ง 12 

หมูบาน 

ประชาชนใน
ตำบลหนองพัน

ทาทั้ง 12 
หมูบาน 

30,000 20,000 100 66.67 

2 
 
 
 
 
 

โครงการ
ควบคุม/ปองกัน
โรคติดตอ 
 
 
 

ฉีดวัคซนีใหแกสนุัข
และแมว พนหมอก
ควันกำจัดยุงลาย 

ฉีดพนฆาเชื้อ
ไขหวัดนกและโรค

อุบัติใหม 

ฉีดวัคซนีใหแก
สุนัขและแมว 
พนหมอกควัน
กำจัดยุงลาย 
ฉีดพนฆาเชื้อ
ไขหวัดนกและ
โรคอุบัติใหม 

120,000 80,000 100 66.67 

3 โครงการรวมมือ
รณรงคปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 
 

ฉีดวัคซนีใหแกสนุัข
และแมว 

ฉีดวัคซนีใหแก
สุนัขและแมว 

50,000 20,000 100 40 

4 โครงการสัตว
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา
ตามพระราช
ปณิธาน
ศาสตราจารย 
พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจา
ฟาจุฬาภรณวลยั
ลักษณ อัครราช
กุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒน  
วรขัติยราชนาร ี
 
 

ฉีดวัคซนีปองกัน
โรคพิษสุนัขบา

ใหแกสุนัขและแมว 

ฉีดวัคซนี
ปองกันโรคพิษ
สุนัขบาใหแก
สุนัขและแมว 

60,000 50,000 100 83.34 

5 โครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข
(อุดหนุน) 

ประชาชนในตำบล
หนองพันทา ทั้ง 

12 หมูบาน 

ประชาชนใน
ตำบลหนองพัน

ทา ทั้ง 12 
หมูบาน 

 
 

240,000 240,000 100 100 

รวม 1,551,000  890,000  100 57.39 
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5. แผนงานสังคมสงเคราะห 
ลำ
ดับ 

โครงการ เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 
ท่ีดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูยากไร 
ผูดอยโอกาสให
พึ่งตนเองได 

อุดหนุนท่ีทำการ
ปกครองอำเภอโซ

พิสัย 

อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอ

โซพิสัย 

30,000 20,000 100 66.67 

รวม 30,000 20,000 100 66.67 

 
 
 6. แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำ
ดับ 

โครงการ เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 
ท่ีดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการขยาย
เขตไฟฟาแรง
ต่ำ หมูท่ี 9 
บานโนนมวง 

ซอมแซม/
ปรบัปรงุ 
สิ่งกอสรางที่
ชำรุด 

ซอมแซม/
ปรบัปรงุ 
สิ่งกอสรางท่ี
ชำรุด 

650,000 650,000 100 100 

2 โครงการขยาย
เขต
ไฟฟาแรงสูง-
แรงต่ำ หมูที่ 1 
บานหวยลึก 

ซอมแซม/
ปรบัปรงุ 
สิ่งกอสรางที่
ชำรุด 

ซอมแซม/
ปรบัปรงุ 
สิ่งกอสรางท่ี
ชำรุด 

450,000 150,000 100 33.34 

3 โครงการจัดซื้อ
เครื่องออก
กำลังกาย
กลางแจง 

เพื่อใหประชาชน

มีสุขภาพที่ดี 

จัดซื้อเครื่อง
ออกกำลังกาย
กลางแจง 

200,000 200,000 100 100 

4 โครงการบริหาร
จัดการขยะแบบ
บูรณาการตำบล
หนองพันทา 

-กิจกรรมธนาคาร

ขยะในชุมชน 

-กิจกรรมจาง

เหมากำจัดขยะ

มูลฝอย 

-กิจกรรมมือ

ปราบขยะชุมชน 

-กิจกรรมจาง
เหมาคนงาน
ประจำรถขยะ 

-กิจกรรมธนาคาร
ขยะในชุมชน 

-กิจกรรมจาง
เหมากำจัดขยะ
มูลฝอย 

-กิจกรรมมือ
ปราบขยะชุมชน 

-กิจกรรมจาง
เหมาคนงาน
ประจำรถขยะ 

981,000 695,000 100 70.85 
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5 โครงการรักษา
ความสะอาด
ถนนสายหลัก
สายรองและ
ชุมชนองคการ
บรหิารสวน
ตำบลหนองพัน
ทา 
 

ถนนสายหลกัสาย
รองในพ้ืนท่ีตำบล

หนองพันทา 

ถนนสายหลกั
สายรองในพื้นที่
ตำบลหนองพัน

ทา 

60,000 20,000 100 33.34 

รวม 2,341,000  1,715,000 100 65.57 

 
7. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลำ
ดับ 

โครงการ เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 
ท่ีดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการศูนย
ปฏิบัติการเพ่ือ
เอาชนะยาเสพ
ติด 

จัดกิจกรรมให
ความรูความ

เขาใจในพิษภยั
ของยาเสพติด  

เปนตน 

จัดกิจกรรมให
ความรูความ

เขาใจในพิษภัย
ของยาเสพตดิ  

เปนตน 

30,000 10,000 100 33.34 

2 โครงการสงเสริม
และพัฒนาแหลง
ทองเที่ยววิถี
ชุมชนตำบล
หนองพันทาแบบ
ยั่งยืน 
 

รณรงค 
ประชาสัมพันธ 
แหลงทองเที่ยว 

รณรงค 
ประชาสัมพันธ 
แหลงทองเท่ียว 

60,000 10,000 100 16.67 

3 โครงการ อบต. 
รวมใจ รวมใจสู
ชุมชน 
 
 

ประชาชนไดรบั
บรกิารอยาง

ทั่วถึงและรับฟง
ปญหาตางๆ 

ประชาชนไดรับ
บรกิารอยาง

ทั่วถึงและรับฟง
ปญหาตางๆ 

120,000 10,000 100 8.34 

4 โครงการปองกัน
และแกไขปญหา
ยาเสพติด 
 

อุดหนุนที่ทำการ

ปกครองอำเภอ
โซพิสัย 

อุดหนุนที่ทำการ

ปกครองอำเภอ
โซพิสัย 

30,000 30,000 100 100 

5 โครงการพัฒนา/
อบรมหมูบาน
ชุมชนและ
มวลชนสมัพันธ
ปองกันยาเสพ
ติดและวินัย
จราจร  
 

อุดหนุนสถานี
ตำรวจภธูรโซ

พิสัย 

อุดหนุนสถานี
ตำรวจภูธรโซ

พิสัย 

50,000 20,000 100 40 

6 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
เครือขายการอยู

อุดหนุนที่ทำการ

ปกครองอำเภอ
โซพิสัย 

อุดหนุนที่ทำการ

ปกครองอำเภอ
โซพิสัย 

30,000 30,000 100 100 
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รวมกันอยาง
สมานฉันท 
 

7 โครงการสงเสริม
สนับสนุนกลุม
พัฒนาบาทบาท
สตรีตำบลหนอง
พันทา 
 

อุดหนุนกลุม
พัฒนาสตร ี

อุดหนุนกลุม
พัฒนาสตรี 

50,000 30,000 100 60 

8 โครงการ
สงเคราะห
ชวยเหลือและ
บรรเทาสาธารณ 
ภัยแกผูประสบ
ความเดือดรอน 

อุดหนุนกาชาด
จังหวัดบึงกาฬ 

อุดหนุนกาชาด
จังหวัดบึงกาฬ 

120,000 20,000 100 16.66 

รวม 490,000 160,000  100 32.66 

 
8. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำ
ดับ 

โครงการ เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 
ท่ีดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการแขงขัน
กีฬาตานยาเสพ
ติดตำบลหนอง
พันทา 

เยาวชน ประชาชน
ในพื้นทีต่ำบล
หนองพันทา 

เยาวชน ประชาชน
ในพ้ืนทีต่ำบล
หนองพันทา 

300,000 15,000 100 5.00 

2 โครงการแขงขัน
กีฬาทองถิ่นโซ
พิสัยเกมส 

เยาวชน ประชาชน
ในพื้นทีต่ำบล
หนองพันทา 

เยาวชน ประชาชน
ในพ้ืนทีต่ำบล
หนองพันทา 

400,000 100,000 100 25.00 

3 โครงการสงเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพ
ผูสูงอายุตำบล
หนองพันทา 

สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ 
ใหมีสุขภาพกาย 

สุขภาพใจด ี

สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ 
ใหมีสุขภาพกาย 

สุขภาพใจด ี

200,000 200,000 100 100 

4 โครงการงาน
ประเพณตีำบล
หนองพันทา 

สนับสนุนงาน
ประเพณีประจำ
หมูบาน/ตำบล 

สนับสนุนงาน
ประเพณีประจำ
หมูบาน/ตำบล 

600,000 350,000 100 58.34 

รวม 1,500,000 665,000 100 44.34 
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9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลำ
ดับ 

โครงการ เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 
ท่ีดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการจัดซื้อ
รถยนตบรรทุก
ติดตั้งเครื่องทุน
แรง (เครนพับ 
และกระเชาซอม
ไฟฟา) 

เพ่ือจัดซ้ือ
รถยนตบรรทุก
ติดต้ังเครื่องทุน
แรง (เครนพับ) 
และกระเชา
ซอมไฟฟา 1 

คัน 

เพื่อจัดซื้อ
รถยนตบรรทุก
ติดตั้งเครื่องทุน
แรง (เครนพับ) 

และกระเชาซอม
ไฟฟา 1 คัน 

2,500,000 2,500,000 100 100 

2 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน 
หมูที่ 11 บาน
พัฒนาพร 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรตีเสริม
เหล็กภายใน
หมูบาน หมูที่ 
11 บานพัฒนา
พร 

เพื่ออำนวยความ

สะดวกการ
สัญจรของ
ประชาชน 

250,000 77,000 100 30.80 

3 โครงการกอสราง
ปายกำหนดเขต
แดนตำบลหนอง
พันทา 

เพื่อกอสรางปาย
กำหนดเขตแดน
ตำบลหนองพัน
ทา 

กอสรางปาย
จำนวน 2 ปาย 

100,000 60,000 100 60.00 

4 โครงการกอสราง
พรอมติดตั้ง
กระจกโคงนูน
สองมุมตามพื้นที่
เสี่ยงอุบัติเหตุ
ภายในตำบล
หนองพันทา 

เพื่อกอสราง
พรอมติดตั้ง
กระจกโคงนูน
สองมุมตามพื้นที่
เสี่ยงอุบัติเหตุ
ภายในตำบล
หนองพันทา 

ติดต้ัง/กระจก
โคงนูนตามแยก
ถนนทางท่ีเสี่ยง
การเกิดอุบัติเหตุ

ภายในตำบล
หนองพันทา 

100,000 50,000 100 50.00 

5 โครงการกอสราง
ลานกีฬาระดับ
ตำบล 

เพื่อใชเปน
สถานที่ในการ
เลนกีฬาของ
ประชาชนใน
หมูบาน 

กอสรางตาม
แบบองคการ
บริหารสวน

ตำบลหนองพัน
ทากำหนด 

500,000 346, 000 100 69.20 

6 โครงการขยาย
เขตฟาสองสวาง
ถนนสายหลักใน
ตำบลหนองพัน
ทา 

เพื่อขยายเขตฟา
สองสวางถนน
สายหลักใน
ตำบลหนองพัน
ทา 

ติดตั้งไฟฟาสอง
สวางตาม

รูปแบบและ
ประมาณราคา
ของการไฟฟา
สวนภูมิภาค 

250,000 250,000 100 100 

7 โครงการขยาย
เขตไฟฟาสอง
สวางติดตั้ง
เพิ่มเติมหมูท่ี 2 
บานหวยลึก
เหนือ 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟาสองสวาง
ติดต้ังเพิ่มเติมหมู
ที่ 2 บานหวยลึก
เหนือ 

ติดตั้งไฟฟาสอง
สวางตาม

รูปแบบและ
ประมาณราคา
ของการไฟฟา
สวนภูมิภาค 

250,000 50,000 100 20.00 
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8 โครงการขยาย
เขตเสียงตามสาย
ภายในหมูบาน 
หมูที่ 1 บาน
หวยลกึ 

เพื่อขยายเขต
เสียงตามสาย
ภายในหมูบาน 
หมูที่ 1 บาน
หวยลกึ 

ติดต้ังสายสง
สญัญาณฮอรน 
ลำโพงเครื่อง
เสียงและอื่นฯ 

250,000 145,000 100 58.00 

9 โครงการขยาย
เขตเสียงตามสาย
ภายในหมูบาน 
หมูที่ 8 บานปา
ไร 

เพื่อขยายเขต
เสียงตามสาย
ภายในหมูบาน 
หมูที่ 1 บาน
หวยลกึ 

เพื่อขยายเขต
เสียงตามสาย
ภายในหมูบาน 
ตามรูปแบบ
รายการประมาณ
ราคากำหนด 

200,000 100,000 100 50.00 

10 โครงการจัดซื้อ
มุงลวดพรอม
ติดตั้งศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดโนน
โพธิ ์

เพื่อจัดซื้อมุงลวด
พรอมติดตั้งศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัด
โนนโพธิ ์

ติดต้ังมุงลวด
ใหกับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

30,000 16,700 100 55.67 

11 โครงการติดตั้ง
พรอมกับ
ซอมแซมกลอง
วงจรปดที่ชำรุด
ภายในตำบล
หนองพันทา 

เพื่อติดตั้งพรอม
กับซอมแซม
กลองวงจรปดท่ี
ชำรุดภายใน
ตำบลหนองพัน
ทา 

ติดต้ัง/ซอมแซม
กลองวงจรปดท่ี
ชำรุดเสียหาย
ภายในตำบล
หนองพันทา 

50,000 100,000 100 200 

12 โครงการเทพ้ืน
คอนกรีต
ดานหนาประตู
ทางเขาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ทองสุทธาวาส 

เพื่อเทพื้น
คอนกรตี
ดานหนาประตู
ทางเขาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ทองสุทธาวาส 

กอสรางตามแบบ
องคการบริหาร
สวนตำบลหนอง
พันทากำหนด 
พรอมติดตั้งปาย
โครงการ จำนวน 
1 ปาย 

100,000 81,800 100 81.80 

13 โครงการ
ปรบัปรุง
ซอมแซมระบบ
ประปาภายใน
ตำบลหนองพัน
ทา 

เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมระบบ
ประปาภายใน
ตำบลหนองพัน
ทา 

ซอมแซม 
ปรบัปรงุตามแบบ
องคการบริหาร
สวนตำบลกำหนด 

100,000 100,000 100 100 

รวม 4,680,000 3,530,500 100 75.44 
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10. แผนงานการเกษตร 
ลำ
ดับ 

โครงการ เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 
ท่ีดำเนินการ 

ตาม
แผนพัฒนา 

ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการแปลงนา
ประชารัฐ 

เพื่อสงเสริม
สนับสนุนตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ปลูกขาวใน
องคการบรหิาร
สวนตำบลหนอง

พันทา 

20,000 10,000 100 50 

2 โครงการสงเสริม
สนับสนุนตามหลัก
ปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อสงเสริม
สนับสนุนตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สนับสนุน
ประชาชนในเขต
ตำบลหนองพัน

ทา 

100,000 50,000 100 50 

3 โครงการคุมครอง 
ดูแลรักษา
ทรพัยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม 

เพื่อคุมครอง 
ดูแลรักษา
ทรพัยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

จัดกิจกรรให
ประชาชน 

 ต.หนองพันทา 
รวมกันมีสวนรวม
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ เชนอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

20,000 50,000 100 250 

รวม 140,000 110,000 100 78.58 

 
5. สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล      

 (เปนการสรุปผลในภาพรวมท้ังหมดที่อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 2565 ที่อยูในงบประมาณรายจายประจำป 
  6.1 เชิงปริมาณ (Quantity)  
   จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2565 มี จำนวน 376 โครงการ โดย
นำมาบรรจุไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 2565 จำนวน 63 โครงการ คิดเปนรอยละ 16.75  
  6.2 คุณภาพ (Quality)  
    ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น จำนวน 2 ครั้ง (แผนเพิ่มเติม
ฉบับที่ 5,6 ) 
  6.3 คาใชจาย (Cost)  
   โดยภาพรวมแลวเมื่อนำโครงการบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2565 
จำนวน 63 โครงการ มีโครงการที่ใชงบประมาณเกิน จำนวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 9.52 มีโครงการที่ใช
งบประมาณตรงตามแผนพัฒนาทองถิ ่น จำนวน 17 โครงการ คิดเปนรอยละ 26.98 และโครงการที่ใช
งบประมาณ ต่ำกวาแผนพัฒนาทองถ่ิน จำนวน 40 โครงการ คิดเปนรอยละ 63.50 
  6.4 เวลา (Time)  
    เวลาในการนำโครงการเขาสูกระบวนการจัดทำงบประมาณ เปนไปตามกำหนด 
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  6.4 การไดรับประโยชน 
    ประชาชนในเขตตำบลหนองพันทา ไดรับประโยชนจากการนำโครงการไปสูการปฏิบัติ โดยมี
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ภาพรวม รอยละ 
95.32 (ตามรายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการขององคการบริหารสวนตำบลหนอง
พันทา) จัดทำโดยมหาวิทยาลัยนครพนม  
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สวนท่ี 4 
สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
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1. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
1.1  กระบวนการจัดทำแผนพฒันาทองถิ่นเปนไปดวยความถูกตอง  สรุปไดดังนี้ 

  (1)  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน   
 

1.2  ผลการประเมินคุณภาพแผน  สรุปไดดังนี้  
(1)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ

สำหรับแผนพัฒนาทองถ่ิน เสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  
 (2)  คุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น มีคุณภาพดี แตยังมีขอควรปรับปรุง ในดานของจำนวน

โครงการที่มีจำนวนมาก แตสามารถนำไปบรรจุในขอบัญญัติไดนอย 
  
1.3  ผลการดำเนินการตามแผนพฒันาทองถิ่น 

(1)  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการ
พัฒนา    

  โครงการที่บรรจุในแผน    จำนวน   376  โครงการ 
  โครงการที่บรรจุขอบัญญัติ  จำนวน     63  โครงการ 

     คิดเปนรอยละ  16.75  ของแผนพัฒนาทองถิ่น 
   
2. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
 4.1  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

องคการบริหารสวนตำบลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองคกรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยูใกล
พื้นที่  ประชาชนสามารถติดตอไดสะดวก  มีเสนทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพื้นฐานจากหนวยงาน
เอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล  แตยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก  คืออยู
ไกลจากจังหวัด  บริการทางภาครัฐหลายอยางยังเขาไมถึง  ทำใหไมไดรับความสะดวกในการติดตอกับจังหวัด  
การพัฒนาบริเวณคาบเก่ียวยังไมสามารถดำเนินการได  การจราจรของถนนบางสายมีรถเปนจำนวนมากทำให
เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง 

4.2  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
องคการบริหารสวนตำบลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผูนำชุมชน มีความพรอมที่

จะใหความรวมมือ ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานครบถวน  ยึดยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น มีสิ่งแวดลอมที่ดี  อากาศบริสุทธิ์  ไมมีมลพิษ แตก็มีจุดออน  
คือ คนในวัยทำงาน  คนหนุมสาวอพยพไปหางานทำในเมืองและตางประเทศ  ราษฎรยากจน  สวนใหญ
ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยางเดียวทำใหขาดรายได  เปนชุมชนที่อยูหางไกลตัวเมือง ขาว
ของราคาแพลงขาดแหลงเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค  บรโิภคและเพื่อการเกษตรไมเพียงพอ  ในชวงฤดูแลง  

3.  ปญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน  
ปญหา 
(1)  ชวงฤดูแลงน้ำลดลงและมีปริมาณนอยไมเพียงพอ 
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(2)  อบต.มีแหลงน้ำในการใหบริการไมเพียงพอ  
อุปสรรค 
(1)  อบต. มีงบประมาณไมเพียงพอในการสรางแหลงกักเก็บน้ำ   
(2)  อบต. ยังไมสามารถเพิ่มแหลงกักเก็บน้ำได    

ขอเสนอแนะ  
(1)  เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพิ่มจำนวนสระกักเก็บน้ำ 
(2)  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธใหประหยัดน้ำ 
 

4.  ปญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
 ปญหา 

1)  องคการบริหารสวนตำบลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไวในขอบัญญัติไดรอยละ  16.75  ไมถึงรอย
ละ  50  ของแผนพัฒนาทองถิ่น   
 อุปสรรค 

1)  องคการบริหารสวนตำบลมีปญหา ความตองการที่จะตองดำเนินการอยูเปนจำนวนมาก   
2)  องคการบริหารสวนตำบลมีงบประมาณที่จำกัด        
ขอเสนอแนะ  

      1)  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเปนเรงดวนบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น     
2)  เห็นควรเรงรัดดำเนินโครงการที่ตั้งไวในขอบัญญัติใหไดมากวารอยละ 50 ของแผนพัฒนาทองถ่ิน   

 
5.  ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคการบริหารสวนตำบล 

คณะกรรมการติดตามไดเสนอความเห็นหลังจากไดพิจารณาขอมลูรายละเอียดผลการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนาดังนี้ 
-  ดำเนินการพิจารณาและมีขอเสนอแนะดังนี้ 

เพื่อใหการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา  มีระดับความสำเร็จที่
สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวและประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีขอเสนอแนะ  ดังนี้   
    การดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบล 
   1)  การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น ควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปน
กรอบในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและใหมีความสอดคลองกัน   

2)  การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะ  
การคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

3)  ควรเรงรัดใหมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที ่ตั้งในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายใหสามารถดำเนินการไดในปงบประมาณน้ัน   

4)  อบต.หนองพันทาควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแตละดานท่ีจะตองดำเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม  
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สวนท่ี 5 
ประมวลผลภาพผลการดำเนินงาน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

1.ช่ือโครงการ อบรมกฎหมายใหแกบุคลากรและประชาชน ประจำป ๒๕๖๕ 

2.งบประมาณในขอบัญญัติ   10,000 บาท 

3.งบประมาณที่ใช   9,900 บาท 

4.วันที่ดำเนินโครงการ   9  กันยายน  2565 

5.วันเสร็จสิ้นโครงการ    9  กันยายน  2565 

6.ผูรับผดิชอบโครงการ  (น.ส.พัชณี คำสอน) นิติกรปฏิบัติการ 

7. ภาพถายประกอบ 
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1.ช่ือโครงการ อบรมใหความรูเก่ียวกับการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำป ๒๕๖๕ 

2.งบประมาณในขอบัญญัติ   10,000 บาท 

3.งบประมาณที่ใช   9,900 บาท 

4.วันที่ดำเนินโครงการ   9  กันยายน  2565 

5.วันเสร็จสิ้นโครงการ    9  กันยายน  2565 

6.ผูรับผดิชอบโครงการ  (น.ส.พัชณี คำสอน) นิติกรปฏิบัติการ 

7. ภาพถายประกอบ 
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1.ช่ือโครงการ “โครงการ อบต.รวมใจ รวมใจสูชุมชน” ประจำป 2565                              

2.งบประมาณในขอบัญญัติ    10,000    บาท                                                              

3.งบประมาณที่ใช              5,909      บาท                                                                

4.วันที่ดำเนินโครงการ    เดือนตุลาคม  2564  ถึง  เดือนกันยายน   2565                              

5.วันเสร็จสิ้นโครงการ     27  พฤษภาคม  2565                                                           

6.ผูรับผดิชอบโครงกา     นางสาวจรวยพร ประสาททอง                                                   

7. ภาพถายประกอบ 
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1.ชื่อโครงการ  โครงการลดอุบัติเหตทุางทองถนน 

2.งบประมาณในขอบัญญัต ิตั้งไว 10,000 บาท 

3.งบประมาณท่ีใช..........6,515...บาท.................................................................................... 

4.วันท่ีดำเนินโครงการ................วันที่ 11 ถึง 17 เมษายน 2565............................................ 

5.วันเสร็จสิ้นโครงการ..................วันที่ 17 เมษายน 2565........................................................ 

6.ผูรับผิดชอบโครงการ.....นาย จักรพงษ  สุวรรณพันธ................................................................ 

7. ภาพถายประกอบ 
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1.ช่ือโครงการ.........หนวยจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปงบประมาณ 2565............................. 

2.งบประมาณในขอบัญญัติ.......20,000.00 บาท.................................................................... 

3.งบประมาณที่ใช.........19,582.00 บาท................................................................................ 

4.วันที่ดำเนินโครงการ....4..เมษายน 2565............................................................................. 

5.วันเสร็จสิ้นโครงการ......25.เมษายน 2565.......................................................................... 

6.ผูรับผิดชอบโครงการ.....นายสมัย  สมภักดี............................................................................ 

7. ภาพถายประกอบ 
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1. ชื่อโครงการ   โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการตำบลหนองพันทา 

2. งบประมาณในขอบัญญัติ 695,000 บาท 

3. งบประมาณที่ใช  633,000 บาท  

4. วันท่ีดำเนินโครงการ  1   ตุลาคม     2564 

5. วันเสร็จสิ้นโครงการ  30  กันยายน  2565 

6. ผูรับผดิชอบโครงการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

7. วัตถุประสงคของโครงการ - เพ่ือดำเนินกิจกรรมการกำจัดขยะแบบครบวงจรในพื้นที่ตำบลหนองพัน
ทา 
     ไดแก การคดัแยกขยะ การออกจัดเก็บขยะในชุมชน การกำจัดและทำความ
สะอาด 
     พ้ืนที่สาธารณะ 

8. ประโยชนที่ไดรับ  ชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองพันทา มีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลัก 
    สุขาภิบาล ชุมชนเกิดความสะอาด นาอยู 

9. ภาพถายประกอบ 
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1. ชื่อโครงการ   โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรองและชุมชน 

2. งบประมาณในขอบัญญัติ 20,000 บาท 

3. งบประมาณที่ใช  6,570 บาท คงเหลือ  13,430  บาท 

4. วันท่ีดำเนินโครงการ  1   ตุลาคม     2564 

5. วันเสร็จสิ้นโครงการ  30  กันยายน  2565 

6. ผูรับผดิชอบโครงการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

7. วัตถุประสงคของโครงการ - เพ่ือรักษาความสะอาดในชุมชน/หมูบาน และถนนสายหลักสายรอง ใน
    เขตพ้ืนที่ตำบลหนองพันทา 

8. ประโยชนที่ไดรับ  ชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองพันทา มีความสะอาด นาอยู 

9. ภาพถายประกอบ 
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1. ชื่อโครงการ     โครงการควบคุมและปองกันโรคติดตอ กิจกรรมปองกันโรคติดตออ่ืนๆ  
    (โควิด-19) 
2. งบประมาณในขอบัญญัติ     50,000  บาท 
3. งบประมาณที่ใช    8,460  บาท  โอนงบลด 20,000 บาท คงเหลือ  21,540 บาท 
4. วันท่ีดำเนินโครงการ   1 กุมภาพันธ 2565 
5. วันท่ีเสร็จส้ินโครงการ  30 กันยายน 2565 
6. ผูรับผดิชอบโครงการ    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

7. วัตถุประสงคของโครงการ - เพ่ือควบคุมปองกันการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

    - เพ่ือสรางความตระหนักใหแกประชาชนในการเฝาระวังและปองกันโรค
    ติดเชื้อไวรัสโรนา 2019  
8. ประโยชนที่ไดรับ  - ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถปองกันโรคระบาดโดยเริ่มจาก
    ตนเอง 
    - สามารถควบคุมปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอ โรคติดเชื้อไวรัสโค
    โรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่ตำบลหนองพันทาได 

9. ภาพถายประกอบ 
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1. ชื่อโครงการ   โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาตามพระราชปณธิานศาสตราจารย  
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเดจ็พระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี 
2. งบประมาณในขอบัญญัติ     50,000  บาท 
3. งบประมาณที่ใช    49,000  บาท  คงเหลือ  1,000  บาท 
4. วันท่ีดำเนินโครงการ   21 มิถุนายน 2565 
5. วันท่ีเสร็จส้ินโครงการ  27 มิถุนายน 2565 
6. ผูรับผดิชอบโครงการ    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
7. วัตถุประสงคของโครงการ - เพ่ือใหสุนัขและแมวในเขตองคการบริหารสวนตำบลหนองพันทาไดรบั
    วัคซีนปองกันโรคสุนัขบาอยางตอเนื่อง 
    - เพ่ือปองกันการเกิดโรคพิษสุนัขบาในพ้ืนที่ตำบลหนองพันทา 
8. ประโยชนที่ไดรับ  - สนุัขและแมวในเขตองคการบริหารสวนตำบลหนองพันทาไดรับวัคซีน
    ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

- ไมพบผูปวยดวยโรคพิษสุนัขบาในเขตพื้นที่ตำบลหนองพันทา 
9. ภาพถายประกอบ 
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1. ชื่อโครงการ   “กิจกรรมสำรวจขอมูลจำนวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว” ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาตามพระราชปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเดจ็พระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัติย
ราชนารี 
2. งบประมาณในขอบัญญัติ     10,000  บาท 
3. งบประมาณที่ใช    4,800  บาท  คงเหลือ  5,200  บาท 
4. วันท่ีดำเนินโครงการ   14 มีนาคม 2565 
5. วันท่ีเสร็จส้ินโครงการ  25 มีนาคม 2565 
6. ผูรับผดิชอบโครงการ    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
7. วัตถุประสงคของโครงการ - สำรวจจำนวนขอมูลสุนัขและแมวในพ้ืนที่ตำบลหนองพันทา เพ่ือขึ้น 
    ทะเบียนสัตวมีเจาของและไมมีเจาของ 
8. ประโยชนที่ไดรับ  - สนุัขและแมว ทั้งท่ีมีเจาของและไมมีเจาของในพ้ืนท่ีตำบลหนองพันทา  
     ไดรับการขึ้นทะเบียนสัตว 
9. ภาพถายประกอบ 
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1. ชื่อโครงการ     โครงการรักษน้ำ รักษสิ่งแวดลอม 
2. งบประมาณในขอบัญญัติ     20,000  บาท 
3. งบประมาณที่ใช    18,240  บาท  คงเหลือ  1,760  บาท 
4. วันท่ีดำเนินโครงการ   21 กรกฎาคม 2565 
5. วันท่ีเสร็จส้ินโครงการ  21 กรกฎาคม 2565 
6. ผูรับผดิชอบโครงการ    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
7. ภาพถายประกอบ 
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1. ชื่อโครงการ     โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข 
2. งบประมาณในขอบัญญัติ     240,000  บาท 
3. งบประมาณที่ใช    240,000  บาท   
4. วันท่ีดำเนินโครงการ   6 กันยายน 2565 
5. วันท่ีเสร็จส้ินโครงการ  30 กันยายน 2565 
6. ผูรับผดิชอบโครงการ    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
7. ภาพถายประกอบ 
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ภาคผนวก 
 

 1. ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตำบลหนองพันทา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  
 2. สำเนารายงานผลการดำเนินโครงการ(ดานโครงสรางพื้นฐาน) 


















































