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ค าน า 

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นข้ึน 1 คณะ มีหน้าที่ ก าหนดแนวทาง วิธีการ ในการ ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ ความเห็นที่ได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ สภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซ่ึง
อาจจะประชุมภายหลังเดือนเมษายนและตุลาคมก็ได้ บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล            
นาแสง (พ.ศ.2560–2562) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 เมษายน 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ในนามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนนาแสง ขอขอบคุณผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง พนักงานส่วนต าบล คณะกรรมการฯ ทุกท่าน และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ประชาชนที่ร่วมกันในการรวบรวมข้อมูล ให้ความร่วมมือในการด าเนินการของ คณะกรรมการฯ ให้ส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี  
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บทที่ 1 
บทน า 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ก าหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนด
แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะด าเนินการติดตามและประเมินผลเองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

1.1 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 การติดตามและประเมินผล เป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งสามารถชี้ถึงผลการด าเนินงานและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานให้เป็นไปโดยบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนการ
พัฒนาตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย 
 การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ 
โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ท างาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าเกินท่ีก าหนดไว กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไมได้รับประโยชนหรือได้รับน้อยกว่า
ที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ เกิดความขัดแย้ง
ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชนจากโครงการ ในทางตรง
ข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้น
ในโครงการและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ
กลุ่มเป้าหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน เป็นต้น ดังนั้น การติดตามจึงเป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการด าเนินงานกิจกรรมของ
แผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนด าเนินงานว่า ได้ปฏิบัติตามที่ก าหนดรายละเอียดไว้
หรือไม่ มีความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากรหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ เพ่ือทราบความก้าวหน้าของกิจกรรมหรือ
โครงการดังกล่าว เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในการที่จะพิจารณาตัดสินใจสั่งการตามสมควรต่อไป 
เพ่ือให้โครงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 
 



 ในส่วนของ “การประเมินผล” (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน   
โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ
เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการ
ยุติการด าเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า
แผนงานที่ก าหนดไวได้มีการปฏิบัติหรือไม อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไป
แล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสูความส าเร็จของแผนงานที่ก าหนดไวหรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผล
ยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคลองกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด  
 ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ใน
การปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการ
ตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเท่ียงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
1. เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถ

ตอบสนองความต้องการและปัญหาของประชาชนได้ 
2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
3. เพ่ือน าไปทบทวนการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 
4. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นในการวางแผน

พัฒนาต่อไป 

1.3 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ดังนี้ 
1. ท าให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและ

แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวางแผนงานหรือโครงการได้ตรงเป้าหมาย แก้ปัญหา

ได้ถูกจุดและพัฒนาได้ตรงตามนโยบายที่วางไว้ 
3. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นกลไกส าคัญที่จะมุ่งไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา

ท้องถิ่น 
4. ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นทราบผลการด าเนินงานตามแผนงานหรือ

โครงการ เมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูลที่ชัดเจน เที่ยงตรงและเป็นปัจจุบัน สามารถ
เป็นเครื่องมือในการบริหารท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 2  

วิสยัทัศน์พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
วิสัยทัศน์การพัฒนา  ( Vision )  
 “ มุ่งความเป็นเลิศของงาน  บริการอยู่เป็นนิจ   เศรษฐกิจพอเพียง  ประสานเครือข่ายชุมชน  พัฒนาคน
ให้อยู่ดี  กินดี ” 
 
พันธกิจ  ( Mission )   
 ๑. เน้นการจัดระบบสาธารณูปการ  และสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ  มีคุณภาพ  และได้   
             มาตรฐาน  ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทั่วถึง 
 ๒. ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการให้สวัสดิการดูแลผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ ฯลฯ 
 ๓. เน้นการท างานตามหลักธรรมมาภิบาล  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 
 ๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีรายได้พอเพียง  ประชาชนมี 
              ส่วนร่วมในการส่งเสริม  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 ๕. สนับสนุนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 ๖. พัฒนาการบริหารงานด้านบุคลากร  การจัดเก็บภาษี  การให้บริการและอ านวยความ 
              สะดวกให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๗. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักถึงการมีส่วนร่วม  และเข้าใจในหน้าที่ของพลเมือง 
              ในระบอบประชาธิปไตย 
 ๘. เน้นการบริหารจัดการ  และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
เป้าประสงค์  ( Goal ) 
 ๑. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคเพียงพอ  มีคุณภาพ  และได้มาตรฐาน 
 ๒. ประชาชนใช้ชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีรายได้พอเพียง  มีเศรษฐกิจที่มั่นคง 
 ๓. มีระบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
 ๔. ประชาชนมีการศึกษาดี  มีการสืบทอดศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
 ๕. สังคมมีความเข้มแข็ง  อยู่ดี  มีสุข  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๖. มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล 
 ๗. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม  และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
๑.๑  ด้านการคมนาคมและการขนส่ง 

- ทางบก 
- ทางน้ า 

๑.๒  ด้านสาธารณูปโภค 
- แหล่งน้ า / ระบบประปาชนบท 

๑.๓  ด้านการผังเมือง 
๑.๔  ด้านการควบคุมอาคาร 
๑.๕  ด้านการควบคุมการถมดินในหมู่บ้าน 



 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 
๒.๑  ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
๒.๒  ด้านงานสวัสดิการสังคม 

- การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส 
๒.๓ ด้านการศึกษา 

- การจัดการศึกษาในระบบ 
- การจัดการศึกษานอกระบบ 
- การศึกษาตามอัธยาศัย 
- การศึกษาภายในครัวเรือนและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๒.๔  ด้านการสาธารณสุข 
- การสาธารณสุข  และการรักษาพยาบาล 
- การป้องกันและควบคุม   โรคติดต่อ 

2.5 การส่งเสริมการเกษตร 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 
3.๑  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพประชาชน 
3.๒ การส่งเสริมและอ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน 
3.๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.๔ การรักษาความสงบเรียบร้อยประสานงานอาสาสมัคร สอดส่องดูแลความผิดปกติของชุมชน 
3.5 การป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยวและกีฬา 
แนวทางการพัฒนา 
๔.๑  การพัฒนางานด้านการค้าและการลงทุน 
๔.๒ การพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว 
๔.3 การพัฒนางานด้านการกีฬา 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
๕.๑  ทางการพัฒนางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
๕.๒  การแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม 
5.3  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.4  การคุ้มครองดูแลรักษา ดิน น้ า และป่า 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
๖.๑  การพัฒนางานด้านการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.2  การพัฒนางานด้านอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี และวัฒนธรรม 
6.3  การพัฒนางานด้านการอนุรักษ์  ท านุบ ารุงรักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุในพ้ืนที่ 
 
 
 



 
๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นระบบการบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนา 

๗.๑  การพัฒนางานด้านขีดความสามารถ สมรรถนะ บุคลากรท้องถิ่นให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตได้ 
๗.๒  การพัฒนางานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการท างาน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๗.๓  การพัฒนางานด้านระบบการติดตามและ ประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๗.๔  การพัฒนางานด้านระบบบริหารจัดการ  การเงิน  การคลัง และงบประมาณ 
๗.๕  การพัฒนางานด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการให้บริการที่ทันสมัย  อย่างครบวงจร 
๗.๖  การพัฒนางานด้านสร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good Governance)  ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 3 

การติดตามและประเมนิผลการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวไิล  จังหวัดบึงกาฬ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  ได้ด าเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการ   
ต่างๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร และ
น ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 

1. การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  

การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

 

  

 

 

 



 

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 8 6,470,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 14 6,126,920.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษา ความสงบ 4 170,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและกีฬา 4 200,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 1 100,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

- - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 2 90,000.00 

รวม 33 13,156,920.00 
 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นาแสง มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,000,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับการบริการ
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้า 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,000,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ในหมู่บ้านใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวกขึ้น 

ถนน 

3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

900,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ในหมู่บ้านใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวกขึ้น 

ถนน 

4. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

900,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ในหมู่บ้านใช้
เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวกขึ้น 

ถนน 



5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,000,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ไฟฟ้า 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ต่อเติมหรือ
ซ่อมแซมอาคาร
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพ่ือให้เด็กมี
อาคารเรียนที่
ปลอดภัย 

อาคารในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

7. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างฝายชะลอ
น้ า,ฝายน้ าล้นเพื่อ
การเกษตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือกักเก็บน้ า
เพ่ืออุปโภค
บริโภค และเพ่ือ
การท าเกษตร 

ฝายชะลอน้ า,
ฝายน้ าล้น 

8. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง
รอบป่าช้าหนอง
เม็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

270,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ใช้เส้นทางในการ
คมนาคมได้
สะดวกขึ้น 

ถนน 

9. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการท้องถิ่น
เคลื่อนที่ (อบต.นา
แสง พบ
ประชาชน) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพ่ือให้บริการ
ประชาชนในการ
จัดเก็บภาษี 

อบต.นาแสง พบ
ประชาชน 

10. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานผู้น า
ชุมชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การปฎิบัติงาน
ผู้น าชุมชน 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ผู้น าชุมชน 

11. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม
การด าเนิน
กิจกรรมด้านการ
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพ่ือเพ่ิมบทบาท
ของการพัฒนา
สตรีในการ
พัฒนาชุมชน 

การพัฒนาสตรี
และครอบครัว 

12. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
ความรู้และทักษะ
แก่อาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุที่
บ้าน(อผส) 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพ่ือพัฒนา
ความรู้และ
ทักษะแก่
อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน 

โครงการ 

13. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดท า
และทบทวน
แผนพัฒนาสามปี 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพ่ือรวบรวม
ปัญหา ความ
ต้องการ 
โครงการของ

จัดท าและ
ทบทวน
แผนพัฒนาสามปี 



ชุมชน 
 

14. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

65,000.00 เพ่ือส่งเสริมด้าน
พัฒนาของเด็ก 

วันเด็กแห่งชาติ 

15. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขัน
กีฬาและเกมส์
การศึกษาของเด็ก
ปฐมวัย 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

40,000.00 เพ่ือส่งเสริมด้าน
พัฒนาของเด็ก 

แข่งขันกีฬาและ
เกมส์การศึกษา
ของเด็กปฐมวัย 

16. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสาย
สัมพันธ์วันบัณฑิต
น้อย 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

60,000.00 เพ่ือจัดกิจกรรม
ให้เด็กในวันจบ
การศึกษาระดับ
ก่อนวัยเรียน 

วันบัณฑิตน้อย 

17. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
ตามโครงการวัด
ส่งเสริมสุขภาพ 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

100,000.00 เพ่ืออุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
ตามโครงการวัด
ส่งเสริมสุขภาพ 

วัดส่งเสริม
สุขภาพ 

18. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

30,000.00 เพ่ือฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

19. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการเพิ่มเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้พิการ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

850,000.00 เพ่ือเพ่ิมเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้พิการ 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้พิการ 

20. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนกองทุน
สุขภาพต าบลนา
แสง(สปสช) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 เพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมของ
กองทุน สปสช. 

กองทุนสุขภาพ
ต าบลนาแสง
(สปสช) 

21. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนอาหาร
เสริม(นม) 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

2,073,920.00 เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนได้ดื่มนม
ทุกคน 

โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่(อ.1 - ป.6)
ศพด.3 แห่ง 

22. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

2,668,000.00 เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร 
ครบ 5 หมู่ 

โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่(อ.1 - ป.6)
ศพด.3 แห่ง 



 
 

23. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคมและ
รักษา ความ
สงบ 

ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000.00 เพ่ือทบทวน
ทักษะพ้ืนฐานใน
การปมพยาบาล
เบื้องต้นให้ทีมกู้
ชีพกู้ภัย 

อบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

24. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคมและ
รักษา ความ
สงบ 

สนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้
เพ่ือเอาชนะยา
เสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด 

25. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคมและ
รักษา ความ
สงบ 

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาล 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

60,000.00 เพ่ือป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล 

ป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วง
เทศกาล 

26. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคมและ
รักษา ความ
สงบ 

สนับสนุนกิจกรรม 
อปพร. 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพ่ือเป็นขวัญ
ก าลังใจแก่ อป
พร. และให้อป
พร.บ าเพ็ญ
ประโยชน์แก่
ชุมชน 

กิจกรรม อปพร. 

27. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการค้า 
การลงทุน การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา 

ส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
เชิงพุทธภูทอก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือเป็นแหล่ง
รองรับ
นักท่องเที่ยว ผู้
ปฏิบัติ ธรรมได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

วัดภูทอก 

28. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการค้า 
การลงทุน การ

โครงการจัดเก็บ
ข้อมูลความจ าเป็น
ขั้นพ้ืนฐาน (จปฐ) 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

20,000.00 เพ่ือจัดเก็บข้อมูล
ความจ าเป็นขั้น
พ้ืนฐาน (จปฐ) 

ข้อมูลความ
จ าเป็นขั้น
พ้ืนฐาน (จปฐ) 



ท่องเที่ยวและ
กีฬา 

29. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการค้า 
การลงทุน การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา 

การจัดการแข่งขัน
กีฬานาแสงเกมส์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือจัดการ
แข่งขันกีฬานา
แสงเกมส์ 

กีฬานาแสงเกมส์ 

30. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการค้า 
การลงทุน การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา 

โครงการเดิน-วิ่ง
เพ่ือสุขภาพ มินิ
มาราธอน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

60,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาทุกหมู่บ้าน 

เดิน-วิ่งเพ่ือ
สุขภาพ มินิ
มาราธอน 

31. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
และการ
อนุรักษ์ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะใน
พ้ืนที่ต าบลนาแสง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ริมถนนให้
สวยงาม 

ปลูกต้นไม้ริม
ถนนสายหลักขอ
ต าบลปรับปรุง
ภูมิทัศน์สายหลัก
ขอต าบล 

32. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ด ี

อุดหนุนโครงการ
จัดงานวัน
ยางพาราจังหวัด
บึงกาฬ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 เพ่ืออุดหนุน
ส านักงานจังหวัด
บึงกาฬในการจัด
งานวันยางพารา 

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดบึงกาฬ 

33. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
ที่ด ี

อุดหนุนโครงการ
สร้างพระบรมรา
ชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 
5 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 เพ่ืออุดหนุน
อ าเภอศรีวิไลใน
การจัดสร้างพระ
บรม ราชานุสาว
รีย์รัชกาลที่ 5 

พระบรมราชานุ
สาวรีย์ฯ ร. 5 

 
 
 

 

 



 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2560 
อบต.นาแสง ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมา
ณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมา
ณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประ
มาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 24.0 28.88 8.0 6.47 2.0 0.90 2.0 0.90 2.0 0.90 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 23.0 8.02 14.0 6.13 8.0 4.59 8.0 4.59 8.0 4.59 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและรักษา ความสงบ 

11.0 0.58 4.0 0.17 1.0 0.03 1.0 0.03 1.0 0.03 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

13.0 2.53 4.0 0.20 2.0 0.09 2.0 0.09 2.0 0.09 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ 

5.0 0.24 1.0 0.10 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8.0 1.28 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 8.0 0.28 2.0 0.09 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 
 

 



ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 

 -------  

        จากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2560 รอบเดือนตุลาคม 2560 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 

 1. การตั้งงบประมาณโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ควรตั้ง 
งบประมาณให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับการเบิกจ่ายจริง ซึ่งจะเห็นได้ว่าบางโครงการมีการตั้งงบประมาณไว้  

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ควรมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีละ 2 ครั้ง 
คือ เดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ของทุกปี  

3. ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนต้องมีการแนบแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  
และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้กับคณะกรรมการ 

 

 
 

 



 

 



 


