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ข้อมูลรายละเอยีด 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพ่ือความสอดคล้อง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 

 

 
 
 
 
 
 

โดย 
นายพงศ์พิชัย  ค าสุข   

ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ประธานอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 

อ าเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๔๑๔๙๕๑   



 
 

รายงานผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณา     
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้อง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 

 

 
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 
ต าบลเฝ้าไร่  อ าเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย 

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๔๑๔๙๕๑



ค ำน ำ 
 

 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ ข้อ ๓๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๒  รวมทั้งได้ด าเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ฉบับที่ ๑ และ ๒    
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ฉบับที่ ๑  และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  ครั้งที่ ๑ และ  ครั้งที่ ๒  แก้ไขแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ครั้งที่ ๒  ไปแล้วนั้น   

เพราะฉะนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจะต้องด าเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ซึ่งประกอบไปด้วย     

๑.  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ปีงบประมำณ   
พ.ศ. ๒๕๖๓  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒   

๒.  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นตำมแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและ
ประเมินผลยุทธศำสตร์และโครงกำร เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  รับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย    

 
ดังนั้น... 

 



 
-๒- 

 
ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  และด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือรายงานและ
เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพรทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่า
รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 

                                                                                 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 

 
 
 
 



 

 
 
เรื่อง                    หน้า  
 
ส่วนที่  1  บทน ำ            ๑–๑๔ 
 
ส่วนที่  ๒  สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน        ๑๕–๓๔ 
 
ส่วนที่  ๓  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ๓๕-๗๓ 
 
ส่วนที่  ๔  สรุปรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ปีงบประมำณ  256๓     

     แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)          ๗๓ 
     แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพรตามยุทธศาสตร์ ๗๔-๘๔ 
         การพัฒนา 
          (๑)  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)           
          (๒)  สรุปรายงานผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ  256๓          
     สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณา           ๘๕-๙๔ 
         การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา 
         ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
    

 
ส่วนที่  ๕   ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ                                                                     ๙๕         
  
ส่วนที่  ๖   ข้อเสนอแนะจำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ                                  ๑๐๕ 
                          
ส่วนที่  ๗   ภำพกำรด ำเนินงำน                                                           ๑๐๖ 
 
 
ภำคผนวก 
  

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



ส่วนที่  ๑ 
บทน ำ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

~ ๑ ~ 
 

                             
 
 

ส่วนที่ ๑ 
 

 

 
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ    

ที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ  เพ่ือประชาชน  
ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  แม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด     
ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยให้จัดท าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจั งหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู่ การจัดท างบประมาณ ที่มี
ประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

 
 

บทน าบทน าบทน า   
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๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  เพราะฉะนั้น   จึงต้องมีการติดตามและประเมิลผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้   ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. 
๒๕๖๒  รวมทั้ งได้ด าเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ฉบับที่  ๑ และ ๒    
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ฉบับที่ ๑  และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  ครั้งที่ 1 และ  ครั้งที่ ๒  แก้ไขแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ครั้งที่ ๒  ไปแล้วนั้น  
เพราะฉะนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จะต้องด าเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ซึ่งประกอบไปด้วย     

๑.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๓  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒   

๒.  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นตำมแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและ
ประเมินผลยุทธศำสตร์และโครงกำร เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
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ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  รับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย    
 

    

 
 
“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง 

“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร 
เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้า
หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้าน
ต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย   การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่
ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับ
ความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่
จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน 
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะ
เลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
เป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้
ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาก 
การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลั กเกณฑ์โดยใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

   

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการด าเนินการ
ใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วน 
เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  
ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผน
ยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบ
ต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ ใช่การ
ตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่า
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผน
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลา
ในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการ
วัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของ
นโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย 
(policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย 
(policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ  จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า  ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  
องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การ
วางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็
ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้
มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อ
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พบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้าย
เมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าทีเ่ลขานุการของคณะกรรมการ   
ให้กรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖  ข้อ  ๒๘  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๑๑  วรรค ๒  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพรตามระเบียบดังกล่าว
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ตามค าสั่งที่  ๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  มีผลนับตั้งแต่  วันที่  ๑๕  
มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป   

2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

3.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   
 

 
ขั้นตอนที่ ๓    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓)  ที่
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้ งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ  ๓๐ (๕)  ที่
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓   
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ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย
อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

~ ๘ ~ 
 

                             
 
 

 
 

 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ข้อ  ๗  และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  ดังนี้ 

๕ .๑   กรอบ เวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้ อ ง (relevance) ความพ อ เพี ย ง 
(adequacy)  ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของ
ประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิน่   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                                     มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมี
น้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  
มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

4.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

~ ๙ ~ 
 

                             
 
 

เด็กได้รับการศึกษาบนพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่ม
อาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพ
มั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

 
๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  
ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            

๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน

ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   
๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก
มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถกูก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเสียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     

๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และ

ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็น
ชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม ่

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดย

พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามี
ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและ
ทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมี
หมู่บ้านที่บางส่วน หรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

 
(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการ 
บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดข้ึนได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้
หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน        

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๖๓  รวมทั้งที่เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  และแก้ไข   
๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๕.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

  ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

5.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 

 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
น าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่ง

เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ 
มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการ

ด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการ
ด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
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สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผล
ตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   
 

๗.๑  กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำจะต้องด ำเนินกำรกำรวัดผลในเชิงปริมำณและเชิง
คุณภำพ 

       (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ในเชิงปริมาณ   

(๑.๑)  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
   (๑.๒)  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)      
  (๒)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  มีการวัดผลดังนี้   

(๒.๑)  แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)        
(๒.๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

(๒.๓)  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ  คงเหลือ  
และผลส าเร็จของโครงการ  โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดย
ผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการ
ติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม 

(๒.๔)  การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังอุดมพรในภาพรวม 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอุดมพรในแต่ละยุทธศาสตร์ 

(แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓  ตำมคู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดท ำและแปลง
แผนไปสู่กำรปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นร่วมกับหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์) 

6.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

~ ๑๓ ~ 
 

                             
 
 

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอุดมพร (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

 
 

 
 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                         

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้
การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง   

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก กค็วรยกเลิกท้ิงเสีย 

 
 

7.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

๑ นายวิเชียร  โคตะหา ประธานกรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗  บ้านค าโคน)    
๒ นายบรรลือ  ทาไทสงค ์ กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ 6 บ้านค าสะอาด) 
๓ นายสมควร  สุกรรณ ์ กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๔  บ้านหนองบัวเงิน) 
๔ นางสายฝน  คนซื่อ กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่  บ้าน)     
๕ นายวิทยา  ล าไพ   กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 8 บ้านอุดมพร)                
๖ นายสุพันธ์  เตโซ กรรมการ (ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ท้องถิ่นอ าเภอ)  
๗ นายปกครอง  ธานัง กรรมการ (ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง : ผ.อ.โรงเรียนบ้านโนนสะอาด) 
๘ นายจิตตไ์ทย  ประทมุซ้าย   กรรมการ (ผู้ทรงคณุวุฒิ : ท้องถิ่นอ าเภอเฝา้ไร่) 
๙ นายนิพล  กะวีกุล    กรรมการ (ผู้ทรงคณุวุฒิ :  )         

๑๐ นางสาววรนาถ  เนื่องล ี กรรมการ (หัวหน้าส่วนการบริหาร : รรก.กองการศึกษา) 
11 นางสาวธนพร  พรศร ี กรรมการ (หัวหน้าส่วนการบริหาร : รองปลัด อบต.) 
๑2 นายพนมกรณ์  อุยะติพัง   กรรมการ / เลขานุการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 

 
 
 
 
 
 

ล ำดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง 

๑ นายพัฒนพงษ์  พันธุระศรี ประธานอนุกรรมการ  (หัวหน้าส านักปลัด)  
๒ นางสาววาสนา  พันธ์พยัคฆ ์ อนุกรรมการ (หัวหน้าฝ่ายสวสัดิการและสังคม) 
๓ นายธนกร  อะโน อนุกรรมการและเลขานุการ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) 

 
 
 

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

 
 
 
 

8.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 
 

 

9.  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 
 

 



ส่วนที่  ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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ส่วนที่  ๒ 
 

 
 

 

 

สภาพทั่วไป 
       1.1 ประวัติความเป็นมา ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต 
เดิมต ำบลอุดมพรเป็นหมู่บ้ำนในเขตกำรปกครองของอ ำเภอโพนพิสัยต่อมำปี  ทำงรำชกำรได้แบ่งพ้ืนที่กำรปกครอง
ออกมำตั้งเป็น กิ่งอ าเภอเฝ้าไร่ ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทยลงวันที่ 7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2538 มีผลบังคับ
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน ปีเดียวกัน และต่อมำได้มีพระรำชกฤษฎีกำลงวันที่ 24 สิงหำคม พ.ศ. 2550 ยกฐำนะขึ้น
เป็น อ าเภอเฝ้าไร่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยำยน ปีเดียวกัน กระทรวงมหำดไทยได้ประกำศยกฐำนะต ำบล
อุดมพรจำกสภำต ำบล เป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.)   พ.ศ. 2539  เมื่อวันที่  19  มกรำคม 2539  
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่  113  ตอน ที่ 9 ง ลงวันที่  19  มกรำคม 2539   โดยกำรจัดตั้งตำม
ประกำศกระทรวงมหำดไทย  (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง ณ วันที่  23 มกราคม พ.ศ.
2551)  
ตั้งอยู่ที่  หมู่  8  ต ำบลอุดมพร  อ ำเภอเฝ้ำไร่  จังหวัดหนองคำย 43230  
-  โทรศัพท์  ๐๔2-414-951-  โทรสำร  ๐42-414-951 
 

ลักษณะท่ีตั้ง   
ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอุดมพร  ตั้งอยู่เลขที่ 122 หมู่ที่ 8 ต ำบลอุดมพร  อ ำเภอเฝ้ำไร่  จังหวัด
หนองคำย อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครเป็นระยะทำง  687 กิโลเมตร และอยู่ห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัด
หนองคำย   ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตำมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 212 (หนองคำย – บึงกำฬ) เป็น
ระยะทำง  45  กิโลเมตร จำกอ ำเภอเฝ้ำไร่ – อ ำเภอโพนพิสัย  26  กิโลเมตร จำกอ ำเภอเฝ้ำไร่- ต ำบลอุกดมพร  
16 กิโลเมตร รวมเป็นระยะทำงท้ังหมด 87  กิโลเมตร  
 

  ซึ่งปัจจุบันองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอุดมพร มีเขตกำรปกครอง ครอบคลุมพ้ืนที่รวม 14  หมู่บ้ำน  คือ
หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 14   ห่ำงจำกตัวอ ำเภอเฝ้ำไร่ระยะทำง 16  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ประมำณ   51   ตำรำงกิโลเมตร 
เนื้อท่ีประมำณ  32,436  ไร่  
ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล   
            ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร ประกอบด้วย 
                    หมู่ที่  ๑  บ้ำนโคกอุดม 
      หมู่ที่  ๒  บ้ำนค ำซิ 
       หมู่ที่  3  บ้ำนหนองบัวเงิน 
         หมู่ที่  4  บ้ำนนำดูน 
        หมู่ที่  5  บ้ำนโนนสะอำด 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/7_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2538
https://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
https://th.wikipedia.org/wiki/8_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
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  หมู่ที่  6  บ้ำนค ำสะอำด  
หมู่ที่  7  บ้ำนค ำโคนสว่ำง 

      หมู่ที่  8  บ้ำนอุดมพร 
       หมู่ที่  9  บ้ำนโพธิ์จุมพล 
         หมู่ที่  10 บ้ำนค ำบุญมี 
        หมู่ที่  11 บ้ำนบูรพำ 
  หมู่ที่  12 บ้ำนค ำแก้ว 

หมู่ที่  13 บ้ำนแสงสว่ำง 
  หมู่ที่  14 บ้ำนใหม่พัฒนำ 
 
อาณาเขต  องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  มีอำณำเขตดังนี้ 
 
ทิศเหนือ        ติด  เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำดี ระยะทำง 3.5  กิโลเมตร 
ทิศตะวันออก  ติด  แม่น้ ำสงครำม เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงหม้อทอง อ ำเภอบ้ำนม่วง  จังหวัดสกลนคร 
                        ระยะทำง 5.0  กิโลเมตร 
ทิศใต ้          ติด   เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนจันทร์  อ ำเภอบ้ำนดุง จังหวัดอุดธำนี ระยะทำง  10.0  
                        กิโลเมตร  
ทิศตะวันตก   ติด   เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเซิม อ ำเภอโพนพิสัย ระยะทำง 8.0 กิโลเมตร 
 

        ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
         ภูมิประเทศของต ำบลอุดมพรมีลักษณะเป็นที่ดอน และพ้ืนที่บำงส่วนเป็นที่รำบลุ่ม ตั้งอยู่ทำงภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของภำคอิสำนตอนบน พ้ืนที่ไม่ติดแม่น้ ำโขงแต่ติดแม่น้ ำสงครำม เป็นพ้ืนที่ส ำหรับที่
อยู่อำศัยประมำณ ๖๐%  เป็นพ้ืนที่ส ำหรับกำรเกษตร ๓๕ %  และมีพ้ืนที่ส่วนอ่ืน ๕%  มี ๓ ฤดูกำล  (ฤดูร้อน  
ฤดูฝน ฤดูหนำว) 
 
       ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

จำกสภำพภูมิประเทศ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอุดมพรเป็นที่ดอน  ซึ่งเหมำะแก่กำรเพำะปลูกพืชไร่  
หลำยชนิดและมีพ้ืนที่บำงส่วนเป็นที่รำบลุ่มแม่น้ ำสงครำม เหมำะแก่กำรท ำนำ  แต่มีน้อยเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ทั้งหมด 

 ภูมิอำกำศ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอุดมพร  ตั้งอยู่ในละติจูดต่ ำได้รับอิทธิพล ลมมรสุม ทุกฤดูกำล  
โดยในช่วงเดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนกุมภำพันธ์  จะได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท ำให้อำกำศ
หนำวและแห้งแล้ง  ส่วนตั้งแต่เดือนพฤษภำคมถึงเดือนกันยำยน    จะได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้
ท ำให้เกิดฝนตก  สภำพภูมิอำกำศโดยทั่วไปจึงแบ่งออกได้  3  ฤดู  คือ 
 ฤดูฝน    เริ่มตั้งแต่ปลำยเดือนพฤษภำคม – กลำงเดือน ตุลำคม ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ยตลอดปีประมำณ 
1,800 มิลลิเมตร 
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนกลำงตุลำคม – กลำงเดือน กุมภำพันธ์ อุณหภูมิต่ ำสุดเฉลี่ยตลอดปีประมำณปี
ประมำณ  18  องศำเซลเซียส 
 ฤดูร้อน   เริ่มจำกกลำงเดือนกุมภำพันธ์  - ปลำยเดือนพฤษภำคม  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยตลอดปีประมำณ 
38  องศำเซลเซียส 
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     ๑.๔  ลักษณะของดิน 
          ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรำย  ประมำณ  ๗๕%  ดินลูกรังประมำณ ๑๕ % ลักษณะ
ดินในพื้นท่ีเป็นดินเหนียวประมำณ ๑๐ %   
 
     ๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
          มีแหล่งน้ ำที่ใช้ส ำหรับ  อุปโภค-บริโภค  จ ำนวน  11  แห่ง   แหล่งน้ ำทั้งหมด 11 แห่งเคยเป็น
แหล่งน้ ำที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติและต ำบลอุดมพรได้ด ำเนินกำรปรับปรุงก่อสร้ำงขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับกำรอุปโภค
และบริโภคของประชำชน  ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ ขนาด ไร ่ พื้นที่ เกษตร ประปา 
1 อ่ำงซิ  ม.2 / / 
2 หนองสองห้อง  ม.2 /  
3 หนองไซโตน  ม.3 /  
4 หนองบัว  ม.3 /  
5 อ่ำงเก็บน้ ำห้วยโคนแล้ง  ม.4 / / 
6 อ่ำงเปลือย  ม.5 / / 
7 หว้ยโคนแล้ง  ม.7 / / 
8 อ่ำงเก็บน้ ำบ้ำนโพธิ์  ม.9 / / 
9 หนองอ้อน้อย  ม.3 /  

10 ฝำยลำด  ม.8 /  
11 บ่อบำดำล    / 

 
        ๑.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในเขตต ำบลอุดมพรไมมี่ป่ำไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชำวบ้ำนปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ   
และทำงรำชกำรปลูกในวันส ำคัญของชำติ  เช่น  ต้นยำงนำ ต้นคูณ สวนยำงพำรำ เป็นต้น 
 
 
 
                    เขตการปกครอง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอุดมพร มีเขตกำรปกครอง ครอบคลุมพ้ืนที่รวม 14  
หมู่บ้ำน  คือหมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 14  รวมเนื้อที่  51  ตำรำงกิโลเมตร ประมำณ 32,436  ไร่  กำรบริหำรแบ่ง
ออกเป็น  2  ส่วนคือ   
        2.1 ส่วนก าหนดนโยบาย  ได้แก่  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอุดมพร  ประกอบด้วย
กรรมกำร 2 ฝ่ำย คือฝ่ำยนิติบัญญัติ และฝ่ำยบริหำร 
      1) ฝ่ำยนิติบัญญัติ  ประกอบด้วย  ประธำนสภำ รองประธำนสภำ และสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
อุดมพร ปัจจุบัน รวม  24  คน 
      2) ฝ่ำยบริหำร  ประกอบด้วย  คณะผู้บริหำรท้องถิ่น  โดยมีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอุดมพร  เป็น
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรประกอบด้วยรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 2 คน , และเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 1 คน 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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        2.2.ส่วนน านโยบายไปปฏิบตัิหรือส่วนประจ า  ประกอบด้วยพนักงำน  ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำน
จ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่ปฏิบัติหน้ำที่ใน/ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กองคลัง / กองช่ำง/  
กองกำรศึกษำ/ และกองสวัสดิกำรสังคม โดยมีปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นหัวหนำ้ของฝ่ำยประจ ำ 
 
โครงสร้างการบริหารงาน   แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  ด้ำนกำรเมือง  ประกอบด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
และด้ำนกำรบริหำร  ประกอบด้วยส่วนรำชกำรและพนักงำนประจ ำ  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 
 
 
 
โครงสร้างด้านการเมือง  ประกอบด้วย 
       คณะบริหำร 
       1.  นำยบรร  ยะประภำ     นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
       2.  นำยรำชัญ  คงดี             รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
       3.  นำยเหลือบ  ทระเทพ            รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
       5.  นำยใบศรี  อุบลเกิด             เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(วาระ 4 ปี) 

สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

(ส.อบต.24 คน) 

คณะผู้บริหาร 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  1 คน 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  2  คน 
เลขานุการนายกฯ 1 คน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน 

ส านักปลัด อบต. กองงานต่างๆ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

เลือก 
ควบคุม 
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       สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
       1.  นำยวิเชียร  โคตะหำ   ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
       2.  นำยไพทูรย์  สุวิชนม์   รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
       3.  นำยเศรษฐกิจ เวียงอินทร์  ปลัด ฯ  เลขำสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
       4.  นำวริชำ  อ้นนอก             สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
       5.  นำยอุทัย  ไหมโบรำณ   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
       6.  นำยด ำรง  รัตนวงษำ            สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
       7.  นำยวิสูตร  เหล่ำธรรม   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
       8.  นำยสุนทอน  แก้วเกิดมี                       สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
       9.  นำงสำวทองเลี้ยม  มูลสูตร  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
       10. นำยธงชัย  เกียดนอก             สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
       11.  นำยจันทร์เพ็ง ไชยโยกุล                    สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
       12.  นำยบรรจง  วะสมบัติ            สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่ำนต ำบล 
       13.  นำยสมหมำย  แสนสง่ำ  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
       14.  นำยบรรลือ  ทำไทยสงค์  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
       15.  นำยสมหมำย  ทวีกัน            สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
       16.  นำยระยอง  ทองโคตร            สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
       17.  นำยเรืองศิลป์  แสงจันทร์  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
       18. นำงยวน  พันธุ์วงศ ์   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
       19. นำยทองวัน  เป้ำทอง   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
       20.  นำยค ำสี  พะนำวำส   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
       21.  นำงระเบียบ  บุญทำ            สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
       22.  นำยบรรจง  พันสุรี   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
       23.  นำยอำชำ  ทองค ำ   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
       24. นำยสมควร  สุกรรณ์   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสำวนต ำบล 
       โครงสร้างด้านการบริหาร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอุดมพร แบ่งส่วนรำชกำรเป็น  4  กอง  และ 1หน่วยงำนภำยในมีอัตรำก ำลัง พนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วน 16 คน  พนักงำนจ้ำงภำรกิจ 11 คน พนักงำนจ้ำงชั่วครำว23 คน     รวมทั้งสิ้น 50  คน 
อัตรำก ำลังพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและลูกจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอุดมพร 
                     สังกัด จ ำนวนพนักงำน  แยกตำมระดับ ร ว

ม 
ลูกจ้ำง รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 ภ ำ รกิ
จ 

ชั่วครำว 

1. ส ำนักปลัด - - 1  2 1 1 1 6 4 8 12 
2.กองช่ำง - - - - - 1 - - 1 1 7 8 
3.กองคลัง - - - - - - 1 - 1 4 2 6 
4. กองกำรศึกษำ - - 5 - - 1 - - 6 2 5 7 
5.กองสวัสดิกำรสังคม - 1 - - - 1 - - 2 - 1 1 

รวม - 1 6 - 2 4 2 1 16 11 23 50 
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การเมืองและการบริหาร 

 โครงสร้ำงและอัตรำก ำลังในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอุดมพร 
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอุดมพร 
เลือกตั้งเมื่อวันที่   7  ตุลำคม  2555 แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น  1  เขต   รวมหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น  14  หน่วย
 จ ำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด  5,260  คน 
 
เขตเลือกตั้งท่ี  1  (สมำชิก  28  คน)  มี  14  หน่วยเลือกตั้ง 
 มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง   5,260  คน 
 ผู้มำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   3,845  คน 
 ผู้ไม่มำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   1,415  คน 
 คิดเป็นร้อยละ    73.09    
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยตรง 
 จ ำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด  5,260  คน 
 ผู้มำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   3,845  คน 
 คิดเป็นร้อยละ    73.09  
อัตราก าลังพนักงาน และลูกจ้าง 
 พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน   15  คน 
 ลูกจ้ำงประจ ำ    จ ำนวน   1    คน 
 พนักงำนจ้ำง อบต.   จ ำนวน   34  คน 
  รวมจ ำนวนทั้งสิ้น   50  คน 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1. รักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน 
2. ให้มีและบ ำรุงทำงบก-ทำงน้ ำ 
3. รักษำควำมสะอำดถนนหรือทำงเท้ำและที่เป็นทำงสำธำรณะ รวมทั้งกำรก ำจัดขยะมูลฝอย 
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
5. ให้มีเครื่องมือใช้ในกำรดับเพลิง 
6. ให้รำษฎรได้รับกำรศึกษำอบรม 
7. หน้ำที่อ่ืนๆ ซึ่งมีค ำสั่งกระทรวงมหำดไทยหรือกฎหมำยบังคับให้เป็นหน้ำที่ของ อบต. 

อ านาจหน้าที่ ท่ีเลือกปฏิบัติ 
1. ให้มีน้ ำสะอำดและน้ ำประปำ 
2. ให้มีโรงฆ่ำสัตว์ 
3. ให้มีสุสำน และ ฌำปนสถำน 
4. บ ำรุงและส่งเสริมกำรท ำมำหำกินของรำษฎร 
5. ให้มีและบ ำรุงสถำนที่กำรพิทักษ์รักษำคนเจ็บไข้ 
6. ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืนๆ 
7. ให้มีกำรบ ำรุงถนนและทำงระบำยน้ ำ 
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        ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
รำยชื่อผู้น ำ และข้อมูล หมู่บ้ำนชุมชนต ำบลอุดมพร/กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ 

หมู่
ท่ี 

ชื่อบ้ำน 
จ านวนประชากร 

จ ำนวน
ครัวเรือน 

ชื่อผู้น ำ 
ชำย หญิง รวม 

1 บ้ำนโคกอุดม 236 216 452 140 นำยบพิตร  ค ำมัส 098-2046993 
2 บ้ำนค ำชิ 332 331 663 198 นำงธัญญำรัตน์ ไปเจอะ 089 2609832 
3 บ้ำนหนองบัวเงิน 225 235 463 136 นำยชำตรี แก้วเกิดมี 085 6628107 
4 บ้ำนนำดูน 110 104 214 96 นำยปัญญำ  หัดโนนตุ่น 087 1046921 
5 บ้ำนโนนสะอำด 430 423 853 245 นำยเรืองเดช บ้ำนต ำรวจ 088 5387802 
6 บ้ำนค ำสะอำด 359 389 748 206 นำยใส  ศรีพลลำ 080 7424185 
7 บ้ำนค ำโคนสว่ำง 424 413 837 239 นำยพะยอม  สุทธปิระภำ 081 6894986 
8 บ้ำนอุดมพร 273 250 523 149 นำยวิทยำ  ล ำไพ 087 9339117 
9 บ้ำนโพธิ์จุมพล 174 195 369 123 นำยนิพล  กะวีกุล 080 7883110 

10 บ้ำนค ำบุญมี 217 202 419 130 นำงทวี  ทองค ำ  
11 บ้ำนบูรพำ 508 530 1,038 256 นำยประยูร  พันธศิริ 082 1204104 
12 บ้ำนค ำแก้ว 198 196 394 112 นำยใบศรี  ชัยโพนงำม 087 9473309 
13 บ้ำนแสงสว่ำง 190 190 380 123 นำงสุพำพรรณ  วงชำรี 083 3860458 
14 บ้ำนใหม่พัฒนำ 230 242 472 113 นำยล ำดวน  กิดนำม 088 7575257 

รวม 3,990 3,916 7,825 2,263  

 
 
 
        4.1 การศึกษา 
     โรงเรียนประถมศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  3  แห่ง  คือ  

1.โรงเรียนบ้ำนค ำโคนสว่ำง ครู 12 คน /นักเรียน 141 คน 
    2.โรงเรียนบ้ำนโนนสะอำด ครู 27 คน /นักเรียน 357 คน 

3.โรงเรียนเวทีรำษฎร์บ ำรุง ครู 25 คน /นักเรียน 465 คน 
 

     มีศูนย์พัฒนำเด็กก่อนเกณฑ์ 4  แห่ง  คือ  
1.ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนเกณฑ์บ้ำนโนนสะอำด      ครู 3 คน /นักเรียน 57 คน 
2.ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนเกณฑ์บ้ำนค ำโคนสว่ำง     คร ู2 คน /นักเรียน 42 คน 
3.ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนเกณฑ์บ้ำนโคกอุดม         ครู 3 คน /นักเรียน 39 คน   
4. และศูนย์พัฒนำเด็กก่อนเกณฑ์บ้ำนใหม่พัฒนำ ครู 2 คน/ นักเรียน 52 คน 

 
 
 
 

๓.  ประชากร 
 

4.  สภาพทางสังคม 
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        ๔.๒ สาธารณสุข 

จำกกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนพบว่ำ  ประชำชนกรส่วนมำกมีสุขภำพที่ดี  มีกำรคัดกรองสุขภำพ
ให้กับประชำชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชำกรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคควำมดัน เบำหวำน  โรคเอดส์  
โรคไข้เลือดออก  มือ-ปำก-เท้ำในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมำก มีสถิติเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล  ปัญหำคือประชำชน
บำงรำยไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภำพประจ ำปี  กำรแก้ไขปัญหำ คือ ต ำบลอุดมพรและหน่วยงำน
สำธำรณสุข โรงพยำบำล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นควำมส ำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับ
หนึ่ง  ประชำชนให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี  จำกกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำน บำงครัวเรือนไม่ได้กินอำหำรที่ถูก
สุขลักษณะ  กำรใช้ยำเพ่ือบ ำบัดอำกำรเจ็บป่วยที่ไม่เหมำะสม  กำรออกก ำลังกำยยังไม่สม่ ำเสมอ  และประชำกร
ส่วนมำกไม่ได้รับกำรตรวจสุขภำพ  ปัญหำเหล่ำนี้ ต ำบลอุดมพรพยำยำมอย่ำงยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับ
โรงพยำบำล  สำธำรณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหำ   

 
      (1)หน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข 

- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 2 แห่ง 
1.โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพโคกอุดม ม.1 บ้ำนโคกอุดม เบอร์โทร..........-.......... 
2.โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพอุดมพร ม.5  บ้ำนโนนสะอำด เบอร์โทร......-.......... 

           3.  คลินิกเอกชน  จ ำนวน  ๒  แห่ง    
       (2) สิ่งแวดล้อมและงำนก ำจัดขยะมูลฝอย 

1.จ ำนวนรถขยะ 1 คัน 
2.ครัวเรือนที่ใช้ถังขยะ  836 ครัวเรือน 
 

๔.๓ อาชญากรรม 
  อยู่ในควำมรับผิดชอบของสถำนีต ำรวจภูธรเฝ้ำไร่  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอุดมพร  ได้จัดตั้ง
ศูนย์อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน อบต.อุดมพร  เพ่ือช่วยเหลือรำษฎรที่ประสบสำธำรณภัยตลอด  24  
ชั่วโมง ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอุดมพร มีควำมพร้อมทำงด้ำนอุปกรณ์และเจ้ำหน้ำที่ป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย 

 กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
          1 สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี  (1 ม.ค.- 55  ธ.ค. 59)   จ ำนวน  35  ครั้ง  แยกเป็นไฟป่ำ  31  
ครั้ง ที่อยู่อำศัย  2  ครั้ง  และช่วยเหลือภัยแล้ง  105  ครั้ง 
  2  ควำมสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำกเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่ำนมำ  (ไม่มีผู้เสียชีวิตและผู้บำดเจ็บ)  
ผู้เสียชีวิต  -   คน  ผู้บำดเจ็บ  -  ครั้ง  ทรัพย์สินมูลค่ำ  -  บำท 
  3  บริกำรช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุ และผู้ป่วยในเขตพ้ืนที่ ในรอบปี2558 จ ำนวน 318  รำย 
  4  รถบรรทุกน้ ำ ขนำดบรรจุ  60,000  ลิตร  จ ำนวน  1  คัน 
  5  รถยนต์ยนต์ส ำนักงำนและรถกู้ชีพ (รถปิ๊คอัพ)   จ ำนวน  3  คัน 

6 ถังเคมีชนิดผงเคมีชนิดแห้ง  จ ำนวน  50  ถัง 
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๔.๔ ยาเสพติด 
          ปัญหำยำเสพติดในชุมชนของต ำบลอุดมพร  จำกกำรที่ทำงสถำนีต ำรวจภูธรเฝ้ำไร่ได้แจ้งให้กับ

ต ำบลอุดมพรทรำบนั้นพบว่ำในเขตต ำบลอุดมพรมีผู้ที่ติดยำเสพติดแตเ่มื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่ำน้อย และยังไม่พบ
ผู้ค้ำ เหตุผลก็เนื่องมำจำกว่ำได้รับควำมร่วมมือกับทำงผู้น ำ  ประชำชน  หน่วยงำนของต ำบลอุดมพรที่ช่วยสอดส่อง
ดูแลอยู่เป็นประจ ำ กำรแก้ไขปัญหำของต ำบลอุดมพรสำมำรถท ำได้เฉพำะตำมอ ำนำจหน้ำที่เท่ำนั้น   
เช่น  กำรรณรงค์  กำรประชำสัมพันธ์  กำรแจ้งเบำะแส   

ฝึกอบรมให้ควำมรู้  ถ้ำนอกเหนือจำกอ ำนำจหน้ำที่  ก็เป็นเรื่องของอ ำเภอหรือต ำรวจแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ ต ำบลอุดมพรก็ได้ให้ควำมร่วมมือมำโดยตลอด   

 
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  ต ำบลอุดมพรได้ด ำเนินกำรด้ำนสงคมสังเครำะห์ ดังนี้ 

(๑) ด ำเนินกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสำนกำรท ำบัตรผู้พิกำร 
๔. ตั้งโครงกำรกำรจ้ำงนักเรียน/นักศึกษำท ำงำนช่วงปิดภำคเรียน   
๕. ต้ังโครงกำรช่วยเหลือผู้ยำกจน  ยำกไร้  รำยได้น้อย และผู้ด้อยโอกำสไร้ที่พ่ึง    
๖.  ตั้งโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมบ้ำนคนจน      
 
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  ต าบลอุดมพร / ตุลาคม 2561 
 

หมู่ที่ ผู้สูงอายุ รวม ผู้พิการ รวม 
ชาย หญิง  ชาย หญิง 

1 26 23 49 11 8 19 
2 29 45 74 12 13 25 
3 26 33 59 10 10 20 
4 10 12 22 6 1 7 
5 56 57 113 15 15 30 
6 45 54 99 14 10 24 
7 50 55 105 32 9 41 
8 22 29 51 8 5 13 
9 14 24 38 4 3 7 
10 24 25 49 5 13 18 
11 65 61 126 19 5 24 
12 18 24 42 5 8 13 
13 11 21 32 8 2 10 
14 29 28 57 6 14 20 
รวม 425 491 916 155 116 271 
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       ในเขตต าบลอุดมพรมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี ้

๕.1 การไฟฟ้า 
กำรขยำยเขตไฟฟ้ำ ปัจจุบันมีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหำคือไฟฟ้ำ

ส่องสว่ำงทำงหรือที่สำธำรณะยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจำกพ้ืนที่ที่มีควำมต้องกำร
ให้ติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงนั้นยังไม่เป็นที่สำธำรณะ  ต ำบลอุดมพรจึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เช่นเดียวกับถนน กำร
แก้ปัญหำคือ  ประสำนควำมร่วมมือกันในหลำยๆ ฝ่ำย เพื่อที่จะท ำควำมเข้ำใจกับประชำชน       
ในพ้ืนทีแ่ละวิธีกำรที่จะด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงไร  ทั้งนี้  ต ำบลอุดมพรก็ได้ตั้งงบประมำณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับทรำบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหำให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตต ำบล
อุดมพรมีไฟฟ้ำใช้  ดังนี้ 
 

(๑)  จ ำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้ำ   2,168  หลังคำเรือน 
  (๒)  ไฟฟ้ำสำธำรณะ   จ ำนวน   ๗๕  จุด   ครอบคลุมถนนทุกสำยในเขตต ำบลอุดมพร 
 

๕.2 การประปา 
กำรประปำ  ต ำบลอุดมพรมีกิจกำรประปำเป็นของต ำบลอุดมพรเอง สำมำรถให้บริกำรได้

ครอบคลุมทุกหลังคำเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ ำใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหำคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่อง
น้ ำประปำขุ่นบ่อยครั้ง สำเหตุเนื่องจำกเป็นท่อประปำเก่ำเกิดกำรตกตะกอนของน้ ำ และไม่มีแหล่งน้ ำดิบในกำร
ผลิตประปำต้องขอใช้จำกพ้ืนที่อ่ืนท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยมำก  ประปำของต ำบลอุดมพรยังไม่สำมำรถที่จะผลิตเป็น
น้ ำประปำส ำหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมำณสูงมำกในกำรด ำเนินกำร  ปัจจุบันต ำบลอุดมพรยังไม่ประสบปัญหำ
กำรขำดแคลนน้ ำสำมำรถที่จะจัดหำน้ ำดิบส ำหรับผลิตประปำให้ชุมชนได้ กำรแก้ปัญหำคือ กำรลงพ้ืนที่ด ำเนินกำร
แก้ไขตำมจุดที่เกิดปัญหำในทันที  กำรพิจำรณำโครงกำรต่ำงๆ  ที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้นั้น   เช่น  โครงกำร
ก่อสร้ำงโรงสูบจ่ำยสำรเคมีและเก็บสำรเคมีกำรประปำ ฯลฯ   ต ำบลอุดมพรก็ได้น ำบรรจุในแผนพัฒนำสำมปี
เพ่ือที่จะพิจำรณำด ำเนินกำรในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมำณและควำมจ ำเป็นก็สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ต่อเนื่อง  
เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนต่อไป  ปัจจุบันประชำชนมีประปำใช้  ดังนี้ 

(๑)  จ ำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ ำประปำ    1,994   หลังคำเรือน 
(๒)  หน่วยงำนเจ้ำของกิจกำรประปำ  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ๑  แห่ง 
(๓)  ปริมำณกำรใช้น้ ำประปำเฉลี่ย    ๕๐๐ – ๕๕๐   ลบ.ม.  ต่อวัน 
(๔)  แหล่งน้ ำดิบที่ใช้ผลิตน้ ำประปำได้จำก 

       อ่ำงซิ         (    /   )  
ห้วยเปลีอย     (    /   )   

       ห้วยโคนแล้ง    (   /    ) 
แหล่งน้ ำใต้ดิน  (   /    )   
 

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
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        5.3 ถนนและการคมนาคม 

 
ล าดับ รายการ ระยะทางรวม 

กิโลเมตร 
สภาพการใช้ประโยชน์ ประโยชน์ที่

ได้รับ 
(ครัวเรือน) 

ใช้การได้ดี ช ารุด 

1 ถนน คสล. 16 15 1 2,000 
2 ถนนลำดยำง 3.5 3.5  1,500 
3 ถนนลูกรัง 30 25 5 1,000 
4 อ่ืนๆ 10 10  500 
      

      
      

 
 
 
   
         โครงสร้ำงของระบบเศรษฐกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอุดมพร  กล่ำวโดยภำพรวมได้ว่ำมีภำคบริกำร
เป็นภำคน ำส่วนกำรผลิตอ่ืนๆ  เช่น  ภำคอุตสำหกรรม   แทบจะไม่มีบทบำทแต่ย่ำงใด และในภำคกำรบริกำร และ
มีสถำบันกำรเงิน เพียง  แห่งเดียว คือ ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
          สภำพทำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (ระบบบริกำรขั้นพ้ืนฐำน) 

 กำรคมนำคม ภำยในเขตพ้ืนที่และกับภำยนอกพ้ืนที่  เป็นไปอย่ำงสะดวกสบำย กล่ำวคือ 
 -  กำรติดต่อกับนอกพ้ืนที่ อำศัยทำงหลวงแผ่นดิน ที่มีช ำรุดเสียหำยจำกกำรใช้งำนมำนำนปี 
 -  กำรติดต่อภำยในพ้ืนที่  อำศัยถนนสำยหลักที่ส ำคัญ ๆ 3 สำย  คือ ถนนอุดมพร – โพนพิสัย,ถนนอุดม
พร - บ้ำนดุง และถนนอุดมพร – โซ่พิสัย นอกจำกนี้ยังมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภำยในหมู่บ้ำน ทั้ง 14  หมู่บ้ำน 

. สภำพเศรษฐกิจ 
1.  กำรเกษตรกรรม  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอุดพร  มีกำรใช้พ้ืนที่เพ่ือกำรเกษตร  เช่นกำรท ำนำ  

ท ำไร่ ท ำสวน และเป็นศูนย์กลำงกำรจ ำน่ำยหรือตลำดส ำหรับสินค้ำกำรเกษตรบ้ำงบำงส่วน 
2.  กำรอุตสำหกรรม  ในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอุดมพร ไม่มีโรงงำนอุตสำหกรรม           
3.  กำรพำณิชย์ ประชำชนส่วนมำกในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอุดมพร  ประกอบอำชีพเกษตรกร  

ค้ำขำยในลักษณะค้ำปลีกในร้ำนค้ำส่วนตัว 
  4.  กำรบริกำร มีธนำคำรในพ้ืนที่  คือ ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  ให้บริกำรรับฝำก
เงินและบริกำรด้ำนสินเชื่อแก่ลูกค้ำ  

กำรคลังขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอุดมพร รำยรับขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอุดมพร  
ประกอบด้วย  รำยได้และเงินอ่ืน ดังนี้   
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

~ 26 ~ 
 

 
 

   6.1 รายรับประกอบด้วย 
 
1. ภำษีอำกรซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอุดมพรมีอ ำนำจจัดเก็บ เช่น ภำษีโรงเรือนและที่ดิน ภำษีป้ำย 

อำกรฆ่ำสัตว์ หรือที่รัฐบำลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ทั้งหมดหรือบำงส่วนให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น
ภำษีกำรค้ำ ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ภำษีสุรำ ภำษีสรรพสำมิต 

2. ค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจจัดเก็บหรือที่รัฐบำลจัดเก็บ
แล้ว จัดสรรให้ทั้งหมดหรือบำงส่วนให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมกฎหมำยก ำหนด  เช่น  ค่ำธรรมเนียม
เกี่ยวกับกำรฆ่ำสัตว์ ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตขำยสุรำ ฯลฯ 

3. ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรืออยู่ในควำมควบคุมดูแลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
เช่น ค่ำเช่ำที่ดินค่ำเช่ำสถำนที่ พันธบัตร หรือเงินกู้ หรือเงินฝำก ฯลฯ 

4. รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ เช่นเงินเหลือจ่ำยท้องถิ่น จำกกำรประปำ  หรือสถำนธนำนุบำล 
ฯลฯ 

5. เงินอุดหนุนที่รัฐบำลหรือหน่วยงำนอ่ืนจัดสรรให้ เช่น เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ  รำยได้
เบ็ดเตล็ดซึ่งเป็นรำยได้ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยได้หมวดหนึ่งหมวดใดดังกล่ำวข้ำงต้นเช่น เงินมี่มีผู้อุทิศให้ 

 
 ข้อมูลแสดงฐำนะกำรคลังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอุดมพร  รับจริงปีงบประมำณ  2555 -2559 

รำยรับ รำยรับจริงป ี
2557 

รำยรับจริงปี 2558 รำยรับจริงปี 2559 รำยรับจริงปี 2560 รำยรับจริงป ี
2561 

หมำดภำษีอำกร 
หมวด

ค่ำธรรมเนียม 
หมวดรำยได้จำก 

ทรัพย์สิน 
 

หมวดรำยได้จำก
สำธำรณูปโภคและ

กำรพำณิชย ์
 

หมวดรำยได้
เบ็ดเตล็ด 

หมวดเงินกำร
อุดหนุนทั่วไป 

 
หมวดรำยได้

จัดสรร 
หมวดเงินกำร

อุดหนุนเฉพำะกิจ 
 

รำยได้จำกทุน 

125,000.00 
50,000.00 

100,000.00 
 

770,000.00 
 
 

50,000.00 
 

13,411.400.00 
 

13,000,000.00 
 

1,000.00 

169,848.91 
5,720.00 

135,391.21 
 

810,143.00 
 
 

323,600.00 
 

12,518,710.00 
15,937,540.91 
10,581,780.00 

 
500.00 

130,000.00 
10,000.00 

180,000.00 
 

800,000.00 
 
 

120,000.00 
 

11,385,000.00 
13,500,000.00 
8,003,200.00 

 
1,000.00 

149,773.66 
202,109 

112,171.37 
 

995,610 
 
 

97,303 
 

21,656,679 
 

17,151,907.25 
 

405,660 
 

1,200 

178,032.75 
215,879 

100,966.37 
 

1,066,670 
 
 

129,123.16 
 

22,120,397 
 

20,461,200.38 
 

2,783,250 

รวม 27,507,400.00 40,483,234.03 34,129,200.00 40,772,413.28 47,055,518.66 
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       6.2 รายจ่ายประกอบด้วย 
 
1. รำยจ่ำยงบกลำงซึ่งเกี่ยวกับค่ำช ำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยรำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน  เช่นค่ำใช้จ่ำย ในกำรจัดกำร

จรำจร เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ฯ เงินส ำรองจ่ำยและเงินตั้งจ่ำยเหลือ
งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร 

 รำยจ่ำยของหน่วยงำน แยกเป็น 
1.1 รำยจ่ำยประจ ำ  ประกอบด้วย หมวดเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ  หมวดค่ำจ้ำงชั่วครำว  หมวด

ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่ำสำธำรณูปโภค หมวดเงินอุดหนุน หมวดรำยจ่ำยอื่น 
1.2 รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน  ประกอบด้วย  หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

 
ตำรำงแสดงรำยจ่ำยแยกตำมหมวดรำยจ่ำยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอุดมพร ปี 2557 - 2561 

 
ประเภท จ่ำยจริงปี 2557 จ่ำยจริงปี 2558 จ่ำยจริงปี 2559 จ่ำยจริงปี 2560 จ่ำยจริงปี 2561 

1. รำยจ่ำยงบ
กลำง 

1,104,160.00 878,840.00 251,037.00 9,347,820 10,293,736 

2.หมวด
เงินเดือนและ
ค่ำจ้ำงประจ ำ 

10,335,000.00 9,578,331.00 5,104,403.00 11,153,715 11,985,657 

3.หมวด
ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 

- - - - - 

4.หมวด
ค่ำตอบแทนใช้
สอยและวัสด ุ

10,955,240.00 8,395,400.00 2,001,488.75 8,569,999.10 10,204,919.60 

หมวดค่ำ
สำธำรณูปโภค 

995,000.00 795,817.00 342,045.94 956,126.25 1,189,430.81 

6.หมวดเงิน
อุดหนุน 

821,000.00 3,632,969.43 1,230,000.00 4,657,526.69 3,620,000 

7.หมวดค่ำ
ครุภณัฑ์ที่ดิน

และ 
สิ่งก่อสร้ำง 

3,297,000.00 3,216,970.00 51,700.00 5,559,900 9,447,810 

รวมทั้งสิ้น 27,507,400.00 26,498,328.27 28,684,159.37 40,245,087.04 46,741,553.41 
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6.3 การเกษตร  

ประชำกรในเขตต ำบลอุดมพร ร้อยละ ๗๐ ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
ส ำคัญ  ได้แก่  ข้ำว  มันส ำปะหลัง  อ้อย  ดังนี้ 

-  อำชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      ๗๐  ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด         
-  อำชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ      ๑๓  ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด       
-  อำชีพรับจ้ำง  ร้อยละ       ๘  ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด       
-  อำชีพค้ำขำย  ร้อยละ       ๙  ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด 
       

6.4 การประมง 
  กำรประมงจำกแม่น้ ำสงครำม ล ำห้วย และอ่ำงเก็บน้ ำที่มีในเขต อบต. 
  
          6.5 การปศุศัตว์ 

เป็นกำรประกอบกำรในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอำชีพหลักและอำชีพเสริม เช่น  กำรเลี้ยง
ไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จ ำนวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมำณ  ดังนี้ 

 
 6.6 การบริการ 

โรงแรม   - แห่ง 
ร้ำนอำหำร  ๔ แห่ง 
โรงภำพยนตร์  - แห่ง 
สถำนีขนส่ง  - แห่ง  
ร้ำนเกมส์  2        แห่ง 
ร้ำนตัดผม  3        แห่ง 
 

6.7 การท่องเที่ยว 
          ในเขตต ำบลอุดมพรไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  

กำรจัดงำนประเพณีต่ำงๆ   
 

6.8 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 
       การพาณิชย์ 

ธนำคำร   - แห่ง สถำนีบริกำรน้ ำมัน 4     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์กำรค้ำ/ห้ำงสรรพสินค้ำ  - แห่ง 
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด -  แห่ง ตลำดสด  - แห่ง 
ร้ำนค้ำต่ำงๆ  20 แห่ง โรงฆ่ำสัตว์  - แห่ง 
ซุปเปอร์มำเก็ต  -         แห่ง 
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        กลุ่มอาชีพ     มีกลุ่มอำชีพ  จ ำนวน  12  กลุ่ม 
๑. กลุ่มผลิตเตำ  ม.5/ ม.6/ ม.11 /ม.12   7.กลุ่มเลี้ยงกบเลี้ยงปลำ  ม.1 

  2. กลุ่มเย็บกระเป๋ำ ม.3    8.กลุ่มปลูกมะนำว  ม.1/ม.8 
  3. กลุ่มทอเสื่อ ม.8    9.กลุ่มอนุรักษ์กลองยำว ม.13 
  4.กลุ่มข้ำวกล้อง ม.11    10.กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ม.10 
  5.กลุ่มสำนไม้ไผ่ ม.1/ม.8    11.กลุ่มเย็บจักร ม.11 
  6.กลุ่มเลี้ยงไหม ม.1    12.กลุ่มแปรรุปนม ม.11 
 
         6.9 แรงงาน 
  จำกกำรส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนพบว่ำ  ประชำกรที่มีอำยุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก ำลังแรงงำน ร้อยละ  
๙๕  เมื่อเทียบกับอัตรำส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ำมำก  แต่ค่ำแรงในพ้ืนที่ต่ ำกว่ำระดับจังหวัด  
โดยเฉพำะแรงงำนด้ำนกำรเกษตร  ประชำกรอำยุระหว่ำง  ๒๕ – ๕๐ ปี บำงส่วน ไปรับจ้ำงท ำงำนนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงำนที่ไปท ำงำนต่ำงประเทศ  ปัญหำที่พบคือ ประชำกรต้องไปท ำงำนนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงำน
อุตสำหกรรม  บริษัท  ห้ำงร้ำนใหญ่ๆ  เพรำะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีกำรจ้ำงแรงงำนเยอะ เพรำะพ้ืนที่
ส่วนมำกเป็นที่อยู่อำศัย  ปัญหำนี้ยังไม่สำมำรถแก้ไขได้ 
 
                                                           
 

๗.1 ข้อมูลด้านการเกษตร/ไร ่ 
ที ่ หมู่บ้าน พื้นที่

เกษตร 
(ไร่) 

ท านา 
 

สวน
ยาง  

สวน
ปาล์ม 

 

ไร่อ้อย ข้าวโพด มัน
ส าปะหลัง 

อ่ืนๆ 

1 โคกอุดม 1,547 765 582 50   150  
2 ค าซิ 2,600 800 1,000 50 250    
3 หนองบัวเงิน 958.2 314 619 21   4  
4 นาดูน         
5 โนนสะอาด 2,670 2,030 600 40     
6 ค าสะอาด 2,575 2,000 520 50 5    
7 ค าโคนสว่าง 3,250  1,500 1,650 100 50    
8 อุดมพร 1,470 860 500  60  30 20 
9 โพธิ์จุมพล 1,085.3 542 543.3  40    
10 ค าบุญมี 700 397 203  31    
11 บูรพา 3,795 1,228 800 200 180  5  
12 ค าแก้ว 1,116 600 430    6  
13 แสงสว่าง 960 360 600      
14 ใหม่พัฒนา 2,010 1,000 750 30 10  54  
รวม          
          

๗.  เศรษฐกจิพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
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๗.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร/ระบุชื่อ 

 
 
ที ่

 
หมู่บ้าน 

ปริมาณน้ าฝน  
แม่น้ า 

 
หนอง/

บึง 

 
ห้วย 

 
อ่าง 

 
คลอง 

 
อ่ืนๆ  

   พอ 
 

ไม่พอ 
1 โคกอุดม /    อ้อน้อย ลาดอาสา   
2 ค าซิ  /   ชิ ชิ   
3 หนองบัวเงิน  / สงคราม กลาง แคน    
4 นาดูน  /   โคนแล้ง    
5 โนนสะอาด  /   โคน เดื่อ   
6 ค าสะอาด  /   เปลือย    
7 ค าโคนสว่าง  /  กาน้อย โคนแล้ง    
8 อุดมพร  /   ซิ ลาดอาสา   
9 โพธิ์จุมพล  / สงคราม หนองบัว โคนแล้ง ซิ   
10 ค าบุญมี  /   ซิ ซิ   
11 บูรพา  /   โคน    
12 ค าแก้ว  /   เปลือย    
13 แสงสว่าง  /  กาน้อย โคนแล้ง    
14 ใหม่พัฒนา  /  อ้อใหญ่ แคน ซิ   
รวม          
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๗.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากนิ น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
  

 
 
ที ่

 
 

หมู่บ้าน 

 
บ่อบาดาล/ตื้น/ลึก/สาธารณะ 

 

 
การประปา 

มี ไม่มี เพียง 
พอ 

ไม่
เพียงพอ 

มี ไม่มี เพียงพอ ไม่
เพียงพอ 

1 โคกอุดม /   / /   / 
2 ค าซิ /   / /   / 
3 หนองบัวเงิน /   / /   / 
4 นาดูน  -    -   
5 โนนสะอาด  /   /  /  
6 ค าสะอาด  /  / /  /  
7 ค าโคนสว่าง / ไม่ได้ ใช้งาน  /   / 
8 อุดมพร /  /  /   / 
9 โพธิ์จุมพล /  /  /  /  
10 ค าบุญมี  /  / /   / 
11 บูรพา  /  / /   / 
12 ค าแก้ว  /   /   / 
13 แสงสว่าง /   / /   / 
14 ใหม่พัฒนา /   / /   / 
รวม          
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๘.๑ การนับถือศาสนา 
  ผู้ที่นับถือศำสนำพุทธ  ร้อยละ   100  
  วัด 4 แห่ง ส ำนักสงฆ์ 12 แห่ง รวม 16 แห่ง 
 

ล าดับที่ ชื่อ ที่ตั้ง วัด ส านักสงฆ์ หมายเหตุ 
1 วัดพุทธรรมำรำม ม.8 /   
2 วัดศิริธรรมวนำรำม ม.2 /   
3 วัดค ำโคนสว่ำง ม.4 /   
4 วัดบ้ำนโนนสะอำด ม.11 /   
5 วัดศรีอุดมธรรม ม.9  /  
6 วัดศิริมำรำม ม.3  /  
7 วัดรำษฎ์ศิริมังคลำรำม ม.10  /  
8 วัดเชตวรำรำม ม.7  /  
9 วัดสำมัคคีธรรม ม.6  /  

10 วัดป่ำค ำพระองค์ ม.1  /  
11 วัดป่ำบ้ำนโนนสะอำด ม.12  /  
12 วัดป่ำค ำหัวช้ำง ม.5  /  
13 วัดธิติธรรมมำนุรักษ์ ม.5  /  
14 วัดจุมพลเทพนิมิตร ม.14  /  
15 วัดคลองเทพนรสิงห์ ม.3  /  
16 ส ำนักสงฆ์แสงสว่ำง ม.3  /  

 
๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมำณเดือน มกรำคม 
-  แห่ช้ำงสืบสำนประเพณีบุญผะเหวด ประมำณเดือน เมษำยน 
-  ประเพณีท ำบุญกลำงบ้ำน  ประมำณเดือน พฤษภำคม 
-  ประเพณีวันสงกรำนต์    ประมำณเดือน เมษำยน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมำณเดือน ตุลำคม  พฤศจิกำยน 
-  ประเพณีวันเข้ำพรรษำ  ออกพรรษำ ประมำณเดือน  กรกฎำคม  ตุลำคม  พฤศจิกำยน 

๘.๓ ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชำชนในเขตต ำบลอุดมพรได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีกำร
ท ำเครื่องจักสำรใช้ส ำหรับในครัวเรือน    วิธีกำรทอเสื่อจำกต้นกก  และวิธีกำรจับปลำธรรมชำติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมำกร้อยละ ๙5 % พูดภำษำอิสำน   ประเพณีกองยำว 

๘.๔ สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

๘.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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  ประชำชนในเขตต ำบลอุดมพรได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอำไว้จ ำหน่วย
บ้ำง ไดแ้ก่  เสื่อที่ทอจำกต้นกก    เครื่องจักรสำนที่ท ำจำกไม้ไผ่      
 
                                           
 

๙.๑ น้ า  ที่ใช่ในกำรอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ ำที่ได้จำกน้ ำฝน และน้ ำดิบจำกแม่น้ ำสงครำม ซึ่งจะต้อง
น ำมำผ่ำนกระบวนกำรของระบบประปำ ส ำหรับน้ ำใต้ดินมีปริมำณน้อย  ไม่สำมำรถน ำขึ้นมำใช้ให้พอเพียงได้ และ
บำงแห่งเค็ม ไม่สำมำรถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

๙.๒ ป่าไม้  ในเขตต ำบลอุดมพรมีป่ำไม้ ร้อยละ 10 
๙.๓ ภูเขา  ในเขตต ำบลอุดมพรไม่มีภูเขำ 
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ของต ำบลอุดมพรส่วนมำกเป็นพ้ืนที่ส ำหรับเพำะปลูก ที่อยู่อำศัย  ร้ำนค้ำ  สถำน
ประกอบกำร  ตำมล ำดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สำธำรณะ  ทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  
ดิน  น้ ำ  ต้นไม้  สภำพพ้ืนที่แห้งแล้งบำงส่วน ขำดแคลนน้ ำในกำรท ำกำรเกษตรช่วงหน้ำแล้ง ปัญหำกำรขำกแคลน
ที่ทิ้งขยะ กำรแก้ไขปัญหำ ต ำบลอุดมพรได้จัดท ำโครงกำรเพ่ือแก้ปัญหำให้กับประชำชนและเป็นไปตำมควำม
ต้องกำรของประชำชน  เช่น โครงกำรจัดหำแหล่งน้ ำ กำรขุดลอกแหล่งน้ ำ กำรจัดหำถังขยะรองรับขยะให้
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงกำรปลูกต้นไม้ในวันส ำคัญต่ำงๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สำธำรณะรวมทั้งปรับปรุงสภำพ
ภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงำม ให้เป็นเมืองน่ำอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชำชน  ฯลฯ   

 
 
                                               
    
  ๑๐.๑  สรุปผลการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตต าบลอุดมพร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   
 
  ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ได้ด ำเนินโครงกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนในเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือน ำผลกำรส ำรวจมำพิจำรณำแก้ไขปัญหำที่เกิดข้ึนให้แก่ชุมชน 
ผลกำรส ำรวจพบว่ำประชำชนในเขตต ำบลอุดมพรนั้น ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรส ำรวจ  ดังนี้ 
  ๑)  ประชำชนส่วนใหญ่ ท ำกำรเกษตร ปลูกข้ำว และยำงพำรำ ผลิตมีรำยได้ต่ ำ 
  ๒)  ประชำกรที่สูบบุหรี่  / ประชำกรที่ดื่มสุรำ  /ขำดกำรดูแลสุขภำพ 
  3)  ครัวเรือนมีรำยได้จำกำรเกษตรกรรมด้ำนเดียว  
  ผลกำรส ำรวจดังกล่ำว  ถือว่ำเป็นปัญหำเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข  
 
  กำรแก้ไขปัญหำ  
  ๑)  จัดหำแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร และแหล่งจ ำหน่ำยสินค้ำกำรเกษตร 
  ๒)  รณรงค์ ส่งเสริม จัดโครงกำร/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ – ดื่มสุรำ ลด ละ เลิก เพ่ือให้ประชำชน
เกิดควำมตะหนักถึงโทษของกำรสูบบุหรี่ – ดื่มสุรำ   
  ๓)  ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพต่ำงๆ ให้กับประชำชน เพ่ือเพ่ิมรำยได้ แก้ไขปัญหำควำมยำกจน
ในชุมชน  

๙.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

10. อื่นๆ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ 
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     ๑๐.2  การแก้ไขปัญหา 
 

๑)  สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยร่วมมือกับทุกภำคส่วน  ไม่ว่ำจะเป็น  อ ำเภอ  ต ำรวจ       
โรงพยำบำล สำธำรณสุข ผู้น ำชุมชน  ร่วมท ำกิจกรรมต่ำงๆ กับชุมชน  ให้ประชำชนเกิดควำมไว้วำงใจและได้รับ
ควำมคุ้มครองทำงสังคม  มีควำมเป็นกลำง  รับทรำบปัญหำและเร่งแก้ไข 

๒)  อ ำนวยควำมสะดวก ประสำนงำน ให้ประชำชนมีโอกำสเข้ำถึงแหล่งเงินทุน  
  ๓)  ร่วมมือกับอ ำเภอ  เกษตรอ ำเภอ  ส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมรู้ในกำรใช้ประโยชน์จำกดิน
และน้ ำให้เหมำะสมกับพ้ืนที่ของชุมชน เพ่ือผลิกวิกฤตให้เป็นโอกำส  
  ๔)  ร่วมมือกับสำธำรณสุข โรงพยำบำล  โรงเรียน  ส่งเสริม  รณรง ป้องกัน  สุขภำพและอนำมัย
ของประชำชน  ส่งเสริม  จัดกิจกรรมกำรกีฬำในชุมชน   
  ๕)  ส่งเสริม  สนับสนุน  เปิดโอกำสให้เด็กได้รับกำรศึกษำ  จัดกิจกรรมให้ควำมรู้ต่ำงๆ    
      
 
 
 
 
 
    ************************************ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



ส่วนที่  ๓ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ส่วนที่ส่วนที่    ๓๓  
  
 

 
 
 

๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ใน
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้ เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็น
ต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีใน
ช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 



~ ๓๖ ~ 
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สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมี
ปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน  ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์
ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความ
ชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลง
อย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า  ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลัก
เป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน
และวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความ
มั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ 
องค์การระหว่างประเทศ  และบรรษัทข้ามชาติ  จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ  ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการ
เปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 
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   ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น 
แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้า
และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี   ๒๕๗๔
จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรใน
ประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง  ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น  
ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทย
จะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมี
แรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากข้ึน 
ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมาก
ขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหาร
และน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ  มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง  ๆ ดังกล่าวที่แต่ละ
ประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ท าให้การเป็นสังคมสี เขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความม่ันคงด้านพลังงานและ
อาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและ
เข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ  ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งในส่วน
ของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องคค์วามรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติ
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ใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อม
ล้ าที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิก
ผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี  โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้
สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มี
สมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบ
อัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้
เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่
อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า
ของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น 
การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  มี
ความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่าง
บูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์
ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และ
กติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
ระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนา
ทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้ง
การให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิด
การสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จาก
การพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงาน
และอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการ
แข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการส่งเสริมคนใน
ชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ 
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โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการ
พัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้
ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ  พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือ
ยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 
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นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
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(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 

 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  



~ ๔๒ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ  ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
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๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
 

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

         ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั/แผนพัฒนาจังหวัด 
        แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 

๑. สภาพทั่วไป  
๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' 

เหนือ และลองติจุด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้าโขงเป็นเส้น
กั้นพรมแดน และด้านใต ้ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นที่ราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก ่
บริเวณแอ่งที่ราบโคราช อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่ง
สกลนคร อยู่ทาง ตอนเหนือของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้าโขง เทือกเขาท่ีแบ่งระหว่างแอ่งโคราชและ
แอ่งสกลนคร ได้แก่ เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วง
เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วง
เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มีแนว
เทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พ้ืนที่แอ่งโคราช ซึ่งเป็นเขตเงาฝน
จึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดู
หนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจาก
ประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ าสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕9 มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ จ าแนก
เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ ๑๕.๖๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พ้ืนที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๖๐.๕ และ
พ้ืนที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ 26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพ้ืนที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า ทาให้ขาดแคลนน้า และ
ขาดธาตุอาหาร ใต้ดินมีเกลือหิน ทาให้ดินเค็ม จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร  

๑.๕.๒ แหล่งน้ า มีลุ่มน้าขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มได้แก่ แม่น้าชี มีความยาว
ประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ามูลที่จังหวัด
อุบลราชธานี แม่น้ามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้าอยู่ที่เทือกเขาสันกาแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้าโขง
ที่จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลาน้าสาขาย่อย ได้แก ่ลาปาว ลาน้าอูน ลาน้าสงคราม ลาเสียว ลาน้าเลย ลา
น้าพอง และลาตะคอง รวมทั้งแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ เช่น หนองหาร (สกลนคร) และ 
บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้าบาดาล มีปริมาณน้าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่
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ความลึกของบ่อประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด เนื่องจากพ้ืนที่ในแอ่ง
โคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้าเค็ม  

๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้ จาน
วน ๑๕.๖6 ล้านไร ่คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยังต ากว่า
ค่าเป้าหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศที่จะต้องมีพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น 
ป่าเบญจพรรณ  

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่

ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้  
๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
๒.๑.๓ เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  

๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบิน  
๒.๔ ด่านชายแดน  
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการใน

ภาค ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชุมทาง
ถนนจิระ-ขอนแก่น ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ 
(ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟ้า  
๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  

จ านวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕60 มีจานวน
ประชากร ๒๑.๙8 ล้านคน หรือร้อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพ่ิมข้ึนจาก ๒๑.69 ล้านคน ในปี ๒๕๕5 และมีอัตรา
การเพ่ิมขึ้นของประชากรในช่วงปี ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓1 ต่ ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ย
ร้อยละ ๐.54 โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด ๒.58 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มี
ประชากร 1.81 ล้านคน และจังหวัดขอนแก่น มีประชากร ๑.76 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ 
ของประชากรภาค ตามลาดับ  

๔.๒ แรงงาน  
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะ

มีสัดส่วนน้อยมาก ในปี ๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 50.77 ของกา
ลังแรงงาน ของภาค จานวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.8 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 
56.48 ในปี ๒๕60 มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๗.9 ในปี ๒๕
60 ระดับมัธยมปลาย เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๑.96 ในปี ๒๕60 แรงงานระดับ
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อาชีวะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ ๒.07 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๒.09 ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมขึ้น
จากร้อยละ 7.05 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 9.56 ในปี ๒๕60 

๔.๓ การศึกษา  

สถาบันการศึกษามีทุกระดับ  โดยระดับอุดมศึกษามี  ๕๓  แห่ง 
ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ 
แห่ง ในจานวนนี้เป็นสถาบันวิจัย ๑๒ แห่ง ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ในปี 
2560 มีจานวนโรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 
(รพท.) 23 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 
แห่ง  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕60 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้ จานวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ 
ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ในช่วงปี 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อย
ละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมมากข้ึน โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดมาก
ที่สุดได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  

การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 มีจานวน
การเกิดไฟป่าเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 8.8 โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่า จ านวน 878 ครั้ง พ้ืนที่ถูกไฟไหม้ 9,687 ไร่ 
ลดลงจาก ป ี๒๕๕6 ที่มีจานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเป็นปีที่เกิดไฟไหม้ป่า
มากที่สุด โดยในระหว่างปี ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งต่อปี คิดเป็นพื้นที่ท่ีถูกไฟไหม้เฉลี่ย 
๑๘,๗๔๑.๒ ไร่ต่อปี  

๖. สภาวะแวดล้อม  
๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดอ่อน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  

๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่ า 
ประสบอุทกภัยและ ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความ
พร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่
ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาด
ใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ 
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รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่กาลัง
มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูง
เพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว  

๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค์  
๘.๒.๑ เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้าและดิน  ให้เอ้ือต่อการ

ประกอบอาชีพ การดารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  

๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนบัสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๓ เป้าหมาย  
๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน  
๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการ

กระจายรายได้ภาคตะวันออก เฉียงเหนือลดลง  
๘.๔ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ล้านบาท  
(ปี 2559)  

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
ร้อยละ 3.5ต่อ
ปี  

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ปี 2560) 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่า  
0.446 

8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน  

8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
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8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ
ภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
     8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (EEC) เพื่อพัฒนา
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  

8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียง
เศรษฐกิจ  

 
แผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
1. วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

“ เป็นประตูการค้า และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในลุ่มน้ าโขง " 
2. พันธกิจ 

1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการเกษตร การท่องเที่ยว และการค้า 
2. ส่งเสริมความร่วมมือทางการเกษตร การท่องเที่ยว และการค้า กับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
3. พัฒนาระบบการเพาะปลูก อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ให้ได้มาตรฐานสากล 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชนให้สามารถแข่งขันได้ 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
จากวิสัยทัศน์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  1 ข้างต้น เพ่ือให้การพัฒนากลุ่มจังหวัด
เป็นไปตามกรอบวิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดฯ 
จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับการค้า การผลิตสินค้าทางการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพ่ิมศักยภาพการค้าชายแดน 

4. เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 
1. เพ่ือผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และแปรรูปสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
2. เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการค้าชายแดนและเปิดโอกาสในการลงทุน 
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     แผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย 
 

  วิสัยทัศน์ 
“เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ าโขง” 

  พันธกิจ  
1. สร้างมูลค่าให้กับผลิตทางการเกษตร โดยมีความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและการค้า 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการน านวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตมาใช้ในภาค การเกษตร 

อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และเชื่อมโยงกับการเกษตรและวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง 
 

  เป้าประสงค์รวม 
 เพ่ิมรายได้จากภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการค้า 
 
  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายรวม 
  1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8 
 2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP)การท่องเที่ยวและบริการและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
 ค่านิยม 
 หนองคายเมืองสะดวก สะอาด ปลอดภัย น่าอยู่ 
 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
         (1) ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและ 

 การบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3เสริมสร้างความม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข   
ยุทธศาสตร์ที่ ๔พัฒนาคนชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 

         (2) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
 (๑) ส่งเสริมเกษตรยั่งยืน 
 (๒) ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 (3) ส่งเสริมการค้าชายแดน การลงทุน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
  กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 (1) ยุทธศาสตร์ที่1 ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร  
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพ่ิมและจัดการตลาดสินค้าเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง  
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 (2) ยุทธศาสตร์ที่2 ยกระดับมาตรฐานการผลิตการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการบริการ 
มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/OTOP/กลุ่มเกษตรกร 

สู่ SMEs 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิต การค้า การท่องเที่ยว 

                          และการบริการ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาด้านแรงงาน 

 
 (3) ยุทธศาสตร์ที่3 เสริมสร้างความม่ันคงเพื่อสังคมสงบสุข 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการความม่ันคงพ้ืนที่ชายแดน 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน  

 
 (4) ยุทธศาสตร์ที่4 พัฒนาคนชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(5) ยุทธศาสตร์ที่๕พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการภาครัฐ 

 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวดัหนองคาย 
 

วิสัยทัศน์    “เป็นท้องถิ่นที่มีชุมชนเข้มแข็ง และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนนเชื่อมต่อระหว่างเส้นทางหลักเข้าสู่ 

        ชุมชน หมู่บ้านและแหล่งท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบร่วมกับ 

        จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการกีฬา การท่องเที่ยวและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์(ประเพณี วัฒนธรรม และ 

        ธรรมชาติ) 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ สร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกเรื่องสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของ 

        รัฐบาลแนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ
บริการในระบบห่วงโซ่อุปทาน การท่องเที่ยว 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๕ สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างโอกาสให้กับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ าและเพิ่มความม่ันคงในชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
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 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สร้างโอกาสให้กับเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงการบริการสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สร้างทีมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
วิสัยทัศน์:  “เป็นท้องถิ่นที่มีชุมชนเข้มแข็ง และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” 

• การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้ง
ระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
• ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลาง
และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง
และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
• สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น 
• ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
• ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ าความมั่นคง “ประเทศมีความม่ันคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
• ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของ
การพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน 
• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ สร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างมีพลัง 
• ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่
เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
• การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถ
ในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
• การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มี
ความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
• มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาใน
ทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
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2.1 วิสัยทัศน์(Vision) 

                               “น้ าไหล  ไฟสว่าง  ทางดี  มีรายได้ ” 
องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง มีหน้าที่จะต้องดูแล    ทุกข์สุข
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่  ขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพรจึงจ าเป็นต้องมีวิสัยทั ศน์ในการที่จะพัฒนา
ท้องถิ่น    ในการทีจะพัฒนาท้องถิ่นให้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ได้ก าหนดไว้ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาต าบล ในด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจด้านวัฒนธรรม  ด้านการเมืองการบริหาร และ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุม    ใน
ทุกๆด้านและให้ประชาชนอยู่ดีกินดี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ได้รับการบริการตามอ านาจหน้าที่   ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นชุมชนปลอดอบายมุขและยาเสพติด เยาวชนในเขตพ้ืนที่มีคุณภาพ  ประชาชนในเขต
พ้ืนที่มีความสามัคคีกันและเป็นพลังพัฒนาต าบลให้มีความก้าวหน้าต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พันธ์กิจ(Mission) 
 “พัฒนางาน   พัฒนาคน   ดูแลใส่ใจห่วงใยสุขภาพ” 

1. จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าให้ได้มาตรฐาน 
2. จัดระเบียบชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่  ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด 
3. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพการ ประกอบอาชีพของประชาชน 
4. ส่งเสริมการศึกษาและน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
5. ส่งเสริมผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มสตรี 
6. รักษาขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น 
7. จัดให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนและออกก าลังกาย 

2.  ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 
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8. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  ตลอดจนยกระดับองค์กรให้สนองต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชน 
9. ก าจัดขยะมูลฝอย สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 
 เพ่ือให้ประชาชนสามารถพึงตนเองได้  มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  สติปัญญาคุณธรรม
จริยธรรม  ระเบียบวินัย ที่ดีในการด าเนินชีวิตสามารถน าความรู้ใหม่มาปรับใช้เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่าง
เหมาะสม  มีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้อย่างมีมาตรฐาน เป็นที่รู้จักในตลาด  ใช้ชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ครอบครัวอบอุ่น  สังคมสงบสุข 
 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยคิด ช่วยท า ช่วยแก้ไขปัญหา  ประชาชนเองก็จะได้ประโยชน์
มากขึ้น  อาทิ 
 การคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ า มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยได้มาตรฐาน 
 จัดระเบียบชุมชนให้เป็น อบต.น่าอยู่ ในลักษณะควบคุมทุกด้าน 
 เพ่ิมช่องทางและโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีรายได้โดยรวมสูงขึ้น 
 ให้ความส าคัญด้านการศึกษาของเยาวชน/ประชาชน โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาปรับใช้ 
 เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการก าจัดขยะสิ่งปฏิกูลและน้ าเสียให้เป็นระบบได้มาตรฐาน 
 ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 
 ให้องค์กร  บุคลากร ได้รับการยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 
 

2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          แนวทางการพัฒนา 

1.1 งานพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า สาธารณูปโภค 
1.2 งานปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร พัฒนาระบบประปา  
1.3 งานด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร 

     2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต   
           แนวทางการพัฒนา 
 2.1 งานด้านสาธารณสุข 
 2.2 งานด้านสวัสดิการสังคม(ผู้สูงอายุ สตรี ผู้พิการผู้ ป่วยโรคเอดส์ เด็กและผู้ด้อยโอกาส) 
 2.3 งานด้านการศึกษา (การศาสนา การกีฬา และนันทนาการ) 
 2.5 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 2.6 งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
    3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา 
 3.1 งานส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ ฝึกอบรมและจัดหาอาชีพให้แก่ประชาชนทุกสาขา 
 3.2 งานส่งเสริมการเกษตร สร้างคุณค่าและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
          แนวทางการพัฒนา 

4.1 งานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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4.2 งานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่และเพ่ิมขึ้น รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องสิ่งแวดล้อม 
4.3 การจัดการขยะและก าจัดน้ าเสียในชุมชน 

   5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการงานองค์กรและบูรณาการ 
        แนวทางการพัฒนา 
 5.1 งานป้องกันและปราบปรามการทุรจิตและประพฤติมิชอบ 
 5.2 การพัฒนาคุณภาพระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ ทั้งบุคลากรและงบประมาณ 
 5.3 สนองนโยบายรัฐบาลและประสานงานบูรณาการกับหน่วยงานอื่น 
 
 2.3 เป้าประสงค์ 
 1.  ประชาชนมีน้ าสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
 2.  การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ ามีความสะดวก รวดเร็ว 
 3.  ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกฝังให้เยาวชน ประชาชน รักการปลูกต้นไม้  
      สิ่งแวดล้อมใสสะอาด ปราศจากมลพิษ เป็นเมืองน่าอยู่ 
 4.  ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ การปลูกพืชปลอดสารพิษ 
 5.  ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ ส่งเสริมการออมทรัพย์ สร้างเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย 
      ในครอบครัว 
 6.  การบริการด้านสุขภาพของประชาชน ผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นไปอย่างทั่วถึง 
 7.  ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น 
 8.  ส่งเสริมการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี 
 9.  ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
 10. ส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 11. การบริหารงานของเทศบาลต าบลแสลงพันเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใส 
       ตรวจสอบได ้
 12. ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบมีจิตส านึกในการรักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
 13. ส่งเสริมการปลูกทานตะวันเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 
        2.4 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายรวม 
     ๑)  ประชาชนในเขตต าบลอุดมพรมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  ๕ 

 ๒)  มีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
 ๓)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
 ๔)  ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา   
      วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
 ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐  
 ๖)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
 7)  การบริการจัดการมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
 

      2.5 ค่าเป้าหมาย 
          1)  ด้านการได้รับบริการได้โครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
  ๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
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๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
          ๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 2.6.กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร  
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพ่ิมและจัดการตลาดสินค้าเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/OTOP 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข 
กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการภาครัฐ 
กลยุทธ์ที่ 10 สนองนโยบายรัฐบาล 

 
       2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
แผนงาน 

  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) แผนงานเคหะและชุมชน  
  7) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  8) แผนงานการเกษตร 
  9) แผนงานการพาณิชย์ 
  10)แผนงานงบกลาง 
 
      
        2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร /เป้าประสงค์  /  ตัวชีว้ัด/ ค่าเป้าหมาย/ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิเคราะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand แ ล ะ  Trend ปั จ จั ย แ ล ะส ภ าน ก ารณ์ ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร ที่น าไปสู่การจัดท าแผนสี่ปี (2561 -
2564) 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 

1. ปัญหาความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยรวม
จากหลายปีที่ผ่านมา ในการจัดท าเวทีประชาคมร่วมกับชุมชน การจัดท าประชาวิจารก่อนการยกฐานะเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบล จากการส ารวจข้อมูลในการจัดท าแผนชุมชน จากการเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนาต าบล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน จากเจ้าหน้าที่แต่ละกองงาน 
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ประกอบด้วย 
1.1.1 น้ าประปาไม่สะอาดและไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
1.1.2 ไม่มีร่องระบายน้ า /รางระบายน้ า ระบบระบายน้ าข้างถนน 
1.1.3 ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะมีไม่เพียงพอ และไม่ได้รับการการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ 
1.1.4 การขยายเขตน้ าประปายังไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
1.1.5 ก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน /ระหว่างหมู่บ้าน 
1.1.6 ก่อสร้างถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้าน (เส้นทางหลัก) 
1.1.7 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ช ารุด 
1.1.8 ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร / ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 
1.1.9 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟแดง,ไฟเตือนจราจร) 
1.1.10 ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสี่แยกชุมชนอุดมพร 
1.1.11 ติดตั้งเครื่องกรองน้ าเพื่อบริโภค 

1.2 ด้านคุณภาพชีวิต สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์  ประกอบด้วย 
1.2.1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังไม่ทั่วถึง 
1.2.2 จัดตั้งชุมรมผู้สูงอายุ /ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสฯลฯ 
1.2.3 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยล่าช้า 
.2.4จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้อยากไร้ยังไม่ทั่วถึง 

1.3 ด้านเศรษฐกิจ การสร้างความเข้มแข็งชุมชน  ประกอบด้วย 
1.3.1 งบประมาณในการสนับสนุนชุมชนมีน้อย ไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง 
1.3.2 ขาดความรู้ความสามารถในการบริหารทรัพยากร ท าให้ขาดทุน 
1.3.3 ชุมชนขาดความสามัคคี 
1.3.4 สถาบันครอบครัวไม่อบอุ่น 
1.3.5 เด็กเยาวชนสร้างปัญหาในชุมชน 



~ ๕๖ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

1.3.6 ศักยภาพขององค์กรในชุมชน (กลุ่มสตรี อสม. อสป. อปพร.)ไม่เข็มแข็ง 
1.3.7 ผู้น าไม่ให้ความส าคัญในการพัฒนาชุมชน 
1.3.8 ปัญหาการว่างงาน 
1.3.9 ไม่มีตลาดรองรับสินค้าของชุมชน 
1.3.10 ส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
1.3.11 ปัญหาความยากจน ไม่มีทุนทรัพย์ 
1.3.12 ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
1.3.13 ไม่มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร /เลี้ยงสัตว์ 
1.3.14 ปัญหาหนี้สิน 
1.3.15 ค่าแรงงานถูก 
1.3.16 ไม่มีที่ดินท ากิน 
1.3.17 ปัญหาการอพยพแรงงานเข้าสู่เมืองใหญ่ / แรงงานต่างด่าว 
1.3.18 ปัญหาสุขภาพ 
1.3.19 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพในหมู่บ้าน 
1.3.20 ตู้ยาสามัญประจ าบ้าน พร้อมเวชภัณฑ์ยาสามัญประจ าบ้าน 
1.3.21 ตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี 
1.3.22 จัดตั้งชมรมเต้นเพื่อสุขภาพ 
1.3.23 เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ อสม. 
1.3.24 บริการให้ความรู้ด้านการปศุสัตว์ 
1.3.25 ไม่มีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน 

1.4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 
1.4.1 ปัญหาขยะเพ่ิมข้ึน ถังขยะไม่เพียงพอ /ช ารุด 
1.4.2 แหล่งน้ า ล าห้วยตื้นเขิน 
1.4.3 ปัญหาความสกปรกของตลาดสด 
1.4.4 แหล่งน้ ามีน้อยขาดการบ ารุงรักษา  
1.4.5สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สถานที่ออกก าลังกาย มีน้อย 
1.4.6 ปัญหาฝุ่นละอองในชุมชน /หมู่บ้าน 
1.4.7 การตัดไม้ท าลายป่าชุมชน เพื่อท าไร่ 

1.5 ด้านความสงบมั่นคง ความเรียบร้อย อาชญากรรม ยาเสพติด  ประกอบด้วย   
1.5.1 จัดตั้งศูนย์อปพร. 

    1.5.2 จัดสายตรวจ และเวรยาม หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน 
1.5.3 จัดตั้งศูนย์ประสานงานต ารวจชุมชน 
1.5.4 ตั้งจุดสกัดก้ันยาเสพติด เพ่ือป้องกันการก่ออาชญากรรม และยาเสพติดในช่วงเทศกาล 
1.5.5 ปรับปรุงและจัดระเบียบการจราจรบนถนน 
1.5.6 แก้ปัญหาการเล่นการพนันในชุมชน 

1.6 ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ประกอบด้วย 
1.6.1 ส่งเสริมกิจกรรมงานบุญประเพณี  และวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
1.6.2 ร่วมท านุบ ารุง บูรณะศาสนสถาน 
1.6.3 ฝึกอบรมจริยธรรมแก่เยาวชน 
1.6.4 ส่งเสริมศิลปะการแสดงของท้องถิ่นส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

1.6.5 สนับสนุนทุนการศึกษาตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร/ห้องสมุดชุมชน 
1.7 ด้านการเมืองการบริหาร ตามนโยบายภาครัฐ ประกอบด้วย 

1.7.1 การให้บริการประชาชนผู้มาใช้บริการ 
1.7.2 การสรรหาบุคลกร พัฒนาให้มีศักยภาพในการท างาน 
1.7.3 การบริหารจัดการงบประมาณ 
1.7.4 จัดหาครุภัณฑ์ส าหรับด าเนินงาน 

 
2. การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรค์และโอกาส ของการพัฒนา อบต.อุดมพร 

          SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 
1. การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร (SWOT  Analysis) 

1.1 จุดแข็ง 
1.) บุคลากรมีความสามรถและ เพียงพอต่อการให้บริการ 
2.) ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
3.) เป็นศูนย์รวมหน่วยงานภาครัฐ 
4.) มีการบริหารด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนอย่างเพียงพอ 
5.) มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ข้ึนชื่อ (OTOP) 
6.) เป็นผู้น าด้านการบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน 

    1.2 จุดอ่อน 
1.) การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งและขาดการประชาสัมพันธ์ 
2.) การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลไม่เป็นระบบ 
3.) ประชาชนขาดทักษะด้านการเกษตร  ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ไม่มีการน าเทคโนโลยีมา

ใช้  
4.) แหล่งน้ าตื้นเขิน ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้ เส้นทางคมนาคม ในอ าเภอ/ หมู่บ้านไม่สะดวก  

การบริหารจัดการน้ าไม่มีประสิทธิภาพ 
5.) ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
6.) เยาวชนขาดจิตส านึก ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  1.3 โอกาส 
   1.) สภาพดินเหมาะแก่การเพราะปลูกพืชผลทางการเกษตร 

2.) มีพ้ืนที่การปลูกข้าว และยางพารามาก 
3.) มีเส้นทางผ่านหลายอ าเภอ เหมาะแก่การลงทุน 

   4.) มีปริมาณน้ าฝนมาก 
   5.) เป็นศูนย์กลางการค้าด้านการเกษตร 

6.) มีรถบริการรับส่งผู้ป่วยในพื้นท่ี 
   7.) มีนโยบายสนับสนุนพัฒนาฝีมือแรงงาน การอบรมการกรีดยางพารา 
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 1.4 อุปสรรค 
1.) ความผันผวนของเศรษฐกิจ น้ ามันแพง ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูง 
2.) ประชาชนขาดความสามัคคี 
3.) การจัดสรรงบประมาณ ไม่เป็นไปตามห้วงเวลา และไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
4.) ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
5.) โรคและแมลง ระบาดในพื้นที่ท าการเกษตร 
6.) ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ปริมาณขยะ ในพ้ืนที่มาก 
7.) ขาดเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ท ากิน 

 
กลยุทธก์ารพัฒนา SWOT  
 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 
๑. บุคลากรมีความสามารถและ เพียงพอต่อการ
ให้บริการ 
๒. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
๓. มีการจัดการด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน       
อย่างเพียงพอ 
๔. มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ข้ึนชื่อ 
 
 
 
 

๑. การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งและขาดการ
ประชาสัมพันธ์ 

๒. การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลไม่เป็นระบบ 
๓. ประชาชนขาดทักษะด้านการเกษตร  ไม่

สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ไม่มีการน า
เทคโนโลยีมาใช้  

๔. แหล่งน้ าตื้นเขิน ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้ 
เส้นทางคมนาคม ในอ าเภอ/ หมู่บ้านไม่
ส ะด วก   การบ ริ ห ารจั ด ก ารน้ า ไม่ มี
ประสิทธิภาพ 

๕. ผลิ ตภัณ ฑ์ ชุ มชนได้ ด า เนิ นการอย่ าง
ต่อเนื่อง 

๖. เยาวชนขาดจิตส านึ ก  ด้ านคุณ ธรรม
จริยธรรม 

โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค  (Threats) 
๑. สภาพดินเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผลทางการ

เกษตร 
๒. มีพ้ืนที่การปลูกข้าว และยางพารามาก 
๓. มีเส้นทางผ่านหลายต าบลเหมาะแก่การลงทุน 
๔. มีปริมาณน้ าฝนมาก 
๕. เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุน 
๖. มีรถบริการรับส่งผู้ป่วยในพื้นท่ี 
๗. มีนโยบายสนับสนุนพัฒนาฝีมือแรงงาน การ

อบรมการกรีดยางพารา 
 

๑. ความผันผวนของเศรษฐกิจ น้ ามันแพง 
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูง 

๒. ประชาชนขาดความสามัคคี 
๓. การจัดสรรงบประมาณ ไม่เป็นไปตามห้วง

เวลา และไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
๔. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
๕. โร ค แ ล ะ แ ม ล ง  ร ะ บ าด ใน พ้ื น ที่ ท า

การเกษตร 
๖. ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ปริมาณขยะ 

ในพ้ืนที่มาก 
๗. ขาดเอกสารสิทธิ์พื้นที่ท ากิน 
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 SWOT  MATRIX 

จุดแข็ง (Strength) 
๑. บุคลากรมีความสามารถและ เพียงพอต่อการ
ให้บริการ 
๒. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
๓. มีการจัดการด้านการศึกษาให้กับ เด็กและ
เยาวชนอย่างเพียงพอ 
๔.มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ข้ึนชื่อ 
 
 
 
 

โอกาส (Opportunity) 
๑. สภาพดินเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผล

ทางการเกษตร 
๒. มีพ้ืนที่การปลูกข้าว และยางพารามาก 
๓. มีปริมาณน้ าฝนมาก 
๔. เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุน 
๕. มีรถบริการรับส่งผู้ป่วยในพื้นท่ี 

มีนโยบายสนับสนุนพัฒนาฝีมือแรงงาน การอบรมการ
กรีดยางพารา 

กลยุทธ์ (strategy ) จุดแข็ง:โอกาส SO 
๑. พัฒนาศักยภาพแรงงาน 
๒. ส่งเสริมการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าการเกษตร 
๓. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
๔. จัดอบรมบุคลากรเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
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SWOT  MATRIX 

จุดอ่อน (Weakness) 
๑. การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งและขาดการ

ประชาสัมพันธ์ 
๒. การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลไม่เป็นระบบ 
๓. ประชาชนขาดทักษะด้านการเกษตร  ไม่

สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ไม่มีการน า
เทคโนโลยีมาใช้  

๔. แหล่งน้ าตื้นเขิน ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้ 
เส้นทางคมนาคม ในอ าเภอ/ หมู่บ้านไม่
ส ะด วก   ก ารบ ริ ห ารจั ด ก ารน้ า ไม่ มี
ประสิทธิภาพ 

๕. ผลิ ตภัณ ฑ์ ชุ มชน ได้ ด า เนิ นการอย่ าง
ต่อเนื่อง 

๖. เยาวชนขาดจิต ส านึ ก  ด้ านคุณ ธรรม
จริยธรรม 

 
 
 
 

โอกาส (Opportunity) 
๑. สภาพดินเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผล

ทางการเกษตร 
๒. มีพ้ืนที่การปลูกข้าว และยางพารามาก 
๓. มีเส้นทางผ่านหลายต าบลเหมาะแก่การ

ลงทุน 
๔. มีปริมาณน้ าฝนมาก 
๕. เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุน 
๖. มีรถบริการรับส่งผู้ป่วยในพื้นท่ี 
๗. มีนโยบายสนับสนุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

การอบรมการกรีดยางพารา 
 

กลยุทธ์ (Strategy) จุดอ่อน : โอกาส WO 
๑. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน 
๒. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
๓. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณในการด าเนินงาน 
๕. น าเยาวชนเข้าค่ายพุทธธรรม ต้านภัยยาเสพติด 
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SWOT  MATRIX 
จุดอ่อน (Weakness) 

๑. การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งและขาดการ
ประชาสัมพันธ์ 

๒. การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลไม่เป็นระบบ 
๓. ประชาชนขาดทักษะด้านการเกษตร  ไม่

สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ไม่มีการน า
เทคโนโลยีมาใช้  

๔. แหล่งน้ าตื้นเขิน ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้ 
เส้นทางคมนาคม ในอ าเภอ/ หมู่บ้านไม่
ส ะด วก   ก ารบ ริห ารจั ด ก ารน้ า ไม่ มี
ประสิทธิภาพ 

๕. ผลิ ตภัณ ฑ์ ชุ มชน ได้ ด า เนิ นการอย่ าง
ต่อเนื่อง 

๖. เยาวชนขาดจิตส านึ ก  ด้ านคุณ ธรรม
จริยธรรม 

 
 
 

อุปสรรค (Threat) 
๑. ความผันผวนของเศรษฐกิจ น้ ามันแพง 

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูง 
๒. ประชาชนขาดความสามัคคี 
๓. การจัดสรรงบประมาณ ไม่เป็นไปตามห้วง

เวลา และไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
๔. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
๕. โร ค แ ล ะ แ ม ล ง  ร ะ บ าด ใน พ้ื น ที่ ท า

การเกษตร 
๖. ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ปริมาณขยะ 

ในพ้ืนที่มาก 
๗. ขาดเอกสารสิทธิ์พื้นที่ท ากิน 

 
 

กลยุทธ์ (Strategy) จุดอ่อน : อุปสรรค WT 
๑. สร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกด้านสุขภาพแบบการมีส่วนร่วม 
๒. พัฒนาคุณภาพในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าชุมชน 
๔. แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
๕. จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

SWOT  MATRIX 
จุดแข็ง (Strength) 
๑. บุคลากรมีความสามารถและ เพียงพอต่อการ
ให้บริการ 
๒. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
๓. มีการจัดการด้านการศึกษาให้กับ เด็กและ
เยาวชนอย่างเพียงพอ 
๔. มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ข้ึนชื่อ 
 
 

อุปสรรค (Threat) 
๑. ความผันผวนของเศรษฐกิจ น้ ามันแพง

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูง 
๒. ประชาชนขาดความสามัคคี 
๓. การจัดสรรงบประมาณ ไม่เป็นไปตามห้วง

เวลา และไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
๔. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
๕. โรคและแมลง ระบาดในพ้ืนที่การเกษตร 
๖. ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ปริมาณขยะ 

ในพ้ืนที่มาก 
๗. ขาดเอกสารสิทธิ์พื้นที่ท ากิน 

 
กลยุทธ์ (Strategy) จุดแข็ง: อุปสรรค ST 

๑. จัดอบรมบุคลากร 
๒. พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงาน 
๓. ส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าชุมชน 
๔. แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
๕. จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 

 
 
 
 
 
 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

 
 
 
 
 
 



~ ๖๓ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ประชาชนมีแหล่ง
น้ าและมีน้ าประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และท่ีสาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รบั
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน 
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พ้ืนที่ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ า
ได้สะดวก ไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไป
มาเพ่ิมมากขึ้นและ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจาก
พ้ืนที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะด าเนินการ
ได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่
สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคม
ที่เป็นสาธารณะ
และประชาชนมี
ความต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ในพ้ืนที่ไม่มีการ
ระบาดของโรค
อุบัติใหม่  ดรคระ
บาด  โรคติดต่อ 

๒) ประชาชนในพื้นท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึน เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

 



~ ๖๔ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 3) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

-ด้านการบริโภค - ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

4) ประชาชนในพื้นท่ีบาง
รายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นที่
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความช่อย
เหลือซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้มั่งคง
แข็งแรง  

5)ประชาชนบาง
ครัวเรือนบริโภค-บริโภค
น้ าที่ยังไม่สะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จากน้ าฝน 
น้ าที่ไม่ได้คุณภาพ มี
ตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ประชาชนบริโภค
น้ าที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง 
เด็กนักเรียนไม่ได้รับ
การศึกษาต่อในระดับที่
สูงกว่าขั้นพื้นฐาน และ
ขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัว
ยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  
เด็กนักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

๒) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่
ตามล าพัง และรับภาระ
ในการดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๕ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวยัรุ่นตดิ
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า 
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

๕) ประชาชนกรอายตุั้งแต่ 
๓๕ ขึ้นไป  ไมไ่ด้ตรวจ
สุขภาพประจ าปี   

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลที่อายุ ๓๕  ขึ้น
ไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ขึ้นไปไดร้ับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

6) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  
การให้ผู้น า อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท 

๓. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

๑) ประชาชนไมม่ีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ด าเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชย  กรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่ง
รับซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ขึ้น 

 
 
 



~ ๖๖ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

4.ด้านพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

1) ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว 
-ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- มีแหล่งทองเที่ยว
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
และส่งเสริม
กิจกรรมการการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการบูร
ณาการ 
 

1) การสนองนโยบาย
รัฐบาลในกิจกรรมต่างๆ 

- กาติดต่อสื่อสาร - พ้ืนที่ และ
สิ่งแวดล้อมในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ปัญหาเรื่องดิน
เค็มลดลง จัดหา
แหล่งน้ าจากแหล่ง
อ่ืนเพิ่มมากข้ึน   

2) การสนับสนุน
งบประมาณ 

- ระเบียบข้อกฎหมาย - หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

- การร่วมมือ
ประสานงาน เพ่ือ
พัฒนาต าบล 
อุดมพร 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๗ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย ์กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่ม



~ ๖๘ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝัง
ตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี ้
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่  (New 
Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศท่ีมีอยู่ ๒ ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

๑ .ก ลุ่ ม อ า ห า ร   เก ษ ต ร  แ ล ะ เท ค โน โล ยี ชี ว ภ าพ  (Food, Agriculture & Bio-Tech) อ าทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

๓ .กลุ่ม เครื่องมือ อุปกรณ์ อัจฉริยะ หุ่นยนต์  และระบบเครื่องกลที่ ใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ต
เพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 



~ ๖๙ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนา 
๑.๑) การจัดทาแผนแม่บทชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรชุมชน 
๑.๒) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและประชาชนทั่วไป 
๑.๓) พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์และการตลาดแก่สินค้าท่ีผลิตในชุมชน 
๑.๔) ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 
๑.๕) ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
๑.๖) สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอ่ืนๆ 
๑.๗) การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๘) ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
๑.๙) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
๑.๑๐) การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและบริการท่องเที่ยว 
๑.๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
๒.๑) การพัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร 
๒.๒) ส่งเสริมการอนุรักษ์และพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ 
๒.๔) พัฒนาและดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
๒.๕) พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
๒.๖) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นแนวทางการพัฒนา 
๓.๑) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
๓.๓) เสริมสร้างสุขภาพอนามัยเด็ก เยาวชน ประชาชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
๓.๔) จัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
๓.๕) การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๖) การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๗) พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
๓.๘) สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการแลผู้ด้อยโอกาส 
๓.๙) เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
๓.๑๐) ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย 
๓.๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
๓.๑๒) ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อ 
๓.๑๓) สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น 
๓.๑๔) ส่งเสริมสนับสนุนการนาหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ 
๓.๑๕) การประยุกต์ใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง 
๓.๑๖) การบริการประชาชน 
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๓.๑๗) การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวทางการ

พัฒนา 
๔.๑) ส่งเสริมพุทธศาสนา 
๔.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม การละเล่นท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 
๔.๓) ส่งเสริมการจัดเทศกาลและงานประเพณีท่ีส าคัญของท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 
๔.๔) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
๔.๑.๑ ยุทธศาสตร์ (Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ

ชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. พันธกิจ 

พันธกิจที่ ๑ : พัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ 
พันธกิจที่ ๒ : ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์ที่ ๑ : ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ที่เพียงพอกับการดารงชีพ 
เป้าประสงค์ที่ ๒ : ประชาชน ผู้ประกอบการมีการพัฒนาในการประกอบอาชีพโดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาการท่องเที่ยว และมีความพร้อมต่อผลกระทบจากการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ที่เพียงพอกับการด ารงชีพ 
 

ร้อยละของประชาชนที่มีอาชีพและมีรายได้ 
เพ่ิมข้ึนจากการประกอบอาชีพ 

ประชาชน ผู้ประกอบการมีการพัฒนาในการ 
ประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง มีการพัฒนาการท่องเที่ยว และมีความ 
พร้อมต่อผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ร้อยละของประชาชนและผู้ประกอบการที่ 
ประกอบอาชีพมีความสมดุล มั่นคงและยั่งยืน 
 

 
๓. แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
๑.๑) การจัดทาแผนแม่บทชุมชนและส่งเสรมิสนับสนุนการดา
เนินงานขององค์กรชุมชน 

ร้อยละของหมู่บ้านชุมชนมีการเรียนรู้และพัฒนา 
ร่วมกัน 

๑.๒) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและประชาชนท่ัวไป 

ร้อยละของประชาชนท่ีมีอาชีพและมีการสร้าง 
รายได้ 

๑.๓) พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
การบรรจุภัณฑ์และการตลาดแก่สินค้าท่ีผลิตใน 
ชุมชน 

ร้อยละของสินค้าท่ีผลิตในชุมชนมีคุณภาพและ 
มาตรฐาน มีที่จาหน่าย 

๑.๔) ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมใน 
ครอบครัวและหัตถกรรมไทย 

ร้อยละของประชาชนท่ีประกอบอาชีพใน 
ครอบครัว 

๑.๕) ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ร้อยละของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความมั่นคง 
๑.๖) สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์หรือการ 
รวมกลุม่ในรูปแบบอ่ืนๆ 

ร้อยละของกลุม่ออมทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ 
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แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
๑.๗) การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละของประชาชนที่ดาเนินชีวิตแบบพอเพียง 
๑.๘) ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ร้อยละของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่มีความม่ันคง 
๑.๙) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น 
๑.๑๐) การพัฒนาผู้ประกอบการธรุกิจและบริการ 
ท่องเที่ยว 

ร้อยละของผู้ประกอบการที่มีการพัฒนา 
 

๑.๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีด้าน 
การเกษตร 

ร้อยละของเกษตรกรมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ใน 
การเกษตร 

๔. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- สานักงานปลัด อบต. (งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาชุมชน) (งานส่งเสริมการเกษตร) 

๕. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ การค้าการท่องเที่ยวและการบริการ 

๔.๑.๒ ยุทธศาสตร์ (Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑. พันธกิจ 
พันธกิจที่ ๑ : พัฒนาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบโดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน 
๒. เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์ที่ ๑ : ชุมชนมีสภาวะแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ชุมชนมีสภาวะแวดล้อมที่ดีประชาชนมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีข้ึน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมในพื้นที ่

พ้ืนที่ได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ประสพ 
ผลส าเร็จเพิ่มข้ึน 
 

 
๓. แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
๒.๑) การพัฒนาแหล่งน้าเพ่ืออุปโภคบริโภคและ 
การเกษตร 

แหล่งน้าเพ่ืออุปโภคบริโภคและการเกษตรมี 
ปริมาณที่พอเพียง 

๒.๒) สง่เสริมการอนุรักษ์และพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จานวนพื้นที่ป่าและทรัพยากรเพ่ิมข้ึน 
 

๒.๓) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและ 
มลพิษต่างๆ 

ปริมาณขยะลดลงสิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น 
 

๒.๔) พัฒนาและดูแลรักษาท่ีสาธารณะ พ้ืนที่สาธารณะยังคงอยู่ไม่มีการลุกล้าพ้ืนที่ 
๒.๕) พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้เป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวหรือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนใน 
ชุมชน 

ชุมชุนน่าอยู่ 
 

๒.๖) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา 
 



~ ๗๒ ~ 
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๔. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- สานักงานปลัด อบต. (งานส่งเสริมการเกษตร) (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
(งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ,กองช่าง 

๕. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

๔.๑.๓ ยุทธศาสตร์ (Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

๑. พันธกิจ 
พันธกิจที่ ๑ : พัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภค 

และการผลิตภาคการเกษตรกรรม 
พันธกิจที่ ๒ : เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว สังคมและขบวนการเรียนรู้การมี 

ส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
พันธกจิที่ ๓ : สนับสุนนและส่งเสริมการจัดระเบียบสังคมในชุมชนให้มีความม่ันคง 

และคุ้มครองความปลอดภัยทางสังคม 
พันธกิจที่ ๔ : พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี 
๒. เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์ที่ ๑ : มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานที่ 

ได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์ที่ ๒ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ได้รับ 

บริการสาธารณะอย่างทั่วถึง 
เป้าประสงค์ที่ ๓ : ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าประสงค์ที่ ๔ : การบริหารในระบบบูรณาการและการทางานเน้นความโปร่งใส 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้าง 
พ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน 
-จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของการการพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน 

-ร้อยละของจานวนไฟฟ้าสาธารณะที่เพียงพอต่อ 
ความต้องการของประชาชน 
-ประชาชนมีน้ าประปาสะอาดสาหรับอุปโภค 
บริโภคท่ีเพียงพอ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่ดี 
ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง 

ร้อยละของระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 

ร้อยละจานวนคดีประทุษร้ายต่อชีวิตและ 
ทรัพย์สินลดลง 

 
๓. แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
 

๓.๑) การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 

-จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของการการพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน 
-ร้อยละของจานวนไฟฟ้าสาธารณะที่เพียงพอต่อ 
ความต้องการของประชาชน 



~ ๗๓ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

-ประชาชนมีน้าประปาสะอาดสาหรับอุปโภค 
บริโภคท่ีเพียงพอ 

๓.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา -ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการทางการศึกษา 
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ 
การศึกษา 

๓.๓) เสริมสร้างสุขภาพอนามัยเด็ก เยาวชน 
ประชาชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
 

๓.๔)จัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการทางสาธารณสุข 
๓.๕) การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร สมาชิก ได้รับการ 
พัฒนาความรู้และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๖)การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ร้อยละของประชาชนที่มาติดต่อราชการที่พึง 
พอใจต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทพคีรี 

๓.๗) พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด พ้ืนที่ไม่มียาเสพติด 
๓.๘) สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

ร้อยละของเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการสงเคราะห์และมี 
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๓.๙) เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ร้อยละของครอบครัวที่อบอุ่น 
๓.๑๐) ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
ไทย 

ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพดี 

๓.๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ 
ควบคุมโรคติดต่อ 

ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการป้องกันโรคติดต่อ 
 

๓.๑๒) ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพที่เกิดจากโรค 
ไม่ติดต่อ 

ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการรักษาสุขภาพ 
 

๓.๑๓) สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล 
เรือนท้องถิ่น 

ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 

๓.๑๔) ส่งเสริมสนับสนุนการนาหลักการมีส่วนร่วม 
มาใช้ในการบริหารจัดการ 

ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการ 
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพคีรี 

๓.๑๕) การประยุกต์ใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อ 
พิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง 

ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้เรื่องกฎหมาย 

 
แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

๓.๑๖) การบริการประชาชน ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการบริการที่สะดวก 
๓.๑๗) การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและ 
นันทนาการ 

ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 

๔. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- สานักงานปลัด อบต. (งานส่งเสริมการเกษตร) (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
(งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ,กองช่าง 

๕. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 



~ ๗๔ ~ 
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- ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ความมั่นคงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 

๔.๑.๔ ยุทธศาสตร์ (Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑. พันธกิจ 

พันธกิจที ่๑ : การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ : ปลูกจิตสานึกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ปลูกจิตสานึกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมี 
ความยั่งยืนคงอยู่ในท้องถิ่น 

 
๓. แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
๔.๑) ส่งเสริมพุทธศาสนา ร้อยละของประชาชนที่สืบทอดพุทธศาสนาและ 

พุทธศาสนามีความมั่นคง 
๔.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ 
ชาวบ้าน 

ร้อยละของประชาชนที่สืบสานวัฒนธรรม 
การละเล่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 
 

๔.๓) ส่งเสริมการจัดเทศกาลและงานประเพณีท่ี 
ส าคัญของท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 

ร้อยละของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ร่วมงาน 
เทศกาลและงานประเพณี 

๔.๔) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น 

มีศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
๔. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- สานักงานปลัด อบต. (งานส่งเสริมการเกษตร) (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

(งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ,กองช่าง 
๕. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

- ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ความมัน่คงภายในและเสริมสร้างสังคมสันติสุ



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเทพครีี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

~ ๔๐ ~ 
 

                                                                                                                                                                                                     
 

 



 
ส่วนที่  ๔ 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นตามแนว
ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ 

เพื่อความสอดคลอ้งแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

~ ๗๐ ~ 

 

                             

 

 

 

ค ำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอุดมพร.................................................................... 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินกำร 
ไม่มีกำร

ด ำเนินกำร 
1.  คณะกรรมกำรแผนพัฒนำท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิน่และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
๒.๑  มีการประชุมประชาคมทอ้งถิ่น (ระดับหมู่บา้น/ชุมชน)    
๒.๒  มีการประชุมประชาคมทอ้งถิ่น (ระดับต าบล/เมือง)   
2.๓  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๔  มีการแจ้งแนวทางการพฒันาท้องถิ่น  รบัทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็น
การพัฒนา  ประเด็นที่เก่ียวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพืน้ที่  

  

2.๕  มีการรวมรวมข้อมูลจากข้อ  ๒.๔  เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

  

2.๖  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลยทุธศาสตร์ตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมนิผลยทุธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันา
ท้องถิ่น 

  

๒.๗  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลโครงการตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่น 

  

2.๘  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่นประจ าปี
งบประมาณ 

  

๒.๙  มขี้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นในอนาคต   

 

แบบกำรก ำกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 



๗๑     

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

๓.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป ๑๑ ๑,๕๙๕,๐๐๐ ๑๔ ๑,๖๑๕,๐๐๐ ๑๔ ๑,๖๑๕,๐๐๐ ๑๔ ๑,๖๑๕,๐๐๐ ๑๔ ๑,๖๑๕,๐๐๐ ๖๗ ๘,๐๕๕,๐๐๐

3.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน ๑๗ ๘๖๐,๐๐๐ ๑๗ ๘๖๐,๐๐๐ ๑๗ ๘๖๐,๐๐๐ ๑๗ ๘๖๐,๐๐๐ ๑๗ ๘๖๐,๐๐๐ ๘๕ ๔,๓๐๐,๐๐๐
3.3 แผนงำนกำรศึกษำ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๓ ๘,๗๓๕,๐๐๐ ๑๓ ๘,๗๓๕,๐๐๐ ๑๓ ๘,๗๓๕,๐๐๐ ๑๓ ๘,๗๓๕,๐๐๐ ๕๔ ๓๕,๐๔๐,๐๐๐
3.4 แผนงำนสำธำรณสุข ๗ ๕๒๐,๐๐๐ ๘ ๕๗๐,๐๐๐ ๑๑ ๕๗๐,๐๐๐ ๘ ๕๗๐,๐๐๐ ๘ ๕๗๐,๐๐๐ ๓๙ ๒,๘๐๐,๐๐๐

3.5 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ ๖ ๓๖๐,๐๐๐ ๘ ๙๑๐,๐๐๐ ๘ ๙๑๐,๐๐๐ ๘ ๙๑๐,๐๐๐ ๘ ๙๑๐,๐๐๐ ๓๘ ๔,๐๐๐,๐๐๐

3.6 แผนงำนเคหะและชมุชน ๑๔ ๓,๙๕๖,๐๐๐ ๓๖ ๒๑,๙๗๐,๐๐๐ ๔๒ ๒๓,๓๕๐,๐๐๐ ๔๑ ๗๓,๗๐๐,๐๐๐ ๔๒ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗๔ ๑๔๖,๙๗๖,๐๐๐

๓.7 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร ๘ ๑,๑๑๐,๐๐๐ ๑๐ 1,350,000 ๑๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๔๘ 6,510,000

๓.8 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ ๒๐ ๕,๕๓๕,๐๐๐ ๕๓ ๒๓,๙๗๐,๐๐๐ ๕๘ ๒๗,๗๒๕,๐๐๐ ๖๐ ๓๒,๒๒๐,๐๐๐ ๕๙ ๓๑,๘๒๐,๐๐๐ ๒๕๐ ๑๒๑,๒๗๐,๐๐๐

3.9 แผนงำนกำรเกษตร ๑๖ 1,270,000 ๑๖ 1,270,000 ๑๖ 1,270,000 ๑๖ ๑,๓๒๐,๐๐๐ ๖๔ ๕,๑๓๐,๐๐๐

3.10 แผนงำนงบกลำง ๕ ๙๑๐,๐๐๐ ๑๐ ๑๔,๕๒๐,๐๐๐ ๑๐ ๑๔,๕๒๐,๐๐๐ ๑๐ ๑๔,๕๒๐,๐๐๐ ๑๐ ๑๔,๕๒๐,๐๐๐ ๔๕ ๕๘,๙๙๐,๐๐๐

รวมทัง้สิ้น ๔๘ ๑๔,๙๔๖,๐๐๐ ๑๘๕ ๗๕,๗๗๐,๐๐๐ ๑๙๙ ๘๐,๙๐๕,๐๐๐ ๑๙๗ ๑๓๕,๗๕๐,๐๐๐ ๑๙๗ ๘๕,๗๐๐,๐๐๐ ๘๖๔ ๓๙๓,๐๗๑,๐๐๐

รวม ๕ ปีป ี ๒๕๖๔

ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท .

ป ี ๒๕๖๑

ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำของ อบต .อุดมพร  ๔  ดำ้นกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม

ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำของ อบต .อุดมพร  5  กำรบริหำรจัดกำรและบรูณำกำร

ป ี ๒๕๖๒

ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำของ อบต .อุดมพร  1  ดำ้นกำรพัฒนำเศรษฐกิจ

ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำของ อบต .อุดมพร  2  ดำ้นกำรพัฒนำคุณภำพชวีิต

แบบประเมนิผลการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลอุดมพรตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

ยทุธศาสตร์การพัฒนา อบต .อุดมพร       ๓  ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

(๑)  การวางแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ไดก้ าหนดโครงการทีจ่ะด าเนินการตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

ป ี ๒๕๖๓ ป ี ๒๕๖๕



รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเทพครีี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๗๒ 
 

                             

 
 

 
 

แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)  ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี   

 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (๔๔ โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  199 81,085,500 

2๒.๑1 7๔.๕8 7๔.๕8 

2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 59 16,214,930 
3 จ่ายขาดเงินสะสม - - 
4 จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = 59 
59 16,214,930 

4 สามารถด าเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = 59 

4๔  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒)  สรุปรายงานผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
 



งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบกลาง งบกลาง เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชีพ

ผูส้งูอายุ รายเกา่รายใหมท่ี่

ขึน้ทะเบยีนและอาศยัอยูใ่น

เขตต าบลอดุมพร

1 โครงการเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 8,300,000

งบกลาง งบกลาง เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชีพผู้

พกิาร รายเกา่รายใหมท่ีข่ึน้

ทะเบยีนและอาศยัอยูใ่นเขต

ต าบลอดุมพร

2 โครงการเบีย้ยงัชีพคนพกิาร 3,840,000

งบกลาง งบกลาง เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชีพ

ผูป่้วยเอดส์ทีไ่มม่รีายได ้ถูก

ทอดทิง้และไมม่ผีูด้แูล ที่

อาศยัอยูใ่นเขตต าบลอดุมพร

3 โครงการชว่ยเหลือผูต้ดิเช้ือเอดส์ 90,000

งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยใน

โครงการป้องกนัและควบคมุ

โรคตดิตอ่ อาทโิรค

ไขเ้ลือดออก ไขห้วดันกฯลฯ

4 โครงการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก

ป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ป้องกนัไขห้วดั

นก

100,000

งานป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรือนและ

ระงบัอคัคภียั

คา่ใชส้อย เพือ่ใชเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในการ

จดัโครงการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั คา่เบีย้

เล้ีง ฯลฯ

5 คา่ใชจ้า่ยในการสนบัสนุนกจิกรรม

บรรเทาสาธารณภยั

80,000

งานกีฬาและ

นนัทนาการ

คา่ใชส้อย เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการ

แขง่ขนักีฬาศนูย์พฒันาเด็ก

เล็กท ัง้ 4 แหง่ ต าบลอดุมพร

6 โครงการแขง่ขนักีฬาตา้นยาเสพตดิ 

กีฬาเยาวชน กีฬาทอ้งถิน่ทีส่ามคัค ี

กีฬาศนูย์พฒันาเด็กเล็กฯ

20,000

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

คา่ใชส้อย เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหาร

กลางวนัใหก้บัศนูย์พฒันา

เด็กในเขต อบต.อดุมพร

7 โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนั 3,644,900

สรุปผลการตดิตามและประเมนิผลโครงการ

จากขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบรหิารสว่นต าบลอุดมพร อ าเภอเฝ้าไร่  จงัหวดัหนองคาย



งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

คา่วสัดุ เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัช้ืออาหาร

เสรมิ(นม) ใหก้บัโรงเรียนใน

เขตพืน่ทีต่ าบลอดุมพรและ

ศนูย์เด็กเล็กกอ่นวยัเรียน

8 คา่อาหารเสรมินม (นมโรงเรียน) 1,820,200

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

คา่ใชส้อย เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัการเรียน

การสอน ศพด.สือ่การเรียน

การสอน และเครือ่งเลน่

พฒันาการเด็ก

9 โครงการสง่เสรมิการพฒันาการของ

เด็กเล็กตา่งๆในการจดัซ้ือสือ่การเรียน

การสอน

434,830

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

คา่ใชส้อย เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยใน

โครงการปฐมนิเทศ

ผูป้กครองของเด็กทีเ่ขา้รบั

การศกึษาจากศนูย์พฒันาเด็ก

10 โครงการปฐมนิเทศผูป้กครองเด็กของ

ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก

10,000

งานกีฬาและ

นนัทนาการ

คา่ใชส้อย เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการ

แขง่ขนักีฬาศนูย์พฒันาเด็ก

เล็กท ัง้ 4 แหง่ ต าบลอดุมพร

11 โครงการกีฬาศนูย์พฒันาเด็กเล็กใน

เขตอดุมพร

20,000

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

คา่ใชส้อย เพือ่จา่ยเป็นคา่จดักจิกรรมวนั

เด็ก ใหก้บัเด็กในเขต

รบัผดิชอบของ อบต.อดุมพร

 จ านวน 3 โรงเรียน 4 ศนูย์

12 โครงการกจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ 50,000

งานบรหิารท ั่วไป ลงทุน เพือ่กอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กบรเิวณทางไปวดัศิ

รธิรรมวนาราม บา้นค าชิ

13 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก ม.2

300,000

งานบรหิารท ั่วไป ลงทุน เพือ่กอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กบรเิวณสีแ่ยกตรง

ขา้มทางเล้ียวเขา้ศาลากลาง

หมูบ่า้น

14 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก ม.3

500,000

งานบรหิารท ั่วไป ลงทุน เพือ่กอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กบรเิวณซอยขา้งป่า

ชา้สาธารณะ บา้นนาดนู

15 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก ม.4

210,000



งานบรหิารท ั่วไป ลงทุน เพือ่กอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กบรเิวณซอยขา้ง

ประปาหมูบ่า้น

16 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก ม.5

313,000

งานบรหิารท ั่วไป ลงทุน เพือ่กอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก บรเิวณซอยขา้ง

บา้น ส.อบต.บรรจง วะสมบตัิ

17 โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสรมิเหล็ก ม.6

332,000

งานบรหิารท ั่วไป ลงทุน เพือ่กอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กบา้นค าโคนสวา่ง

18 โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสรมิเหล็ก ม.7

500,000

งานบรหิารท ั่วไป ลงทุน เพือ่กอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก บรเิวณที่

สาธารณะประโยชน์

19 โครงการกอ่สรา้งลานคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก ม.9

256,000

งานบรหิารท ั่วไป ลงทุน เพือ่ปรบัปรุงระบบไฟฟ้า

อาคารเอนกประสงค์ ม.9

20 โครงการปรบัปรุงระบบไฟฟ้า

เอนกประสงค์ ม.9

45,000

งานบรหิารท ั่วไป ลงทุน เพือ่กอ่สรา้งหอกระจายขา่ว 

ม.9

21 โครงการกอ่สรา้งหอกระจายขา่ว บา้น

โพธิจุ์มพล ม.9

76,000

งานบรหิารท ั่วไป ลงทุน เพือ่กอ่สรา้งหอ้งน ้า-หอ้งสว้ม

 ม.9

22 โครงการกอ่สรา้งหอ้งน ้า หอ้งสว่มสา

ธารณะ ม.9

123,000

งานบรหิารท ั่วไป ลงทุน เพือ่ปรบัปรุงอาคาร

เอนกประสงค์ บรเิวณบา้น

นาดนู

23 โครงการปรบัปรุงอาคารเอนกประสงค์

 ม.4

290,000



งานบรหิารท ั่วไป ลงทุน เพือ่ตดิต ัง้รางระบายน ้า

คอนกรีตเสรมิเหล็กแบบ

ส าเร็จ เสน้กลางหมูบ่า้น

ถนนลาดยางไปบา้นดงหมอ้

ทอง

24 โครงการตดิต ัง้รางระบายน ้าแบบส าเร็จ

 ม.10

290,000

งานบรหิารท ั่วไป ลงทุน เพือ่กอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก ทางไปวดัโพธิ ์

จุมพลและขา้งบา้นนายทอง

วนั เป้าวนั

25 โครงการกอ่สรา้งลานคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก ม.10

315,000

งานบรหิารท ั่วไป ลงทุน เพือ่กอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก บรเิวณบา้นบรูพา

ขา้งวดัโนนสะอาด

26 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก ม.11

397,000

งานบรหิารท ั่วไป ลงทุน เพือ่ตดิต ัง้รางระบายน ้า

คอนกรีตเสรมิเหล็กแบบ

ส าเร็จ เสน้กลางหมูบ่า้น

ถนนลาดยางไปบา้นดงหมอ้

ทอง

27 โครงการตดิต ัง้รางระบายน ้าแบบส าเร็จ

 ม.11

103,000

งานบรหิารท ั่วไป ลงทุน เพือ่กอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก ซอยขา้งป่าตน้สกั

28 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก ม.13

197,000

งานบรหิารท ั่วไป ลงทุน เพือ่กอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก ทางแยกไปบา้น

ค าช ิบา้นค าบญุมี

29 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก ม.14

395,000

งานบรหิารท ั่วไป ลงทุน เพือ่กอ่สรา้งถงัประปาหอถงั 

ขนาด 10 ลบ.ม.

30 โครงการกอ่สรา้งประปาหอถงั ม.13 303,000

งานบรหิารท ั่วไป ลงทุน เพือ่กอ่สรา้งอาคาร

เอนกประสงค์ บรเิวณบา้น

อดุมพร

31 โครงการกอ่สรา้งอาคารเอนกประสงค์ 

ม.8

422,000



งานบรหิารท ั่วไป ลงทุน เพือ่ตดิต ัง้รางระบายน ้า

คอนกรีตเสรมิเหล็กแบบ

ส าเร็จบรเิวณซอยขา้งบา้น

นายธนกร บา้นโคกอดุม

32 โครงการตดิต ัง้รางระบายน ้าแบบส าเร็จ

 ม.1

50,000

งานบรหิารท ั่วไป ลงทุน เพือ่กอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก บรเิวณซอยหน้า

บา้นนายบญุยงั ขนัจนัดี

33 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก ม.8

78,000

งานบรหิารท ั่วไป ลงทุน เพือ่กอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก ทางไปบา้นค าปา

ก ัง้และขา้งวดับา้นค าสะอาด 

บา้นค าแกว้ หมู ่12

34 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก ม.12

268,000

งานบรหิารท ั่วไป ลงทุน รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการ

ปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

35 โครงการขยะรีไซเคลิ น าขยะกลบัมา

ใชใ้หม่

10,000

งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการ

คดัแยกขยะในโรงเรียน ใน

เขต อบต.อดุมพร

36 โครงการแยกขยะในโรงเรียน 20,000

งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการ

สรา้งอาชีพจากขยะ

37 โครงการสรา้งอาชีพจากขยะ 10,000

งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการ

อบรมกองทุณฌาปณกจิขยะ 

เพือ่สิง่แวดลอ้มทีด่ ีฯลฯ

38 โครงการใหค้วามรูเ้กีย่วกบักอง

ทุณฌาปณกจิขยะ

10,000

งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเชน่

พ้ืนทีท่ิง้ขยะและซอ่มแซมบอ่

ขยะของต าบลอดุมพร จ านวน

 12 เดอืน

39 คา่ใชจ้า่ยในการเชา่พ้ืนทีท่ิง้ขยะ 50,000



งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยใน

โครงการจดังานรฐัพธีิ ราช

พธีิตา่งๆ

40 การจดังานรฐัพธีิ ราชพธีิ 50,000

งบกลาง งบกลาง เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบ

กองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่

41 สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่

250,000

งบกลาง งบกลาง เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือ 

กรณีพนกังานสว่นต าบลและ

ลูกจา้งเสยีชีวติ

42 เงนิชว่ยพเิศษ กรณีพนกังานและลูกจา้ง

เสยีชีวติ

200,000

บรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการ

ฝึกอบรมพนกังาน

43 การเดนิทางไปราชการเพือ่ฝึกอบรม

สมัมนา

400,000

งบกลาง งบกลาง เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกอง

ทนัประกนัสงัคมของพนกัง

งานจา้งและเพือ่จา่ยเป็น

เงนิกองทุนทดแทนกองทุน

ประกนัสงัคมของพนกังานจา้ง

44 สมทบกองทุนประกนัสงัคมและกองทุน

ทดแทน

260,000

25,432,930 0 0 0 0รวมท ัง้หมด





งบประมาณคงเหลือ

(บาท)

สรุปผลการตดิตามและประเมนิผลโครงการ

จากขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบรหิารสว่นต าบลอุดมพร อ าเภอเฝ้าไร่  จงัหวดัหนองคาย











0





งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมตัิ

(บาท)

โอนเพิ่ม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพนั

(บาท)

เบกิจ่าย

(บาท)

งบประมาณคงเหลือ

(บาท)

งานบรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยใน

โครงการการสง่เสรมิ

อาชีพหลกัสตูรระยะส ัน้

ใหผู้ส้งูอายุ

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรตาม

รอยเศรษฐกจิพอเพียง/อาชีพระยะส ัน้

20,000 20,000.00

งานป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรือนและ

ระงบัอคัคภียั

คา่ใชส้อย เพือ่สนบัสนุนกจิกรรม

จติอาสาท าความดดีว้ย

หวัใจ

2 โครงการสนบัสนุนกจิกรรมจติอาสาท า

ดดีว้ยหวัใจ

20,000 20,000.00

งานป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรือนและ

ระงบัอคัคภียั

คา่ใชส้อย เพือ่ใชเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยใน

การจดัโครงการซอ้ม

แผนป้องกนัภยัฝ่ายพล

เรือนซอ้มอคัคภียัใน

ชุมชน

3 โครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนัฝ่ายพล

เรือน

20,000 20,000.00

งานป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรือนและ

ระงบัอคัคภียั

คา่ใชส้อย เพือ่ใชเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยใน

การจดัโครงการเฝ้า

ระวงัยาเสพตดิ

4 โครงการต ัง้ดา่นตรวจเฝ้าระวงัยาเสพ

ตดิ

10,000 10,000

งานป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรือนและ

ระงบัอคัคภียั

คา่ใชส้อย เพือ่ใชเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยใน

การจดัโครงการอบรม 

อปพร.

5 โครงการฝึกซอ้มแผนดบัเพลงิ/อบรม/

อปพร.

20,000 20,000.00

งานป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรือนและ

ระงบัอคัคภียั

คา่ใชส้อย เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ย

โครงการจดัระบบ

แพทย์ฉุกเฉิน

6 โครงการจดัระบบการแพทย์ฉุกเฉิน/

ฝึกซอ้มกูชี้พ

20,000 20,000

โครงการทีไ่มไ่ดด้ าเนินการ

จากขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององค์การบรหิารสว่นต าบลอุดมพร  อ าเภอเฝ้าไร่  จงัหวดัหนองคาย



งานป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรือนและ

ระงบัอคัคภียั

คา่ใชส้อย เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยใน

โครงการด าเนิน

กจิกรรมกองทุนแม่

ของแผน่ดนิ

7 โครงการด าเนินการกองทุนแมข่อง

แผน่ดนิ

20,000 20,000

บรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยใน

โครงการด าเนิน

กจิกรรมศนูย์ยุตธิรรม

ชุมชน

8 โครงการสนบัสนุนศนูย์ยุตธิรรมต าบล 10,000 10,000

บรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย

ในการสรา้งความ

เขม้แข็งแกชุ่มชน

9 โครงการจดัท าประชาคมชุมชน/ต าบล 42,000 42,000

บรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยใน

โครงการจดัต ัง้สภาเด็ก

และเยาวชน

10 โครงการจดัต ัง้สภาเด็กและเยาวชน 0 0.00

งานศาสนา

วฒันธรรมทอ้งถิน่

คา่ใชส้อย คา่ใชจ้า่ยในการจดั

ประเพณีตา่งๆ

11 โครงการอนุรกัษ์และสง่เสรมิ

วฒันธรรมจารีตประเพณีตา่งๆ

100,000 100,000

บรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยใน

โครงการพนัธุกรรมพืช

 ตามพระราชด ารสั

สมเด็จพระเทพรตัราช

สดุา

12 โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชตาม

พระราชด ารสัสมเด็จพระเทพฯ

20,000 20,000

บรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยใน

การเลือกต ัง้ท ั่วไป

13 โครงการจดัการเลือกต ัง้ 400,000 400,000

บรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยใน

การฝึกอบรมพนกังาน

จา้ง

14 โครงการฝึกอบรมพนกังานสว่นต าบล/

ครูศนูย์เด็ก

20,000 20,000



บรหิารท ั่วไป คา่ใชส้อย เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย

ในการจดัท าโครงการ

ใหค้วามรูแ้ละ

ใหบ้รกิารดา้นภาษีแก่

ประชาชน

15 โครงการจดัอบรมและใหค้วามรูด้า้น

ภาษีแกป่ระชาชน

10,000 10,000

732,000 0 0 0 0 732,000รวมท ัง้หมด



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 
อ าเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย 

 



 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร ์

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนอุดมพร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
(๓) 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) (๒) 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) (๒) 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) (๒) 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) (๓) 

 
 
 
 
 

 
 

 



 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

๒๐ 
(๕) 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) (๓) 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  (๓) 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) (๓) 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) (๓) 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓) (๓) 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

๖๐ 
(๑๐) 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 

 
 
 
    



 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) (๕) 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) (๕) 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) (๕) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) (๕) 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) (๕) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 
อ าเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย 



 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ ๕๘ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) (๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๕) (๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) (๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) (๓) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
คาดว่าที่จะได้รับ 

(๕) (๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนด
ไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ ๑๐ 



 

 
 
 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๕๘ 
(๕) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (๕) 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) (๕) 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
ความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) (๕) 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) (๕) 



 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง Thailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (๕) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) (๕) 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) (๕) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) (๕) 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) (๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕) (๕) 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 

ส่วนที่  ๕ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ  

 

 
 
 
 



 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๒๕๖๖๓๓  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)ของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)    

ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม
ตามยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาและประเด็นการพัและประเด็นการพัฒนาฒนา  

ของขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพรองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร    
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒๕๖๓๓  

 



 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๒๕๖๖๓๓  

 
โดย 

องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร   
อ าเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย 

การประเมินความพึงพอใจ   
 

องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ
ด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมิน
ในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ  มีรายละเอียด  ดังนี้  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   มีทั้งหมด  5  ด้าน 
1.  ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.  ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
5.  ด้านการพัฒนาด้านบริหารจัดการและบรูณาการ 
 
ประเด็นการพัฒนา  มีท้ังหมด  ๙  ประเด็น 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

๑.  วิธีการประเมิน 
๑.๑  ก าหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 

-  ก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 



 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๒๕๖๖๓๓  

    แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

-  สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ท้ัง ๑๔ หมู่บ้านๆ ละ ๑๐ คนๆ 
ละ ๑ ชุด รวมเป็น ๑๔๐ คน 
 ๑.๒  ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 
  -  ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ  ส ารวจในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
๑.๓  ด าเนินการประเมิน 
 -  ลงพื้นที่และท าการสุ่มประเมินประชากร        

ชื่อชุมชน 
จ านวนประชากรเป้าหมาย 

ที่ท าแบบประเมิน 
๑.  หมู่ที ่ ๑  บ้านโคกอุดม ๑๐ 
๒.  หมู่ที่  ๒  บ้านค าซ ิ ๑๐ 
๓.  หมู่ที่  ๓  บ้านหนองบัวเงิน ๑๐ 
๔.  หมู่ที่  ๔  บ้านนาดูน ๑๐ 
๕.  หมู่ที่  ๕  บ้านโนนสะอาด ๑๐ 
๖.  หมู่ที่  ๖  บ้านค าสะอาด ๑๐ 
๗.  หมู่ที่  ๗  บ้านค าโคน ๑๐ 
๘   หมู่ที่  ๘  บ้านอุดมพร ๑๐ 
๙   หมู่ที่  ๙  บ้านโพธิ์จุมพล ๑๐ 
๑๐ หมู่ที่  ๑๐ บ้านค าบุญมี ๑๐ 
๑๑ หมู่ที่  ๑๑ บ้านบูรพา ๑๐ 
๑๒ หมู่ที่  ๑๒ บ้านค าแก้ว  ๑๐ 
๑๓ หมู่ที่  ๑๓ บ้านแสงสว่าง ๑๐ 
๑๔ หมู่ที่  ๑๔ บ้านใหม่พัฒนา ๑๐ 

รวมประชากรเป้าหมาย ๑๔๐   คน 
 
๑.๔   เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน 

  -  เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด  ๑๔๐  ชุด   
  -  บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด  ๑๔๐  ชุด 

๑.๕  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
  ๑.๕.๑  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 



 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๒๕๖๖๓๓  

คะแนนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 

(๑,๔๐๐  คะแนน)   

๑.๕.๒  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการ
ประเมินขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์  โดยการหาค่าความพึงพอใจ  ดังนี้ 

 
๑)  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 
      -  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์  12,6๐๐  คะแนน  

                                                            (๙ x ๑๐ x ๑๔๐) 
    ๑.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – 4,2๐๐      คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ 
    ๑.๒)  ระดับคะแนน 4,2๐๑ – 8,4๐๐   คะแนน ระดับ  พอใจ 
    ๑.๓)  ระดับคะแนน   8,4๐๑ – 12,6๐๐    คะแนน ระดับ  พอใจมาก 

 

       -  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
๒)  ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 

-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  ๗,๐๐๐  คะแนน   
      (5 x ๑๐ x ๑๔๐) 

    ๒.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – ๒,๓๓๓        คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ 
    ๒.๒)  ระดับคะแนน    ๒,๓๓๔ – ๓,๗๓๒    คะแนน ระดับ  พอใจ 
    ๒.๓)  ระดับคะแนน    ๓,๗๓๓ – ๕,๖๐๐    คะแนน ระดับ  พอใจมาก 

 

      -  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 
 
 

 
๓)  ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ 

       -  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  1,4๐๐  คะแนน 
                                              (๑๐ x 14๐) 
     ๓.๑)  ระดับคะแนน   ๐ – 4๖๖   คะแนน  ระดับ  ไม่พอใจ 

    ๓.๒)  ระดับคะแนน   467 – ๙๓๒     คะแนน  ระดับ  พอใจ 
    ๓.๓)  ระดับคะแนน   ๙๓๓ – 1,4๐๐  คะแนน  ระดับ  พอใจมาก 

       -  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
    
 

 
 

 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นฯ   = 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ 

(๑๒,๖๐๐  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์   = 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 

(๕,๖๐๐  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ประเด็นการพัฒนา  = 



 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๒๕๖๖๓๓  

๒.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังโพธิ์  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวม ตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์  ดังนี้ 
 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.  จ านวนประชากรที่ท าแบบประเมิน   จ านวน   ๑๔๐   คน 
  ๑.๑  เพศชาย จ านวน   ๖๕   คน  

๑.๒  เพศหญิง   จ านวน   ๗๕   คน   
 

๒.  อายุ 
๒.๑   ต่ ากว่า  ๒๕  ป ี    จ านวน   ๑๐  คน   

  ๒.๒  ระหว่าง  ๒๕ - ๔๐  ปี  จ านวน   ๒๘ คน   
  ๒.๓  ระหว่าง  ๔๑ - ๖๐  ปี  จ านวน   ๗๒ คน  
  ๒.๔  มากกว่า  ๖๐  ปี      จ านวน  ๓๐ คน   

 
 

๓.  การศึกษา 
  ๓.๑  ต่ ากว่าประถม/ประถมศึกษา  จ านวน      ๙๗ คน   
  ๓.๒  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า         จ านวน  ๓๓ คน    
  ๓.๓  ปริญญาตรี       จ านวน        ๘ คน    
  ๓.๔  สูงกว่าปริญญาตรี      จ านวน   ๐    คน 
    

๔.  อาชีพ 
  ๔.๑  รับราชการ     จ านวน  ๒ คน  
  ๔.๒  รับจ้าง/เกษตรกร    จ านวน  ๑๐๘ คน 
  ๔.๓  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน  ๒๗ คน 
  ๔.๔  นักเรียน/นักศึกษา    จ านวน  ๒ คน 
  ๔.๕  อ่ืนๆ     จ านวน  ๑ คน 
 
 
 
 

 
 



 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๒๕๖๖๓๓  

ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินความพึงพอใจฯ 
 

๒.๑  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๒,๖๐๐ คะแนน) 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๑๐,๓๒๑ พอใจมาก 

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต ๑๐,๔๓๓ พอใจมาก 

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๐,๓๗๕ พอใจมาก 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ๑๐,๔๑๒ พอใจมาก 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านบริหารจัดการและบรูณาการ ๑๐,๔๖๐ พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๖๓,๐๐๐  คะแนน) ๕๒,๐๐๑ พอใจมาก 

 
๒.๒  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  (ภาพรวมท้ังหมด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%)  

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๘๑.๙๑ - - 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต ๘๒.๘๐ - - 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๘๒.๓๔ - - 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ๘๒.๖๓ - - 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านบริหารจัดการและบรูณาการ ๘๓.๐๒ - - 
ภาพรวม ๘๒.๔๐   

 
๒.๓  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  ๕,๖๐๐  คะแนน) 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๔,๔๕๙ พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๔,๕๗๘ พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๔,๔๔๐ พอใจมาก 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๔,๔๙๐ พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๔,๔๓๘ พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๔,๕๓๗ พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๔,๙๗๐ พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๔,๔๙๐ พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๕๒๐ พอใจมาก 

รวม (เต็ม  ๖๓,๐๐๐  คะแนน) ๔๔,๖๒๒ พอใจมาก 



 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๒๕๖๖๓๓  

 
๒.๔  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗๙.๖๒ - - 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 81.๗๕ - - 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7๙.๒๙ - - 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๘๐.๑๗ - - 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๗๙.๒๕ - - 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 81.๐๒ - - 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8๘.๗๕ - - 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 80.๑๘ - - 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8๐.7๑ - - 

ภาพรวม 81.๑๙   

 
๒.๕  สรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๔๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๑,๑92 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๑,๐86 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๑,๑37 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๑,๒82 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๑77 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๑,๐83 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๑,๒88 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๑,๓79 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑,๑97 พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๑๒,๖๐๐  คะแนน) ๑๐,๘๒๑ พอใจมาก 

 
 
 
 
 



 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๒๕๖๖๓๓  

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๔๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๑,494 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๑,291 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๑,๐73 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๑,366 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑,๑51 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๑,495 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๑,๑90 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๑,๓75 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑,๑98 พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๑๒,๖๐๐  คะแนน) ๑๑,๖๓๓ พอใจมาก 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๔๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๑,๒86 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๑,480 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๑,๒69 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๑,472 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑,๑53 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๑,479 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๑,๐84 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๑,๓81 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑,๐92 พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๑๒,๖๐๐  คะแนน) ๑๑,๖๙๖ พอใจมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๒๕๖๖๓๓  

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๔๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๑,497 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๑๐,49 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๑,๐49 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๑,๓81 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑,๑83 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๑,๑49 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๑,๒90 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๑,๓48 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑,๑99 พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๑๒,๖๐๐  คะแนน) ๑๐,๐๙๖ พอใจมาก 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการพัฒนาด้านบริหารจัดการและบรูณาการ 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๑๔๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๑,49๐ พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๑,๓91 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๑,๒94 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๑,๑81 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑,๑48 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๑,491 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๑,๒90 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๑,๐86 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑,399 พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๑๒,๖๐๐  คะแนน) ๑๑,๗๗๐ พอใจมาก 

 
๓.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอุดมพรในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ

ประเด็นการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  พบว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน    

  ระดับพอใจมาก  (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาพรวมทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ  ๘๒.๔๐)  



 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๒๕๖๖๓๓  

- พอใจมากสูงสุด   ร้อยละ  ๘๓.๐๒   
  (ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบูรณาการ) 

- พอใจมากต่ าสุด  ร้อยละ  ๘๑.๙๑   
  (ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาด้านเศรษฐกิจ) 

  ระดับพอใจมาก (ตามประเด็นการพัฒนาภาพรวมทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ  ๘๑.๑๙)  
- พอใจมากสูงสุด    ร้อยละ  ๘๘.๗๒   
  (ประเด็นผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา) 

- พอใจมากต่ าสุด ร้อยละ ๗๙.๒๕  
 (ประเด็นมีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม) 

 
 
 
๔.  การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 ๔.๑ วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ  

ตามท่ี อบต. ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยแบ่งช่วงของผลการประเมิน
ออกเป็น ๓ ระดับ  คือ  ไม่พอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  
๘๒.๔๑   

 
 ๔.๒  วิเคราะห์สาเหตุของผลการประเมินที่ได้  
   จากการวิเคราะห์ผลการประเมินในข้อ  ๔.๑  จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อการ
ด าเนินงานของ อบต. น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เหตุผลที่ท าให้ผลการประเมินน้อยกว่าปีที่ผ่านมานั้น  อาจเกิดจาก
สถานการณ์โควิด – ๑๙  ที่เกิดขึ้น  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรม
หลายๆ  โครงการได้  และเกิดสถานการณ์ภัยแล้งเป็นประวัติการณ์ต้องใช้เงินงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเป็น
จ านวนมาก  โดยโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้  จ านวนทั้งหมด  ๑๕  โครงการ  มีดังนี ้

1.  โครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง/อาชีพระยะสั้น  งบประมาณ  ๒0,000  
บาท 

2.  โครงการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาท าดีด้วยหัวใจ   งบประมาณ  ๒0,000  บาท 
3.  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันฝ่ายพลเรือน   งบประมาณ  ๒0,000  บาท 
4.  โครงการตั้งด่านตรวจเฝ้าระวังยาเสพติด   งบประมาณ   ๑๐,000  บาท 
5.  โครงการฝึกซ้อมแผนดับเพลิง/อบรม/อปพร.   งบประมาณ  ๒0,000  บาท 
6.  โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน/ฝึกซ้อมกู้ชีพ   งบประมาณ  ๒๐,000  บาท 
7.  โครงการด าเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน   งบประมาณ  ๒0,000  บาท 
8.  โครงการรสนับสนุนศูนย์ยุติธรรมต าบล   งบประมาณ  10,000  บาท 
9.  โครงการจัดท าประชาคมชุมชน/ต าบล   งบประมาณ  ๔๒,000 บาท  
10. โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน  งบประมาณ  0  บาท 
11. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณีต่างๆ   งบประมาณ  ๑๐0,000  บาท 



 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อผลการด าเนนิงานฯ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๒๕๖๖๓๓  

12. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชด ารัสสมเด็จพระเทพฯ   งบประมาณ  20,000  บาท 
13. โครงการจัดการเลือกตั้ง     งบประมาณ  ๔๐0,000  บาท 
14. โครงการฝึกอบรมพนักงานส่วนต าบล/ครูศูนย์เด็ก   งบประมาณ  ๒0,000  บาท 
15. โครงการจัดอบรมและให้ความรู้ด้านภาษีแก่ประชาชน  งบประมาณ  ๑0,000  บาท 

 
 
 
๕.  ข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลอุดมพร  มีข้อเสนอแนะต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ดังนี้ 

๕.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ควรจะด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์ให้
บรรลุผลส าเร็จให้มากกว่านี้   

๕.๒  หากไม่สามารถด าเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้องหาทาง
แก้ปัญหาให้กับประชาชนได้  เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
ใจต่อองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพรดีขึ้น   

๕.๓  องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  สามารถน าผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้นแล้ว 
 
 

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



 
 
 

 

ส่วนที่  ๖ 
ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
 
 
 
 
 



~ ๘๙ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากที่คณะกรรมการติดตามได้ด าเนินการติดตาและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กาบริหารส่วนต าบล
อุดมพร  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  มีข้อเสนอแนะดังนี้    

 ปัญหา 
(๑)  มีบางหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างและบางหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ 
(๒)  ถนนยังไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกหมู่บ้าน   
(๓)  มีโครงการบางในแผนที่งบประมาณยังมีความคลาดเคลื่อนจากการประมาณราคาเพ่ือการ

พัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น  
(๔)  มีโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่อประชาชนได้ 
ข้อเสนอแนะ  
(๑)  เห็นควรพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้หมู่บ้านอย่างเพียงพอ  เพ่ือให้การสัญจรไปมาได้

สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยเสนอแนะให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างดังนี้ 
   (๑.๑)  ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอต่อประชาชน   
   (๑.๒)  ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมขยายเขตไฟฟ้า 

(๒)  เห็นควรพิจารณาด าเนินการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ก่อสร้างถนนให้สามารถสัญจรไป-มาได้
สะดวก  และเพียงพอ  

(๓)  ในการที่จะด าเนินโครงการนั้น  จะต้องเปลี่ยนแปลงแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๒/๑  ซึง่แก้ไขเพ่ิมเติมปรับปรุง
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  ข้อ ๑๐   

(๔)  ให้พิจารณาด าเนินโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วให้ครบทุกโครงการ เพ่ือให้
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

 
 

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

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 



 
 
 

ส่วนที่  ๗ 
  ภาพการด าเนินงาน 

  
 
 
 
 
 
 
 



ภาพการประชุมคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 



ภาพโครงสร้างพ้ืนฐานที่ด าเนินงาน 

 

 

 



 

      

 

 

 

 



 

      

 

 



            

 

 

 

 



 
 

ภาคผนวก 
 


